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PRIEKŠVĀRDS

Rakstu krājuma mērķis ir dažu būtisku bibliotekārās un bibliogrā-
fiskās apkalpošanas problēmu apskats, ar kurām jāsaskaras repub-
likas zinātniskajām un masu bibliotēkām. Par tām stāsta V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Fundamentālās bibliotēkas, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes

Zinātniskās bibliotēkas, Latvijas PSR Republikāniskās zinātniski

tehniskās bibliotēkas darbinieki.

Krājums atklāj bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas
lomu, uzdevumus, pašreizējo stāvokli, tāpat arī iezīmē tās attīstības

un pilnveidošanas perspektīvas mūsdienu situācijā, kad zinātnes un

tehnikas progresa paātrinājums aizvien vairāk kļūst atkarīgs no

zinātnieku un tautsaimniecības speciālistu informētības pakāpes.

Analizējot bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas sistēmu,

jaunu informēšanas veidu meklējumus, dispečerdienesta attīstību,

darbu ar atteikumiem un darba laika racionālu izmantošanu biblio-

tēkā, rakstu autori aplūko gan attīstības vispārējās likumsakarības,

gan arī bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas struktūru un

virzību republikā.
I. Rasimas rakstā vispārināti apkopota bērnu un pusaudžu biblio-

tekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas pieredze republikā. Autore

analizē tādas aktuālas problēmas kā I.—B. klašu skolēnu biblio-

tekārā aptvēruma stabilizēšana, lasīšanas vadības pilnveide bērnu

un ciemu bibliotēkās, bibliotekāro un bibliogrāfisko zināšanu pro-

paganda v. c. Rakstā sniegti priekšlikumi bērnu un pusaudžu
bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas uzlabošanai, lasīša-

nas repertuāra paplašināšanai.

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka kā republikas bibliotēku meto-

diskais centrs īpašu uzmanību pievērš diferencētai pieejai dažādām

jaunatnes grupām (jaunajiem strādniekiem, PTV un vidusskolu ve-

cāko klašu audzēkņiem, studentiem). L. Garonskas rakstā aplūkota
pašreizējā jaunatnes bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas
sistēma Latvijā, ieskicētas nākotnes perspektīvas šajā jomā.

M. Pahotnajas rakstā analizēts dispečerdienesta darbs

LPSR Republikāniskajā zinātniski tehniskajā bibliotēkā. 1981. gadā
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izveidotā galvenā dispečera nodaļa sniedz bibliotekāros un bibliogrā-
fiskos pakalpojumus vairāk nekā 2700 organizācijām un uzņēmu-

miem, kas ievieš dzīvē kompleksās tautsaimniecības mērķprogrammas
un risina svarīgas zinātniski tehniskās programmas.

Bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana augstskolu bibliotēkās

ir cieši saistīta ar mācību, zinātniskā un audzināšanas darba aktuā-

lajiem uzdevumiem.

Krājumā ietverti divi raksti, kas dod ieskatu P. Stučkas LVU

Zinātniskās bibliotēkas darba pieredzē. D. Paukšēnas un L. Kampā-
nes rakstā atspoguļota bibliogrāfijas nodaļas prakse — sniegts bib-

liogrāfisko uzziņu aparāta apskats, raksturotas informācijas darba

formas, iezīmēti jaunie virzieni universitātes lasītāju kontingenta

bibliogrāfiskajā apkalpošanā. F. Levina vērtē augstskolas bibliotē-

kas darbu, kas veikts, lai novērstu atteikumus lasītājiem un iespē-

jami pilnīgi apmierinātu viņu pieprasījumus.
Bibliogrāfisko uzziņu dienesta darba kvalitāti zināmā mērā no-

saka tas, cik operatīvi un plaši tiek izmantotas reģiona vienotā uz-

ziņu un informācijas fonda (VUIF) iespējas. L. Zeglova aplūko
bibliogrāfisko uzziņu sniegšanu un iespējas kāpināt tās kvalitāti

VUIF ietvaros, pēta bibliotēku bibliogrāfisko uzziņu dienestu un

informācijas orgānu savstarpējo sadarbību adresālo uzziņu jomā,
izmantojot VUIF, dod ieteikumus VUIF dalībnieku turpmākās sa-

darbības pilnīgošanā.
I. Rudenes rakstā apkopoti galvenie rezultāti, ko devusi Liepājas

rajona centralizētās bibliotēku sistēmas bibliotēku darba izpēte;
bibliotēku prakses analīze uzskatāmi parāda racionālas darba laika

izmantošanas iespējas, atklāj trūkumus un reizē arī virzību to no-

vēršanai.

V. Zinkina sniedz ieskatu LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas

publikāciju tematiskajā daudzveidībā laikā no 1957. gada līdz
1988. gadam.

Bibliogrāfa un novadpētnieka V. Anaparta raksts veltīts Saldus

rajona centrālās bibliotēkas sadarbībai ar laikrakstu «Padomju
Zeme», atklāj ari rajona kultūras dzīves īpatnības.

V. Brūvere aplūko sociālistiskās sacensības lomu Baltijas repub-
liku ZA bibliotēku darba uzlabošanā.

Krājumu noslēdz E. Eglītes pārskats par Rīgas lielāko zinātnisko

bibliotēku galvenajiem darba rādītājiem 11. piecgadē: 1980. gadā
un 1985. gadā.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей преследует цель рассмотреть некоторые суще-
ственные проблемы библиотечно-библиографического обслужива-
ния в научных и массовых библиотеках республики. Авторы ста-

тей — работники Государственной библиотеки Латвийской ССР
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имени В. Лациса, Фундаментальной библиотеки АН Латвийской

ССР, Научной библиотеки Латвийского государственного универ-

ситета имени П. Стучки, Республиканской научно-технической
библиотеки.

В сборнике раскрыты роль, задачи, сегодняшнее состояние

библиотечно-библиографического обслуживания, намечены пер-

спективы его развития и совершенствования в современной ситуа-

ции, когда ускорение научно-технического прогресса все больше

зависит от степени информирования ученых и специалистов на-

родного хозяйства. Анализируя систему библиотечно-библиографи-
ческого обслуживания, поиски новых путей информирования, раз-

витие диспетчерской службы, работу с отказами читателям и

рациональное использование рабочего времени в библиотеках,

авторы статей обозревают как общие закономерности развития,
так и структуру и направленность библиотечно-библиографиче-
ского обслуживания в республике.

В обобщающей статье И. Расимы рассматривается библиотеч-

но-библиографическое обслуживание детей и подростков в усло-

виях школьной реформы. Автор анализирует такие актуальные

проблемы, как стабилизация охвата учащихся I—B-х классов

библиотечным обслуживанием; совершенствование руководства
чтением в детских и сельских библиотеках; пропаганда библиотеч-

но-библиографических знаний. Выдвигаются предложения по

улучшению библиотечно-библиографического обслуживания детей

и подростков и расширению репертуара литературы.

Государственная библиотека ЛССР как методический центр

государственных массовых библиотек особое внимание уделяет

дифференцированному подходу к различным группам молодежи

(молодым рабочим, учащимся ПТУ, старшеклассникам, студен-

там). Существующая система библиотечно-библиографического об-

служивания юношества в Латвии, перспективы ее развития рас-

сматриваются в статье Л. Гаронской.
В статье М. Пахотной дается анализ диспетчерской службы

Республиканской научно-технической библиотеки. Отдел главного

диспетчера (в настоящее время — отдел обслуживания предприя-

тий и организаций), созданный в 1981 г., осуществляет библио-

течно-библиографическое обслуживание более чем 2700 организа-

ций и предприятий, внедряющих в жизнь целевые комплексные

программы народного хозяйства и решающих важнейшие научно-

технические программы.

Библиотечно-библиографическое обслуживание в библиотеках

вузов проводится в тесной связи с актуальными задачами учеб-

ного, научного и воспитательного процессов. В сборник включены

две статьи, отражающие опыт работы Научной библиотеки ЛГУ

имени П. Стучки. В статье Д. Паукшены и Л. Кампане рассмот-
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рен опыт отдела библиографии — дается обзор справочно-библио-

графического аппарата, характеризуются формы информационной
работы и определяются новые направления в библиографическом

обслуживании читательского контингента университета. В статье

Ф. Левиной оценивается работа вузовской библиотеки по ликви-

дации отказов читателям и по максимально полному удовлетво-

рению читательских запросов.

Качество справочно-библиографического обслуживания читате-

лей в значительной мере определяется тем, насколько оперативно

и полно используются возможности единого справочно-информаци-
онного фонда (ЕСИФ) региона. Л. Жеглова анализирует состоя-

ние и возможности повышения качества справочно-библиографиче-
ского обслуживания в рамках ЕСИФа; исследует взаимодействие

справочно-библиографических служб библиотек и информацион-
ных органов в выполнении адресных справок на базе ЕСИФа,

дает рекомендации по улучшению дальнейшего сотрудничества

участников ЕСИФа.

В статье И. Рудене обобщаются основные итоги исследования

работы библиотек Лиепайской РЦБС; анализ библиотечной прак-

тики проводится с целью показа рационального использования ра-

бочего времени, выявления недостатков и путей их устранения.

Тематическая многосторонность основных публикаций по

библиотечному делу Фундаментальной библиотеки АН ЛССР за

период с 1957 по 1988 г. раскрыта в статье В. Зинкиной.

Статья библиографа и краеведа В. Анапарта, посвященная

сотрудничеству Салдусской районной центральной библиотеки с

газетой «Падомью Земе», раскрывает особенности культурной

жизни в районе.
В. Брувере рассматривает роль социалистического соревнова-

ния в улучшении работы библиотек АН Прибалтийских республик.

Сборник завершает статистический обзор (автор Э. Эглите)

основных показателей работы крупнейших научных библиотек

г. Риги за 11-ю пятилетку.

PREFACE

The aim of the collection is to give a survey of essential problems
in library and bibliographical service, concerning the republican
scientific and public libraries. Authors from the V. Lācis State Li-

brary of the Latvian SSR, the Fundamental Library of the Lat-

vian SSR Academy of Sciences, the P. Stučka Latvian State Univer-

sity Scientific Library and the Latvian SSR Republican Scientific

Technical Library are discussing them.

In the collection the role, tasks and present-day situation of

library and bibliographical service are revealed and the prospects for
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its development and perfection outlined. The authors analyze the

system of library and bibliographical service, searching for new

forms of information, the development of dispatch service, the work

with readers' refusals, and rational use of working-time at library.
They consider both general regularities and the structure and course

of development of library and bibliographical service in the

republic.

I. Rasima in her article reflects upon the library and bibliograph-
ical service for children and teenagers from the viewpoint of the

school reform. Such actual problems as the library work with the

pupils of forms I—VIII, the perfection of reading guidance in child-

ren's libraries and village libraries, popularization of library and

bibliographical knowledge are discussed. Suggestions are given how

to improve library and bibliographical service for children and teen-

agers, and how to broaden the reading interests.

The V. Lācis State Library of the Latvian SSR is the methodical

centre of republican libraries. A differentiated approach to diverse

groups of young generation (young workers, pupils of professional
and technical secondary schools and senior forms, students) is sug-

gested by the centre. L. Garonska considers the present-day system
of library and bibliographical service for young people in Latvia,
outlines its future prospects.

M. Pachotnaja analyzes the work of the dispatch service at the

Latvian SSR Republican Scientific Technical Library. The central

dispatch department, organized in 1981, renders its service to more

than 2700 organizations and enterprises.

Library and bibliographical service at higher school libraries is

closely connected with actual tasks of studies, scientific and educa-

tional processes.

In two articles of the collection a survey of work at the P. Stučka

Latvian State University Scientific Library is given. The article by
D. Paukšēna and L. Ķampāne reflects the practice of work at the

bibliography department — a survey of the bibliographical reference

apparatus is given, forms of information work characterized, and

new trends in bibliographical service for university readers marked.

F. Levina discusses the library work in the higher school.

The quality of the bibliographical reference service largely

depends on the efficiency of the regional United Reference and Infor-

mation Stock (URIS). L. Zheglova examines the service of biblio-

graphical inquiries and offers possibilities for raising its quality
within the limits of the URIS; investigates the mutual cooperation
of bibliographical reference service and information bodies of

libraries in the field of address inquiries, making use of the URIS;

gives recommendations how to perfect further cooperation of the

URIS participants.
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I. Rudene summarizes the main results of the research work in

the libraries of the Centralized Library System of Liepāja region;
the analysis of library practice shows new possibilities for rational

use of working-time.
V. Zinkina surveys the thematic versatility of publications at the

Fundamental Library of the Latvian SSR Academy of Sciences in the

years 1957—1988.

The article by the bibliographer and ethnographer V. Anaparts
is dedicated to the cooperation of the Saldus Region Central Li-

brary with the newspaper «Padomju Zeme».

V. Brūvere examines the role of the socialist competition in the

perfection of the library work in the libraries of Academies of

Sciences of the Baltic republics.
The survey by E. Eglīte of the main indices in the large scientific

libraries of Riga in the years 1980 and 1985 concludes the collection.

VORWORT

Der vorliegende Sammelband von wissenschaftlichen Beiträgen

verfolgt das Ziel, über einige wissenschaftliche Probleme der bi-

bliothekarisch-bibliographischen Leserbetreuung in den wissenschaft-

lichen und Massenbibliotheken der Republik einen Überblick zu

geben. Die Verfasser von diesen Beiträgen sind Mitarbeiter der

V. Lācis' Staatsbibliothek der Lettischen SSR, der Fundamentalbi-

bliothek der Akademie der Wissenschaften der Lettischen SSR, der

Wissenschaftlichen Bibliothek an der Lettischen P. Stucka-Staats-

universität und der Republikanischen Wissenschaftlich-Technischen

Bibliothek.

Im Sammelband werden Rolle, Aufgaben und der heutige Stand

der bibliothekarisch-bibliographischen Leserbetreuung aufgedeckt
sowie Entwicklungs- und Vervollkommnungsperspektiven in der ge-

genwärtigen Situation — die Beschleunigung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts hängt immer mehr vom Informierungsgrad
der Gelehrten und Fachleute ab — in Aussicht genommen. Alle

Verfasser betrachten sowohl allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Ent-

wicklung als auch Struktur und Ausrichtung der bibliothekarisch-

bibliographischen Betreuung in der Republik; dabei analysieren sie

das System der bibliothekarisch-bibliographischen Betreuung, suchen

nach neuen Wegen beim Informieren, Entwicklung des Dispatcher-
dienstes, Arbeit mit Absagen der Literatur und die rationelle Aus-

nutzung der Arbeitszeit in den Bibliotheken.

Im Beitrag von I. Rasima ist die bibliothekarisch-bibliographische
Betreuung der Kinder und Jugendlichen unter Verhältnissen der

Schulreform untersucht. Die Verfasserin analysiert solche aktuellen

Probleme wie Beiständigkeit der bibliothekarischen Erfassung der
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Kinder aus den 1. bis. 8. Klassen, Vervollkommnung der Lektüre-

lenkung in den ländlichen und Kinderbibliotheken, Propaganda

bibliothekarisch-bibliographischen Kenntnisse. Es werden auch Vor-

schläge zur Verbesserung der bibliothekarisch-bibliographischen
Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie zur Erweiterung des

Literaturrepertoriums gemacht.
Die Staatsbibliothek der Lettischen SSR, ein methodisches Zen-

trum für die staatlichen Massenbibliotheken, schenkt dem differen-

zierten Herangehen zu verschiedenen Jugendgruppen (jungen
Arbeitern, Schülern der oberen Klassen, Berufsschülern, Studenten)
eine besondere Aufmerksamkeit. Das bestehende System der Ver-

sorgung der Jugendlichen mit Literatur und Auskunft in Lettland

sowie Perspektiven dessen Entwicklung werden im Beitrag von

L. Garonska erörtert.

In ihrem Beitrag analysiert M. Pachotnaja die Tätigkeit des Dis-

patcherdienstes in der Republikanischen Wissenschaftlich-Tech-

nischen Bibliothek. Die Abteilung des Hauptdispatchers (1981 ge-

gründet) realisiert die bibliothekarisch-bibliographische Betreuung
von über 2700 Einrichtungen und Betrieben, die Ziel- und Kom-

plexprogramme in der Volkswirtschaft ins Leben einführen und

die wichtigsten wissenschaftlich-technischen Probleme lösen.

Die bibliothekarisch-bibliographische Leserbetreuung in den Hoch-

schulbibliotheken führt man in enger Verbindung mit den aktuellsten

Aufgaben des wissenschaftlichen, Lehr- und Erziehungsprozesses
aus. Der Sammelband enthält zwei Beiträge, die die Arbeitserfahrun-

gen der Wissenschaftlichen Bibliothek an der Lettischen P. Stucka-

Staatsuniversität widerspiegeln. Im Beitrag von D. Paukšēna und

L. Ķampāne werden Erfahrungen bei der Arbeit in der Abteilung
Bibliographie ausgewertet: man gibt eine Übersicht des Auskunfts-

apparats, charakterisiert Formen der Informationstätigkeit, legt neue

Richtungen in der bibliographischen Leserbetreuung an der Univer-

sität fest. J. Lewina wertet in ihrem Beitrag die Tätigkeit der Hoch-

schulbibliothek bei der Abschaffung von Absagen sowie auf dem Ge-

biete der maximal vollständigen Befriedigung der Leserwünsche aus.

Die Qualität der Auskunftsversorgung der Leser wird im wesentli-

chen dadurch bestimmt, wie operativ und vollständig alle Möglich-
keiten des Einheitlichen Auskunfts- und Informationsfonds der Re-

gion ausgenutzt werden können. L. Sheglowa analysiert den Stand

und die Aussichten der Qualitätserhöhung der Auskunftsversorgung
im Rahmen des Einheitlichen Republikanischen Auskunfts- und In-

formationsfonds der Lettischen SSR und untersucht die Wechsel-

wirkung der Auskunftsdienste der Bibliotheken und der Informations-

organe bei der Erfüllung der gezielten Auskünfte auf der Basis des

einheitlichen Bestandes sowie erteilt Empfehlungen zur Verbesse-

rung der weiteren Zusammenarbeit der Benutzer des Einheitlichen

Fonds.



I. Rudene verallgemeinert Hauptergebnisse, die sich aus der Ar-

beit der untersuchten Bibliotheken des republikanischen zentrali-

sierten Bibliothekssystems im Bezirk Liepāja ergeben. Eine Analyse
der Bibliothekstätigkeit ist durchgeführt, um die rationelle Aus-

nutzung der Arbeitszeit vorzuführen sowie Mängel und Wege zu

deren Beseitigung aufzudecken.

Thematische Vielseitigkeit der Hauptpublikation zum Bibliotheks-

wesen der Fundamentalbibliothek der Akademie der Wissenschaften

der Lettischen SSR in der Zeitperiode von 1957 bis 1988 demon-

striert W. Sinkina in ihrem Beitrag.
Die Publikation des Bibliographen und Landeskundigen

V. Anaparts ist der Zusammenarbeit zwischen der zentralen Rayons-
bibliothek und der Zeitung «Padomju Zeme» im Rayon Saldus

gewidmet. Dabei werden Besonderheiten des kulturellen Lebens im

Rayon aufgedeckt.
V. Brūvere betrachtet die Rolle des sozialistischen Wettbewerbs

bei der Verbesserung der Tätigkeit in den Bibliotheken der Aka-

demien der Wissenschaften der baltischen Republiken.
Ein statistischer Überblick von E. Eglite, der eine Analyse der

Tätigkeit der größten wissenschaftlichen Bibliotheken in der Stadt

Riga im 11. Fünfjahrplan enthält, schließt den Sammelband der

wissenschaftlichen Beiträgen ab.
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I. RASIMA

BĒRNU UN PUSAUDŽU BIBLIOTEKĀRA

UN BIBLIOGRĀFISKĀ APKALPOŠANA LATVIJAS PSR

Mūsu republikā izveidots plašs izglītības un ārpusskolas iestāžu

un organizāciju tīkls, kas nodrošina optimālus priekšnoteikumus
bērnu un pusaudžu vispusīgai attīstībai, viņu individualitātes iz-

kopšanai jau kopš mazotnes. Dažādi audzināšanas sociālie institūti

(ģimene, skola, bibliotēkas, pionieru nami, jauno tehniķu stacijas
v. c.) atbilstoši to specifiskajiem pedagoģiskajiem uzdevumiem

veido vienotu jaunās paaudzes audzināšanas un izglītošanas sis-

tēmu.

Nozīmīga vieta šajā sistēmā ir bibliotēkām — ideoloģiskā, kul-

tūrizglītības un informatīvā darba centriem. To galvenā sociālā

funkcija ir darbs ar grāmatu, dažādas literatūras izmantošana

audzināšanas procesā.
Bērnus apkalpojošo bibliotēku tīkls republikā pamatā ir izvei-

dots, izņemot lielāko pilsētu jaunos dzīvojamos rajonus. Latvijas
PSR Valsts Kultūras komitejas sistēmā darbojas 946 bibliotēkas:

110 bērnu, kā arī 810 ciemu un 26 pilsētu un pilsētciematu biblio-

tēkas, kas apkalpo bērnus. Tajās lasa ap 85% no republikas 1.—

8. klašu skolēniem. Turklāt skolēni aktīvi izmanto arī skolu biblio-

tēkas, kuru skaits pārsniedz 790.

Jauno lasītāju bibliotekārā apkalpošana šajās bibliotēkās ir

stingri diferencēta — orientēta uz noteiktu lasītāju tipu un tam

atbilstošu literatūru. Katrai vecumgrupai izveidoti savi brīvpieejas
literatūras fondi, dajā bērnu bibliotēku iekārtoti diferencētie abone-

menti: jaunākā skolas vecuma bērniem un 1.—8. klašu skolēniem.

1.—8. klašu skolēnu bibliotekārais aptvērums republikā ir vidēji
90%. Tātad tikai 10% bērnu un pusaudžu nelasa ne bērnu, ne skolu

bibliotēkās. Vislielākais skolēnu bibliotekārais aptvērums ir laukos

(līdz 98%). Simtprocentīgs aptvērums nav iespējams vairāku

iemeslu dēj: daļai 6.—8. klašu skolēnu uz laiku mazinās lasīšanas

tieksme, lasīšanas aktivitāte (vecumposma sociālpsiholoģiska īpat-

nība); 1. klašu skolēni lielajās pilsētās intensīvas satiksmes līdzekļu
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kustības dēļ nevar patstāvīgi apmeklēt bibliotēkas; lielai daļai bērnu

un pusaudžu ir bagātas mājas bibliotēkas; pētījumi mūsu zemē un

citās valstīs 1 liecina, ka vairākām vecumgrupām lasīšana brīvā

laika bilancē vairs nav galvenā, kā arī lasāmvielas iegūšanai sko-

lēni priekšroku dod mājas un draugu bibliotēkām.

Lielākajās pilsētās skolēnu bibliotekārais aptvērums ir ievēro-

jami mazāks nekā vidēji republikā, turpretī Daugavpils pilsētas 1. un

2. bērnu bibliotēkā tas sasniedz 97%. Tāds rezultāts panākts, re-

gulāri un aktīvi propagandējot bibliotēku darbu un lasīšanu peda-

goģiskajās sēdēs, vecāku sanāksmēs, klašu sapulcēs, bibliotekārajās

stundās, pa skolas radiomezglu, literārajos pasākumos.
Bērnu bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas sistēmā va-

došās ir speciālās bērnu bibliotēkas, par kurām galvenokārt stāstīts

šajā rakstā. Sīm 110 bibliotēkām ir vislielākās iespējas literatūras

propagandā un lasīšanas vadībā (bagāti literatūras fondi, kvalificēti

lasīšanas vadītāji). Tomēr bērnu bibliotēkās lasa tikai 51% no

1.—8. klašu skolēniem. Acīmredzot bibliotēku darbinieki nepietiekami
propagandē savas bibliotēkas, neatklāj to iespējas, neieinteresē jau-
nos lasītājus.

Skaitliskajā izteiksme bērnu bibliotēku darbs vērtējams pozitīvi.
11. piecgadē pieauguši gandrīz visi darba rādītāji.

1985. gada literatūras izsnieguma struktūra bija šads galveno
literatūras nozaru īpatsvars:

sabiedriski politiskā literatūra — 19,1%,
dabaszinātņu literatūra — 7,4%,
daiļliteratūra — 59,7%.

1 Эще X., Харых И. Читательские интересы и привычки 11— 14-летних

школьников ГДР // Библиотековедение и библиография за рубежом: Сбор-
ник 107. — М., 1986. — С. 3—11; Каск Л. Место библиотеки в жизни под-

ростка // Чтение подростка и библиотека. — Таллин, 1980. — С. 50—82.

Gads
Lasītāju

skaits

Apmeklējurnu

skaits

(tūkst.)

Viena

lasītāja
vidējais

apmeklējums

Literatūras

izsniegums

(tūkst.)

Vidējā
lasltiba

Fonda
vidēja

apgrozība

1980 149 836 1 460,5 9,7 4 493,1 30,0 1,9

1985 161 157 1 512,5 9,4 4 662,9 28,9 1,9

Izmaiņas + 11 321 +52,0 -0,3 + 169,8 -1,1
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Vairāki rādītāji — lasītība, viena lasītāja vidējais apmeklējums,
sabiedriski politiskās literatūras īpatsvars kopējā izsniegumā v. c. —

pārsniedz bērnu bibliotēku darba vidējos rādītājus Padomju Sa-

vienībā.

Taču bibliotēku darba kvalitāti raksturo ne tikai skaitļi. Tie maz

atspoguļo bibliotekārās apkalpošanas efektivitāti. Daži procesi, pie-

mēram, individuālā lasīšanas vadība, skaitliskajiem kritērijiem ne-

maz nepakļaujas. Tāpat skaitliski nevar izmērot pašu galveno —

bibliotekārās iedarbes galarezultātu — skolēnu garīgās dzīves ba-

gātināšanos, bibliotēkas ieguldījumu viņu lasīšanas kultūras attīs-

tība. Par bibliotēku darba kvalitāti liecina izmaiņas skolēnu lasīšanas

saturā, lasīšanas struktūrā, lasīšanas intensitātē, lasītā uztverē un

vērtēšanā. Regulāra bibliotēku darba iepazīšana ļauj secināt, ka arī

kvalitatīvie darba rādītāji republikas bibliotēkās, kas apkalpo bēr-

nus, kopumā ir labi. Palielinājusies bibliotēku loma skolēnu komu-

nistiskās audzināšanas kompleksajā procesā, zinātņu pamatu ap-

guvē, profesionālajā orientācijā, skolu un dažādu ārpusskolas iestāžu

kopdarbībā, skolēnu lasīšanas kultūras izkopšanā.
Bibliotēkas izmanto dažādas darba formas un metodes, lai vei-

dotu un padziļinātu skolēnu komunistisko apziņu un politisko kul-

tūru, veicinātu personības attīstību. Viens no plašākajiem sabiedriski

politiskajiem pasākumiem iepriekšējos gados bija bērnu bibliotēku

republikāniskais konkurss par labāko Uzvaras 40. gadadienai veltīto

bibliogrāfisko apskatu. Godalgotās vietas ieguva Ludzas rajona
bērnu bibliotēkas (RBB), Jēkabpils RBB un Talsu rajona Sabiles

pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieki. Atzinīgi novērtēti daudzi bib-

liotēku rīkotie pasākumi: Bauskas RBB — preses konference 7. —8.

klašu skolēniem «Bauska 11. piecgadē», Stučkas RBB — disputs
8. klašu skolēniem «Augstākais soģis — pats sev», Limbažu RBB —

Ļeņina stundas 4.—7. klašu skolēniem, Liepājas pilsētas 1. bērnu

bibliotēkas — konkurss «Pa PSKP 27. kongresa materiāliem», Rīgas

pilsētas bibliotēku — konkurss par labāko bibliotēku jaunatnes mili-

tāri patriotiskajā audzināšanā un bērnu grāmatu nedēļai veltītie

pasākumi, Daugavpils rajona bibliotēku — konkurss par labāko

masu pasākumu Uzvaras 40. gadadienai, v. c.

Kompleksās audzināšanas struktūrā īpaša vieta ir skolēnu tiku-

miskajai audzināšanai, kas cieši saistīta ar internacionālo audzinā-

šanu, profesionālo orientāciju, ekoloģisko un estētisko uzskatu vei-

došanu. Bērnu bibliotēkās populāras kļuvušas Tikumības stundas,
kurās pārrunā literatūrā skartos ētikas jautājumus. Vairākās bērnu

bibliotēkās izveidotas jauno internacionālistu grupas, notiek šai te-

matikai veltīti pasākumi. Piemēram, Daugavpils pilsētas 1. bērnu

bibliotēkā jau ilgus gadus darbojas divi pusaudžu lasīšanas inte-

rešu klubi «Sārtā neļķe». To darbības diapazons visai plašs — no

individuālām pārrunām līdz izvērstiem sarīkojumiem par internacio-

nālajiem jautājumiem. Diemžēl vairāku bibliotēku attieksme pret
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internacionālo audzināšanu ir diezgan nevērīga vai formāla. Netiek

pilnībā novērtēta individuālās lasīšanas vadības prioritāte šajā

jomā. Bibliotēkas tikpat kā nemaz nestrādā individuāli ar repub-
likā dzīvojošajiem krievu un citu tautību bērniem, lai palīdzētu vi-

ņiem izprast un cienīt Latvijas revolucionārās un darba tradīcijas,
kultūras vērtības. Vēl pārāk maz darīts, lai katrs mazais lasītājs

izprastu mūsu valsts internacionālo politiku, apzinātos daudztautību

vienotības būtību un katras tautas nacionālās īpatnības.
Lai sekmētu jaunās paaudzes darbaudzināšanu un profesionālo

orientāciju, bibliotēkas paplašina un padziļina individuālo lasīšanas

vadību, propagandē literatūru par darba idejiskajiem, tikumiskajiem
un psiholoģiskajiem aspektiem, par dažādām profesijām, to prestižu,

pievilcību un grūtībām, noderību tautas saimniecībā. Bibliotēkas

iespējams arī iepazīt un praktiski apgūt bibliotekāra darbu. Piemē-

ram, Talsos 7. klašu skolēni — Jauno bibliotekāru pulciņa dalīb-

nieki — ar tautas izglītības nodaļas piekrišanu rajona bērnu biblio-

tēkā strādā obligātās prakses dienas. Laika gaitā daži arī izvēlas

bibliotekāra profesiju, turpina mācības Rīgas kultūras un izglītības
darbinieku tehnikumā.

Bērnu bibliotēkās iekārtoti profesionālās orientācijas stūrīši, kur

izvietota atbilstoša uzziņu literatūra un bibliogrāfiskā kartotēka.

Skolēnu darbaudzināšanas un profesionālās orientācijas jautāju-
mus bibliotēkas risina sadarbībā ar skolām, profesionālās orien-

tācijas kabinetiem, mācību un ražošanas kombinātiem — rīko lite-

ratūras izstādes, tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem v. c.

Vairāk vajadzētu izvērst sistemātisku individuālo darbu ar pusau-
džiem — lai pēc 8. klases beigšanas viņi jau būtu skaidrībā par
savu nākamo profesiju un mācību iestādi, kur to var apgūt.

Ar darbaudzināšanu saistīta arī skolēnu ekonomisko zināšanu

paplašināšana. Sai nolūkā bibliotēkas rīko pasākumus, kuros iz-

skaidro tautas saimniecības plānu būtību un izpildi piecgadē, zināt-

nes un tehnikas jaunumus, Pārtikas programmas un enerģētikas
programmas īstenošanu, ražošanas intensifikāciju v. c. Liels šķēr-
slis ir tas, ka par šīm problēmām trūkst bērnu un pusaudžu uztverei

atbilstošas literatūras latviešu valodā.

Nozīmīgs kompleksās audzināšanas aspekts ir skolēnu ekoloģisko
zināšanu bagātināšana — viens no mācību darba un dabaszinātņu
pamatjautājumiem. Bērnu bibliotēkas cenšas informēt skolēnus un

skolotājus par visu šo plašo tematiku aptverošo literatūru. Rīkotas

pārrunas, viktorīnas, disputi, bibliogrāfiskie apskati v. c. masu pa-
sākumi par Dž. Darela, J. Akimuškina, M. un R. Bērtonu, U. Plot-

nieka, J. Baltvilka, Vika v. c. dabas pētnieku darbiem. Daudzās

bibliotēkās darbojas dabas draugu grupas. īpaši jāatzīmē Liepājas
rajona Pāvilostas pilsētciemata bibliotēkas Jauno dabas draugu in-

terešu klubs, kurā ekoloģijas jautājumus apgūst ciešā saiknē ar

tikumisko un patriotisko audzināšanu.
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Bibliotēku rūpju lokā ir ari skolēnu tiesiskā audzināšana — lite-

ratūras propaganda par likumu ievērošanu, pusaudžu antisabiedris-

kās uzvedības problēmām utt. Stučkas RBB un vēl dažu bibliotēku

darbiniekiem izdevies nodibināt kontaktu ar milicijas bērnu istabas

uzskaitē esošajiem nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, iesaistīt vi-

ņus dažādos bibliotēkas rīkotajos literārajos pasākumos. Tas, pro-

tams, prasa no bibliotekāra īpašas pedagoga dotības, taktu un iejū-
tību. Daudziem bibliotekāriem grūti atrast kopēju valodu ar bērniem

no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, taču tieši šie bērni ir vismazāk

pasargāti no iespējām kļūdīties, tieši viņiem bibliotēkas palīdzība
būtu visnoderīgākā.

Joprojām aktuāla ir bērnu un pusaudžu ateistiskā audzināšana.

Bibliotēkās organizēts individuālais un masu darbs, lai izskaidrotu

skolēniem reliģijas nezinātniskumu, veidotu viņu zinātnisko pasau-

les uzskatu. Diemžēl pagaidām maz panākumu pašā galvenajā —

ticīgo bērnu iesaistīšanā bibliotēkās. Ne visi bibliotekāri pietiekami
novērtē individuālā darba prioritāti, lai vairāk tuvinātos bērna

iekšējai pasaulei, palīdzētu viņam tikt skaidrībā par būtiskajām da-

bas un sabiedrības attīstības likumsakarībām. Nereti reliģiozi no-

skaņotu bērnu lasīšanas vadību bibliotekāri sāk ar antireliģisko lite-

ratūru, neizmantojot citu literatūras veidu priekšrocības īstenības

izzināšanai, uzticības atmosfēras radīšanai.

Personības veidošanā liela nozīme ir estētiskajai audzināšanai.

Sim nolūkam pirmām kārtām kalpo bibliotēku zelta fonds — daiļ-
literatūra un mākslas grāmatas. Daiļliteratūras jeb, kā mēdz teikt,
«cilvēkmācības» ideoloģiskā, intelektuālā un mākslinieciskā daudz-

slāņainība sniedz jaunajam lasītājam gan estētisku baudījumu un

garīgu pacēlumu, gan atklāj dzīves likumsakarības un cilvēka «dvē-

seles dialektiku». Mūsu zemes un ārzemju labāko bērnu rakstnieku

darbi bibliotēkās ir goda vietā, to popularizēšanai izmanto

visdažādākās darba formas un metodes. Nav bibliotēkas, kas aiz-

vadītajos gados nebūtu ar lielu mīlestību propagandējusi latviešu

tautasdziesmas saistībā ar Krišjāņa Barona jubileju. Nav bibliotē-

kas, kur ik rudeni vairāk vai mazāk emocionāli neizskanētu Raiņa
Dzejas dienas. Par īstiem bērnu grāmatu svētkiem veidojas ikga-
dējā bērnu grāmatu nedēļa, ābeces svētki mazajiem v. c. pasā-
kumi. Turklāt katrai bērnu bibliotēkai ir arī savas literārās tradī-

cijas. Viena, piemēram, tiecas iepazīstināt bērnus ar J. Cibuļa uni-

kālo ābeču kolekciju, cita popularizē rakstnieku muzejus, vēl cita

rīko bērnu grāmatu ilustrāciju konkursus. Daudzās bibliotēkās dar-

bojas Jauno grāmatu draugu klubi.

Taču daiļliteratūras propagandā ir arī trūkumi. To apliecina
šīs literatūras izsnieguma samazināšanās pēdējos gados. Piemēram,
Stučkas RBB pētījumā konstatēts, ka liela daļa skolēnu nelasa

pat t. s. obligāto literatūru, priekšroku dodot daiļdarbu ekranizē-

jumiem-
Vit. ~».,.... DCB
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Raiņa Dzejas dienu sarīkojums Gulbenes rajona bērnu bibliotēkā

Daļa bibliotekāru vērtē daiļliteratūru ar mākslai neatbilstošiem

kritērijiem, akcentē tās tematiku, izzinošās vērtības, ignorējot vārda

mākslas būtību — daudzslāņainību. Nepārdomāta dažkārt ir bib-

liotēku darbinieku attieksme pret izklaidējoša rakstura grāmatām.
Nenoliedzami, tām ir sava vieta bērnu lasīšanas repertuārā, piemē-
ram, Zentas Ergles darbiem. Taču nedrīkst tās fetišizēt, uzskatīt par
visieteicamāko lasāmvielu, tādējādi izdabājot pusaudžu lasīšanas

īpatnībām, atstājot pilnīgā pašplūsmā lasīšanas kultūras iemaņu
audzināšanu. Neprasmi daiļliteratūras lasīšanas vadībā zināmā mērā

nosaka bibliotēku darbinieku nepietiekamā literārā sagatavotība (pat
LVU Filoloģijas fakultātē bērnu literatūras jautājumi tiek aplūkoti

minimāli) un novārtā atstātā bērnu literatūras kritika. Nopietns
šķērslis ir latviešu oriģinālliteratūras bērniem, it īpaši pusaudžiem,
niecīgā izlaide. Maz ir mākslinieciski pilnvērtīgu, spilgtu literāru

darbu, bet pelēki, poētiski nedzīvi sacerējumi kavē bērnu lasīšanas

kultūras attīstību, kropļo viņu literāro gaumi.

Lai palīdzētu uzlabot skolēnu mācību darbu, zinātņu pamatu ap-

guvi, bibliotēku darbinieki iepazīstas ar katras klases mācību pro-

grammām, atbilstoši to saturam propagandē papildliteratūru. Bib-

liotekārā un bibliogrāfiskā palīdzība tiek sniegta gan skolēniem, gan
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skolotājiem. Daudzās bibliotēkās skolotājus informē individuāli par

jaunieguvumiem konkrētajā disciplīnā. Skolu mācību priekšmetu
kabinetos izliek literatūru un grāmatu sarakstus, ko ieteicams lasīt

attiecīgajā priekšmetā, zinātņu nozarē. Visvairāk šādā veidā iespē-
jams bagātināt literatūras stundas, propagandējot atsevišķu rakst-

nieku darbus un literatūru par viņu. Dažkārt literatūras stundas

notiek bibliotēkā, kur uzskatāmi var iepazīstināt ar visu vajadzīgo
literatūru — ne vien ar grāmatām, bet arī ar rakstiem dažādos

periodiskajos izdevumos. Mācību darbu tāpat padziļina bibliotēku

organizētie masu pasākumi par dažādiem sabiedriski politiskās dzī-

ves, ekonomikas, vēstures, ģeogrāfijas, mākslas, dabaszinātņu,
sporta v. c. jautājumiem. Prasmīgi apvienotas kolektīvā un indivi-

duālā darba formas lasīšanas vadībā veicina skolēnu pašizglītību,

izziņas alkas. Skolēni ar padziļinātu interesi par kādu mācību

priekšmetu vai zinātņu nozari bibliotēkās var saņemt gan indi-

viduālu, gan grupālu palīdzību. Viņiem izveidotas interešu grupas
un klubi (jauno dabas draugu, jauno matemātiķu, jauno vēstur-

nieku v. c). Katrai grupai tiek sastādīti bibliogrāfiskie saraksti,
rīkotas literatūras izstādes, grupālās un individuālas pārrunas, tik-

šanās ar interesantiem cilvēkiem v. c. Skolēnus, kuri atsevišķos
mācību priekšmetos ir nesekmīgi, bibliotekāri cenšas ieinteresēt ta-

jos ar saistošu populārzinātnisko literatūru. Rezultātā daži pat

aizraujas ar šo priekšmetu. Parasti individuālajam darbam ar

nesekmīgajiem un grūti audzināmajiem skolēniem bibliotēkās izvei-

dotas atsevišķas grupas. Katram skolēnam sastāda konkrētu lasīša-

nas plānu, paredz tieši viņam piemērotus vispārizglītojošos un lasīša-

nas kultūru veidojošos uzdevumus.

Bibliotēkas regulāri sniedz palīdzību skolēniem, gatavojoties mā-

cību priekšmetu olimpiādēm, fakultatīvajām nodarbībām, sacerējumu
un referātu rakstīšanai, kā arī aktīvi piedalās Zinību dienas pasā-
kumos, iepazīstinot skolēnus ar literatūru dažādās zinātņu no-

zarēs.

Dažās bibliotēkās darbojas arī latviešu valodas interesentu gru-

pas un klubi, piemēram, Bauskas RBB — «Zilbīte». Tomēr vairums

bibliotēku valodu apguvi atstājušas tikai lasītāju ziņā. Laiks ap-

zināties valodu kā «katras tautas dzīvības āderi» (M. Zālīte) un

rūpēties par tās kopšanu arī bibliotēkās.

Pastiprināta uzmanība bibliotēkās pievērsta krievu valodas ap-

guvei. Piemēram, Talsu RBB aktīvi sadarbojas ar rajona tautas izglī-
tības nodaļas krievu valodas metodisko apvienību, bibliotēkā notiek

krievu valodas olimpiādes noslēgums v. c. pasākumi. Pie Stučkas

RBB darbojas interešu grupa «Apgūsim krievu valodu», kurai biblio-

tēka organizē literatūras izstādes, viktorīnas v. c. pasākumus. Diem-

žēl līdz šim bibliotēkas gandrīz neko nav darījušas, lai krievu valodā

runājošie bērni apgūtu latviešu valodu.

Bibliotēkas propagandē literatūru par pionieru un komjaunatnes
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organizāciju darba aktualitātēm, skolēnu sabiedrisko darbību. Dau-

dzās bibliotēkās izveidotas individuālā darba grupas: topošie pio-

nieri, pionieru aktīvs, topošie komjaunieši, jaunie politinformatori,
klašu bibliotekāri v. c.

Viens no bibliotēku pamatuzdevumiem ir rūpēties par skolēnu

lasīšanas kultūras izkopšanu. Zināšanas un iemaņas, kā strādāt ar

dažādiem iespieddarbiem, iegūstamas un nostiprināmas tikai ilg-
stošā audzināšanas un mācīšanas procesā. Lasīšanas kultūras

pamatzināšanas skolēni apgūst bibliotekārajās stundās. 1.—8. klašu

skolēniem mācību gadā paredzētas 4 obligātas nodarbības, katrai

klasei — noteikts vielas apjoms. Daudzās skolās ar bibliotēku pa-

līdzību šīs stundas notiek regulāri, augstā kvalitātē (Cēsu, Stuč-

kas, Bauskas, Liepājas, Limbažu v. c. rajonos). Cēsu un Ogres

rajonos pat rīkoti konkursi par labāko bibliotekāro stundu. Tomēr

ir vēl skolas, kur bibliotekārās apmācības vispār nenotiek, lai gan

ir obligātas, citās skolās tās organizē stihiski, citās — paļaujas ti-

kai uz bibliotekāriem. Daudzu skolu administrācija pret bibliotekā-

rajām stundām izturas vienaldzīgi, neieinteresēti. Tāda pati nevērīga
attieksme pret šo jautājumu līdz šim bijusi arī agrākajai Latvijas
PSR Izglītības ministrijai.

Bibliotēkās diendienā notiek dažādi lasīšanas kultūras bagāti-
nāšanas pasākumi — gan individuāli, gan masu. Galvenais ir indi-

viduālais darbs, respektējot katra bērna lasīšanas attīstības līmeni

un individuālās psiholoģiskās īpašības. Vispirms ar bibliotēkā jaun-
iesaistīto lasītāju notiek 3—4 pārrunas par brīvpieejas fonda izvie-

tojumu, katalogu un kartotēku sistēmu, uzziņu literatūru un biblio-

grāfiskajiem līdzekļiem. Pēc tam tiek pārrunātas izlasītās grāmatas,
individuāli mācīts, kā strādāt ar izziņas literatūru. Visvairāk pūļu
prasa daiļliteratūras lasīšanas kultūras izkopšana. Tā ir spēja
uztvert daiļdarbu satura un formas vienotībā — mākslas tēla, asociā-

ciju, līdzpārdzīvojuma, vērtējuma, autora pozīcijas v. c. komponentu
savstarpējā saistībā. Ceļš uz pilnību ir ilgstošs, to nesasniedz pat
daudzi pieaugušie, kuri daiļliteratūrā meklē tikai informāciju vai

priekšroku dod izklaidējošai literatūrai. Diemžēl arī lielai daļai
bērnu lasīšanas vadītāju (bibliotekāru, skolotāju, vecāku) lasīša-

nas kultūras līmenis ir diezgan zems. Te vainojama nepilnīgā
speciālistu sagatavošanas sistēma augstskolās, tehnikumos, kur

lasīšanas kultūras iemaņu un zināšanu apguvei nepievērš pienācīgu
uzmanību, kā arī daudzu bibliotekāru nevērīgā attieksme pret paš-
izglītību.

Vairākos rajonos izveidoti ārpusskolas iestāžu kompleksi, bibliotē-

kas aktīvi sadarbojas ar skolām, pionieru namiem, bērnu kultūras

namiem, milicijas bērnu istabām, Grāmatu draugu biedrības pirm-
organizācijām v. c. Sadarbības mērķtiecīgai nodrošināšanai visos

ciemos, pilsētciematos un pilsētās sastādīti koordinācijas plāni.
Tajos paredzēti (norādot termiņus, atbildīgos izpildītājus v. c.) arī
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visi kopīgi rīkojamie skolēnu lasīšanas organizēšanas, literatūras

propagandas un lasīšanas vadības pasākumi: bibliotekāra un biblio-

grāfiska palīdzība skolām mācību procesā un ārpusstundu darbā,

bibliotekāro stundu un literāro masu pasākumu organizēšana, meto-

diska palīdzība citu resoru bibliotēkām v. c.

Bagāta sadarbības pieredze uzkrājusies Rīgas pilsētas centrālajai
bērnu bibliotēkai (CBB), Liepājas pilsētas 1. un 2. bērnu bibliotē-

kām, Daugavpils pilsētas 1. bērnu bibliotēkai v. c. Bibliotēku darbi-

nieki piedalās audzināšanas stundās klasēs, vecāku sapulcēs, peda-

goģiskās padomes sēdēs, sniedz bibliogrāfisko informāciju un kon-

sultācijas par skolēnu ārpusklases lasīšanu, par jaunāko literatūru

bērniem, kā arī par metodiskajiem materiāliem bērnu lasīšanas

vadītājiem.

Galvenais priekšnoteikums bibliotekārās ietekmes, audzināšanas

efektivitātei ir pedagoģiski pareizas lasīšanas vadības metodika, indi-

viduālā un masu darba formu apvienots, pēctecīgs lietojums. Pa-

matmetode ir skolēnu individuālā lasīšanas vadība, kas palīdz no-

stiprināties cilvēka individualitātei, personības savdabībai, novērš

viņu «novienādotību» (I. Ziedonis). Respektējama ir arī bibliotēku

pieredze darbā ar dažādām interešu grupām: jaunie literāti, jaunie
mūzikas draugi, jaunie novadpētnieki, jaunie matemātiķi v. c.

Tādējādi iespējams gan strādāt ar katru lasītāju atsevišķi, padziļināt
viņa konkrētās lasīšanas intereses, gan arī iesaistīt interesentus gru-

pālos pasākumos. So skolēnu individuālo lasīšanas vadību ievēro-

jami atvieglo reiterformulāri. Tajos var operatīvi kodēt vajadzīgās
ziņas par lasītāju. Ilggadīga pieredze šajā jomā ir Cēsu RBB.

Vairākas bibliotēkas (Rīgas pilsētas CBB un 34. bērnu biblio-

tēkā, Stučkas RBB, Cēsu RBB, Kuldīgas RBB v. c.) veikta lasī-

tāju izpēte, noskaidroti dažādi lasīšanas parametri. Piemēram,

Stučkas RBB pētījumā konstatēts, ka literatūras ieteikšanā 4. klases

skolēniem 1. vietā — «izvēlos pats», 2. vietā — «iesaka vecāki»,

3. vietā — «iesaka bibliotekāri», 4. vietā — «iesaka skolotāji». Iz-

pētē noskaidrots, ka 84% no visiem pieprasījumiem ir noteiktie; iz-

vēlēties grāmatas 17,2% skolēnu palīdzējuši bibliotekāri, 10% —

bibliogrāfiskie līdzekli, 5% — literatūras izstādes. No kopējā
literatūras izsnieguma tikai 7,9% bija obligāti izlasāmā lite-

ratūra.

Cēsu RBB, anketējot 90 skolēnus (6. —8. klašu), uzzināja lite-

ratūras ieguves avotus: 1. vietā — mājas bibliotēka, 2. vietā —

skolas bibliotēka, 3. vietā — «no draugiem», 4. vietā — bērnu bib-

liotēka; precizēja brīvā laika bilanci: 1. vietā — «palīdzu vecā-

kiem», 2. vietā — «skatos TV», 3. vietā — «lasu grāmatas»,
4. vietā — «klausos radio», 5. vietā — «sportoju». No aptaujātajiem
skolēniem 71% lasīja skolas bibliotēkā, 53% — bērnu bibliotēkā.
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Stučkas RBB veselu gadu uzskaitīja grāmatas, ko ņēma 153 sko-

lēni (2.—7. klašu). Noskaidrojās, ka katrs bērns gadā izlasa vidēji

59 grāmatas: 5,1% skolēnu — 1— 15 grāmatas, 42,1% — 30—60

grāmatas, 10,2% skolēnu — 80—100 grāmatas.
Arī prasmīgi organizēts masu darbs padziļina darbu ar grā-

matu, bagātina skolēnu lasīšanas kultūru, veicina viņu savstarpējo

garīgo saskarsmi, brīvā laika lietderīgu izmantošanu, kolektīvo at-

pūtu, kā ari jaunu lasītāju iesaistīšanu bibliotēkās. Sādā kolek-

tīvā saskarsmē ar grāmatu bērni apliecina sevi, mācās patstāvīgi

domāt, spriest un diskutēt ar vienaudžiem. Bagātinās viņu emocio-

nālā pieredze, attīstās runas kultūra, papildinās vārdu krājums.
Masu pasākumu skaits bibliotēkās ir liels. Daudzās rajonu bērnu

bibliotēkās (Stučkas, Cēsu, Dobeles, Talsu) ieviestas jaunas masu

darba formas: preses konferences, grāmatu «pirmizrādes», interešu

klubi v. c. Vēršas plašumā klubu darba formas. Pirmais solis šaja

ziņā bija Rīgas pilsētā organizētā bibliotēka—klubs, kur bērnu lasī-

šana saistīta ar māksliniecisko pašdarbību, saturīgu atpūtu, spē-
lēm, darbojas literārie, dabaszinātņu, zīmēšanas pulciņi un interešu

klubi.

Taču lielā daļā bērnu bibliotēku masu darbs, dažkārt pat izzi-

noši un emocionāli saistošs, neatbilst bibliotekārā darba specifikai,
neveicina literatūras propagandu, interesi par grāmatām, nebagā-
tina skolēnu lasīšanas kultūru. Lai panāktu masu darba funkcionālu

daudzveidību, tas jāorientē uz dažādām lasīšanas stadijām: pirms-
komunikatīvo (pirmā iepazīšanās ar ieteikto literatūru), komunika-

tīvo (pati lasīšana) un postkomunikatīvo (lasītā apguve). Diemžēl

vairums bibliotēku rīkoto pasākumu orientēti uz pirmajām divām

lasīšanas stadijām, mazāk domāts par galveno — lasītā uztveres

padziļināšanu. Dažkārt neņem vērā bērnu vecumposmu atšķirības,

organizē kopēju pasākumu visu vecumu bērniem — sākot ar 1., bei-

dzot ar 8. klasi. Bieži vien sarīkojumā dominē temats. Šāda attiek-

sme ir stingri skaužama, jo tiek vienkāršota grāmatas daudzveidīgā
problemātika, tās idejiskais saturs iegrožots viena temata ietvaros,

aizmirstot, ka grāmata ir daudzpusīgs audzināšanas līdzeklis, ka

tā uz lasītāju īsti dziļi iedarbojas tikai visu funkciju — sociālo, izzi-

nošo, estētisko — ciešā vienībā. Tiek ignorēti mākslinieciskie kritē-

riji, pārvēršot daiļdarbus tikai par izziņas materiālu. Bieži vērojama
masu darba formu vienveidība, nav orientācijas uz grāmatā risināto

problēmu un to izraisītā emocionāli estētiskā pacēluma turpinājumu
citos pasākumos. Izpaliek dažādu formu pēctecība, to komplekss
izmantojums, masu darba sasaiste ar skolēnu individuālo lasīšanas

vadību.

Arī citu republiku pētījumi1 liecina, ka masu pasākumiem ir maza

1 Лебедева А. И. О повышении эффективности массовых форм руководства
чтением в библиотеках // Актуальные вопросы библиотечной работы. — М.,
1985. — С. 90—98.
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efektivitāte bērnu lasīšanas kultūras veidošanā. Mūsu republikā par
to nopietnu pētījumu nav. Nav arī pilnīgas skaidrības, kad masu

darbs ir bērnu lasīšanu veicinošs, kad kavējošs faktors. Taču bib-

liotēku prakse pierāda, ka kopumā masu darba īpatsvars bibliote-

kārajā ietekmē uz jauno paaudzi ir neliels.

Katrā vecumgrupā izmantojamas tās masu darba formas, kas

atbilst attiecīgā vecuma psiholoģiskajām īpatnībām: jaunākā skolas

vecuma bērniem — emocionālas pārrunas par grāmatām, vizuāli

saistošas literatūras izstādes, priekšā lasīšana, literāras rotaļas,

pasaku pēcpusdienas; pusaudžiem — pasākumi, kuros ikviens var

aktīvi piedalīties, spriest, vērtēt, diskutēt (pārrunas par grāma-
tām, grāmatu apspriešanas, lasītāju preses konferences, disputi, lite-

rārās tiesas, interešu klubi, sabiedriski politiskie lasījumi, lasītāju
turnīri v. c). Tomēr bibliotēkas nereti šīs metodiskās prasības ig-
norē.

Bērnu bibliotēku fondi republikā no gada gadā palielinās. Katrā

bibliotēkā ir vidēji 22,3 tūkst, grāmatas, uz katru lasītāju — caur-

mērā 15,3 grāmatas. Taču satura ziņā fondi tikai daļēji apmierina
lasītāju pieprasījumus. Pusaudžiem trūkst literatūras gandrīz vai

visās zinātņu nozarēs. Latviešu valodā to izdod ļoti maz, krievu va-

lodā izdotās literatūras pasūtījumi tiek izpildīti vidēji par 30%.
Diemžēl bibliotēkas pagaidām neieņem pirmo vietu grāmatu ap-

gādē. Republikā vairs neiznāk arī žurnāls pusaudžiem — «Drauga»

profils tagad mainīts, tas orientēts uz vecāko klašu skolēnu lasī-

šanas pieprasījumiem un iespējām.

Latvijas PSR Kultūras ministrijas un V. Lāča LPSR Valsts

bibliotēkas vadībā vairākos republikas rajonos un pilsētās tika veikta

bērnu, ciemu un skolu bibliotēku fondu (1.—6. klasēm) izpēte,

pārbaudīta to atbilstība mācību un audzināšanas prasībām. Pētī-

juma rezultāti apstiprina, ka bērnu grāmatu izdošana republikā ir

ļoti zemā līmenī, viņi nesaņem pat nepieciešamo obligāti izlasāmo

un izziņas literatūru.

Kvalitatīvāks kļuvis bērnu un ciemu bibliotēku bibliogrāfiskais
uzziņu un informācijas darbs. Obligātais bibliogrāfiskais uzziņu

aparāts organizēts atbilstoši vecumgrupām: jaunākā skolas ve-

cuma bērniem — ilustrētā tematiskā kartotēka; 4.—8. klašu sko-

lēniem — sistemātiskais katalogs un trīs kartotēkas (vispārīgā,
novadpētniecības, bibliogrāfisko līdzekļu). Bagātinās šī darba

metodika. Taču grūtības rada tas, ka daudzos rajonos bibliotēkas

jaunāko literatūru saņem ar lielu novēlošanos, līdz ar to informā-

cija nav regulāra, operatīva. Darbam ar bērniem rajonu biblio-

tēkās nav izdalīta bibliogrāfa štata vienība.

Jauno lasītāju bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas
līmeni lielā mērā nosaka metodiskais darbs, ko veic V. Lāča LPSR

Valsts bibliotēka (VB) un bibliotēku metodiskie centri rajonos un

pilsētās. Radīta metodiskā darba sistēma, visiem metodiskajiem cen-
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triem ir stingri noteikti pienākumi metodiskās palīdzības sniegšana

citām bibliotēkām: progresīvo darba metožu noskaidrošana un ievie-

šana, bibliotekāru kvalifikācijas celšana v. c.

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās metodikas un biblio-

grāfijas nodaļas (ZMBN) bērnu bibliotēku sektors izdod dažādus

metodiskos materiālus un bibliogrāfiskos līdzekļus. Sagatavotas
metodisko materiālu sērijas: «Palīgs bibliotekāram», «Darbam ar

bērniem bibliotēkās», «Labu grāmatu — lasītājiem», «Grāmatu —

bērniem», kā arī bibliogrāfisko līdzekļu sērijas: «Ko man lasīt?»

(universālie bibliogrāfiskie līdzekļi visām klasēm), «Rakstnieki —

bērniem».

Diemžēl ar VB izdotajiem bibliogrāfiskajiem līdzekļiem un meto-

diskajiem materiāliem dažādu iemeslu dēļ nav iespējams pilnībā no-

drošināt skolas.

VB Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļa bērnu un pus-

audžu bibliotekārās apkalpošanas jautājumus risina sadarbībā

ar Latvijas PSR Tautas izglītības ministriju un Republikānisko sko-

lotāju kvalifikācijas celšanas institūtu. Ik gadu notiek kopīgas abu

resoru un bibliotēku darbinieku republikāniskās sanāksmes par sko-

lēnu bibliotekārās apkalpošanas aktualitātēm. Nereti kopīgi organi-
zētas bibliotēku pārbaudes, dažādi konkursi, skates v. c. pasā-
kumi.

Gandrīz visu rajonu bērnu bibliotēku metodiskais darbs vērtējams

pozitīvi. Kopš 1970. gada, kad tām tika piešķirta bērnu bibliotekārās

apkalpošanas metodiķa štata vienība, regulāri notiek bibliotēku dar-

binieku kvalifikācijas celšanas semināri, bibliotēku pārbaudes, pirm-
rindas pieredzes noskaidrošana un ieviešana v. c. metodiskie pasā-
kumi. Piemēram, Krāslavas RBB 1985. gadā organizēja 125 rajona
bibliotēku apmeklējumus; Cēsu RBB darbinieki rajona bērnu un

ciemu bibliotēkas (kopskaitā 41) apmeklē vismaz 2 reizes gadā;
Rīgas pilsētā jau vairākus gadus darbojas Jauno bibliotekāru uni-

versitāte; Cēsu rajonā 1985. gadā rīkots konkurss par labāko ciema

bibliotēku darbā ar bērniem. Taču ir arī metodiskie centri, piemēram,
Jūrmalas pilsētas 1. bērnu bibliotēka, kas pietiekami nerūpējas par
savas zonas bibliotēku darbu. Jelgavas rajonā vispār nav rajona
bērnu bibliotēkas, līdz ar to citas bibliotēkas nesaņem vajadzīgo
metodisko palīdzību. Daudzos ciemos darbs ar bērniem sašaurinās —

samazinās gan viņu bibliotekārais aptvērums, gan literatūras izsnie-

gums. Diezgan liels skaits bibliotekāru reti papildina zināšanas kva-

lifikācijas celšanas kursos. Tikai 50% bērnu bibliotēku darbinieku
ir augstāka vai vidējā speciālā izglītība.

Bērnu bibliotēku metodisko darbu republikā ievērojami apgrūtina:
V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas ZMBN bērnu bibliotēku sektora
darbības ierobežotība (VB vienkopus nav izdalīts bērnu literatūras

fonds, netiek veikta bērnu bibliotekārā apkalpošana v. c); nenokār-
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totais bērnu bibliotēku speciālistu sagatavošanas jautājums LVU;
radio un televīzijas neatsaucība organizēt raidījumus bērnu lasīša-

nas kultūras veidošanai.

Bērnu un pusaudžu bibliotekārajā apkalpošanā republikā no-

pietns šķērslis ir bibliotēku sliktā materiāli tehniskā bāze: šaurās

telpas, lasītavu trūkums (34% bērnu bibliotēku vispār nav lasītavu,
lielai dajai tās ir ļoti mazas). Piemēram, labiekārtotajā Rojas pilsēt-
ciematā (Talsu rajonā) vienīgā nožēlojamā sabiedriskā celtne ir

bērnu bibliotēka: izvietota 18 m 2telpā, lasītavas nav; lai varētu ap-
mainīt grāmatas, bērniem reizēm jāgaida uz ielas, jo vienlaikus

visiem ieiet tur nav iespējams.

Diendienā vairojot pozitīvo pieredzi, neiecietīgi vēršoties pret visu,
kas traucē darbu, bibliotēkas realizē uzdevumus, ko ideoloģiskajiem
darbiniekiem izvirzījis PSKP 27. kongress: «Ideoloģiskais darbs ir

radošs darbs. Tas nezina universālus līdzekļus visiem dzīves gadī-
jumiem, prasa pastāvīgus meklējumus un māku tikt līdzi dzīvei.

Šobrīd ir sevišķi svarīgi veidot mūsdienu uzdevumu rakstura dziļu

izpratni, stingru zinātnisku pasaules uzskatu, principialitāti, augstu
kultūru un atbildīgu attieksmi pret darbu ikvienā sektorā.» 1

И. РАСИМА

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Резюме

Детей и подростков в республике обслуживают 946 библиотек системы

Государственного комитета Латвийской ССР по культуре, в том числе

ПО детских, 810 сельских и 26 городских библиотек. В этих библиотеках

читают около 85% учащихся I—B-х1 —8-х классов. Сеть детских библиотек в основ-

ном упорядочена, за исключением новых жилмассивов крупных городов. Кроме
того, детей обслуживают около 790 школьных библиотек.

Библиотечный охват учащихся I—B-х классов в Латвийской ССР составляет

90%. В республике этот показатель близок к максимальному, однако полный

охват невозможен из-за: а) социально-психологических особенностей учащихся

6—B-х классов — временного отклонения от чтения; б) небольшого библиотеч-

ного охвата первоклассников в городах; в) богатых домашних библиотек;
г) целого ряда побочных занятий подростков (итоги исследований показывают,

что чтение у подростков в структуре использования свободного времени не

играет ведущую роль).

Основное место в обслуживании детей занимают детские библиотеки. В них

читают 51% всех учащихся I—B-х1 —8-х классов.

1 Gorbačovs М. PSKP Centrālās Komitejas politiskais referāts Padomju Savie-

nības Komunistiskās partijas XXVII kongresam: 1986. g. 25. februārī. — R.,
1986. — 83. lpp.
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В 11-й пятилетке наблюдается рост почти всех показателей работы детских

библиотек. Количество читателей увеличилось на 11,2 тыс. человек, книго-

выдача — на 169,8 тыс. экз. Средняя посещаемость одного читателя — 9,4,

читаемость — 28,9. В структуре книговыдачи общественно-политическая литера-

тура составляет 19,1%.

Многообразная работа с книгой способствует развитию коммунистической
убежденности учащихся, их политической культуры, экономического мышления,

социализации личности.

На хорошем уровне библиотечно-библиографическая помощь учащимся в

освоении школьных учебных предметов, основ наук: пропаганда дополнительной

литературы по учебным предметам, работа с клубами и группами по интере-

сам, помощь неуспевающим. Серьезная помеха в осуществлении этих задач —

тесные помещения детских библиотек, отсутствие читальных залов в 340 из них.

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию и профориентации
читателей.

Библиотечная помощь оказывается и по внеклассной работе. Пропаганди-
руется литература об актуальных вопросах комсомольской и пионерской ра-

боты. Руководители детского чтения получают библиографическую информацию
о детской и методической литературе.

Воспитание культуры чтения является одной из главных задач библиотек.

Оно осуществляется с помощью библиотечных уроков и индивидуальной ра-
боты с каждым читателем. Организация этих уроков пока не упорядочена.
Могли бы активизировать эту работу Государственный комитет Латвийской ССР

по народному образованию и администрации школ.

Все теснее становится взаимодействие библиотек со школами, внешколь-

ными учреждениями, разными организациями. В каждом регионе составляются

координационные планы, предусматривается совместная деятельность.

Эффективность воспитательной работы в детских библиотеках в большой

мере зависит от методики работы с книгой, сочетания разнообразных форм

индивидуального и массового руководства чтением. Приоритетное место зани-

мает индивидуальная работа. Массовая работа требует глубокого изучения.

В ряде библиотек изучаются разные параметры детского чтения, роль биб-

лиотеки в этом процессе. Исследования указывают на второстепенную роль
детской библиотеки в обеспечении книгой, информацией и руководством
чтения.

Не удовлетворяет состав книжных фондов, особенно на латышском языке.

Недостаточно издается литература для подростков. Учащиеся среднего школь-

ного возраста остались и без своего журнала. Изменен профиль журнала
«Драугс». Сектором детских библиотек Государственной библиотеки ЛатвССР

им. В. Лациса в ряде детских, сельских и школьных библиотек проводится
исследование книжных фондов, их соответствия учебно-воспитательным потреб-

ностям.

Оперативной информационной работе в ряде библиотек мешает получение
с большим опозданием новинок. В районных детских библиотеках все еще

не выделена штатная единица библиографа.

Не упорядочена подготовка специалистов детских библиотек в ЛГУ

им. П. Стучки. Пока только 50% работников детских библиотек имеют среднее
и высшее специальное образование.

Методисты Государственной библиотеки Латвийской ССР, а также сотруд-
ники и методисты районных библиотек регулярно оказывают методическую
помощь библиотекам, обслуживающим детей, по всем направлениям библиотеч-

ной работы, заботятся о внедрении передового опыта, о повышении квалифи-
кации библиотекарей.
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I. RASIMA

LIBRARY AND BIBLIOGRAPHICAL SERVICE FOR CHILDREN

AND TEENAGERS IN THE LATVIAN SSR

Summary

946 libraries in the system of the State Committee of Culture of the Lat-

vian SSR, including 110 children's and 810 village libraries, serve children and

teenagers in the republic. About 85 per cent, of pupils of forms I—VIII attend

these libraries. Besides, children are served by about 790 school libraries.

Library embrace of the pupils from forms I —VIII in the republic makes

up 90 per cent. This index in our republic is near to the maximum, but total

embrance is impossible because of: a) social and psychological peculiarities of

pupils from forms VI—VIII — temporary departure from reading; b) small

library embrace of first-form pupils in cities; c) rich home libraries; d) a number

of side occupations of teenagers (results of investigations show that reading
among teenagers does not take the leading place in the structure of leisure

time).
Children's libraries take the leading part in service for children. 51 per cent,

of pupils from forms I—VIII attend them.

In the 11th five-year period the growth of almost all indices at work of
children's libraries is to be observed. The number of readers has increased by
about 11.2 thousands, book delivery — about 169.8 thousand units. The average
attendance — 9.4, reading — 28.9. Social and political literature in the structure

of book delivery makes up 19.1 per cent.

Library and bibliographical assistance to pupils in mastering of school

subjects, fundamentals of sciences, is performed at a good level. It includes propa-

ganda of literature concerning different school subjects, work with clubs and

groups of interests, assistance to weak pupils. A serious obstacle in the realization

of these tasks — small premises of children's libraries, lack of reading-rooms in

34 per cent, of all the children's libraries.

Great attention is paid to instruction and vocational guidance of readers.

Library renders assistance likewise to out-of-school work. Literature about

actualities in the Young Pioneer and Komsomol life is exhibited.

Development of the culture of reading is one of the main tasks of libraries.

It is realized by means of library lessons and individual work with every reader.

At present the organization of these lessons has not been settled. The Ministry
of Education of the Latvian SSR and school administrations should accelerate

this work.

With every year the cooperation of libraries with schools, out-of-school

institutions, different organizations becomes closer. Coordinating plans of work

are being formed in every region, joint work is envisaged.
The effectiveness of educational work at children's libraries largely depends on

methodics of work with a book, on combination of various forms of individual

and mass guidance of reading. Individual work takes the first place. Mass work

needs profound study.
A number of libraries study different parameters of children's reading, the

role of a library in this process. Investigations show the secondary role of a

children's library in securing the young generation with books, information and

guidance of reading.
The structure of book-stocks is not satisfactory, especially in the Latvian lan-

guage. There are not enough books for teenagers. Pupils of middle school-age
are lacking their own magazine. The Department of Children's Libraries at the

V. Lācis State Library of the Latvian SSR carries out the investigation about

book-stocks and their link with educational needs at a number of children's, vil-

lage and school libraries.
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The great delay in reception of novelties is an obstacle for an effective

information work at a number of libraries. Bibliographer is still not on the

staff at regional children's libraries.

The training of specialists for children's libraries has not been settled at the

P. Stučka Latvian State University. For the present only 50 per cent, of staff

workers of children's libraries have secondary of higher special education.

Methodologists of the V. Lācis State Library of the Latvian SSR, as well

as region librarians and specialists regularly render methodical assistance to

children's libraries in all spheres of library work, take care of introduction of

progressive experience, raising the professional skill of librarians.

I. RASIMA

BIBLIOTHEKARISCH-BIBLIOGRAPHISCHEBETREUUNG

DER KINDER UND JUGENDLICHEN IN DER LETTISCHEN SSR

Zusammenfassung

946 Bibliotheken im System des Staatlichen Komitees für Kultur, darunter 110

Kinder- und 810 ländliche Bibliotheken, versorgen Kinder und Jugendliche in der

Lettischen SSR mit Literatur und Information. In diesen Bibliotheken lesen etwa

85 Prozent aller Schüler aus den 1. bis 8. Klassen. Das Netz von Kinderbiblio-
theken ist im allgemeinen geregelt, mit Ausnahme der neuen Wohnbezirke in

den Großstädten. Die Kinder werden auch in 790 Schulbibliotheken betreut.
Die bibliothekarische Erfassunng der Schüler der erwähnten Stufe beträgt

in der Republik 90 Prozent, was auf das Maximum zugeht. Folgende Gründe

beeinflussen die Unmöglichkeit der absoluten Erfassung: a) sozial-psychologische
Besonderheiten der Schüler der 6. bis 8. Klassen, die eine vorübergehende Ab-

lehnung des Lesens zur Folge haben; b) eine beschränkte Erfassung der Schul-

anfänger in den Städten; c) reiche Hausbibliotheken; d) eine ganze Redie von

Nebenbeschäftigungen der Jugendlichen. Aus den Ergebnissen der Forschungen
ist zu folgern, daß das Lesen in der Struktur der Freizeitgestaltung der Jugend-
lichen nicht an der Spitze steht. Die Kinderbibliotheken spielen aber bei der Lite-

raturversorgung der Kinder eine führende Rolle. 51 Prozent der Schüler aus den

1. bis 8. Klassen sind Benutzer dieser Bibliotheken.

In dem 11. Planjahrfünft ist Wachstum der Arbeitskennziffern in den Kinder-

bibliotheken zu vermerken. Die Leserzahl vergrößerte sich um 11,2 Tausend, die

Zahl der Entleihungen nahm um 169,8 Tausend Exemplar zu. Die durchschnittliche

Benutzung je Leser macht 9,4mal aus; die Beliebtheit eines Buches beträgt
28,9ma1. In der Struktur der Ausgabe von Büchern macht die gesellschaftspolitische
Literatur 19,1 Prozent aus. Vielfältige Arbeit mit Buch trägt zu der Entwicklung
von kommunistischer Überzeugung der Schüler und ihrer politischen Kultur so-

wie des ökonomischen Denkens und der Sozialisierung der Persönlichkeit bei.

Die bibliothekarisch-bibliographische Hilfe den Schülern bei der Aneignung der

Lehrfächer und der Grundlagen der Wissenschaften entspricht den gestellten For-

derungen. Es handelt sich um Propaganda von Ergänzungsliteratur zu Lehr-

fächern und Tätigkeit in Klubs und Interessengemeinschaften sowie um Aushilfe

für zurückgebliebene Schüler. Enge Räume und Fehlen von Lesesälen in 34 Pio-

?ent der Kinderbibliotheken sind der Lösung der obengenannten Aufgaben ein

schwerwiegendes Hindernis.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist der Erziehung im Arbeitsprozeß und Be-

rufsberatungen gewidmet. Die bibliothekgemäße Hilfe wird auch bei außerunter-

richtlicher Arbeit geleistet. Man verbreitet Literatur über Aktualitäten in der Kom-

somol- und Pionierarbeit. Die Mitarbeiter, die das Kinderlesen anleiten, erhalten

bibliographische Information über die methodische und Kinderliteratur.



Die Erziehung der Lesekultur ist eine der Hauptaufgaben der Bibliotheken.

Sie wird anhand des bibliothekarischen Unterrichts und der individuellen Arbeit

mit jedem Leser verwirklicht. Die Gestaltung des Unterrichts ist vorläufig nicht

geregelt. Das Ministerium für Bildungswesen der Lettischen SSR und die Schul-

vorstände könnten diese Tätigkeit aktivieren. Die Zusammenarbeit zwischen Bi-

bliotheken und Schulen, außerschulischen und anderen Einrichtungen wird mit

jedem Jahr immer wieder enger. In jeder Region werden koordinative Arbeitspläne
aufgestellt sowie Gemeinschaftsarbeit in Betracht gezogen.

Die Effektivität der Erziehungsarbeit in den Kinderbibliotheken hängt in

bedeutendem Maße von der Methodik der Arbeit mit Buch und der Verbindung

von mannigfaltigen Formen der individuellen und Massenlektürelenkung ab. Da-

bei steht die individuelle Arbeit an erster Stelle, die Massenarbeit dagegen erfor-

dert gründliches Studium.

In einer Reihe von Bibliotheken werden verschiedene Kennziffern des Kin-
derlesens und die Rolle einer Bibliothek in diesem Prozeß erforscht. Aus den

Forschungen ergibt sich die Nebenrolle der Kinderbibliothek bei der Versorgung
mit Buch und Information sowie bei der Lektürelenkung.

Das Profil der Buchbestände entspricht nicht den Anforderungen, was sich

besonders auf Bücher in der lettischen Sprache bezieht. Zuwenig Literatur wird

für Jugendliche herausgegeben. Die Schüler des mittleren Schulalters haben keine

eigene Zeitschrift, die Fachrichtung der Zeitschrift «Draugs» ist geändert wor-

den. Die Abteilung für Kinderbibliotheken der V. Lācis' Staatsbibliothek der LSSR

führt eine umfassende Erforschung der Buchbestände und deren Übereinstim-

mung mit Lehr- und Erziehungsanforderungen in einer Reihe von Kinder-, Schul-

und ländlicher Bibliotheken durch. Operative Informationstätigkeit in einigen Bi-

bliotheken wird dadurch gestört, daß die Neuzugänge mit Verspätung einlaufen.

Die Kinderbibliotheken in den Rayons haben bis heute keine Planstelle eines

Bibliographen.
Die Ausbildung der Fachleute für die Kinderbibliotheken in der P. Stucka-

Staatsuniversität ist bis heute nicht geregelt. Nur 50 Prozent der bibliotheka-

rischen Mitarbeiter in den Kinderbibliotheken haben Fach- und Hochschulbildung.
In der ganzen Republik, in den Bezirken und Städten — auf allen Höhen —

wird eine gründliche methodische Arbeit ausgeführt. Die Methodiker der V. Lā-

cis' Staatsbibliothek der LSSR sowie die Mitarbeiter der Kinderbibliotheken und

Methodiker leisten allen Bibliotheken, die die Kinder betreuen, regelmäßige metho-

dische Hilfe in allen Richtungen der bibliothekarischen Tätigkeit und sorgen für

die Einführung der Besterfahrungen und für die Weiterbildung der bibliotheka-

rischen Mitarbeiter.
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L. GARONSKA

JAUNATNES BIBLIOTEKĀRĀ

UN BIBLIOGRĀFISKĀ APKALPOŠANA LATVIJAS PSR

VALSTS MASU BIBLIOTĒKĀS

Lasīšana vispār un īpaši daiļliteratūras lasīšana ir viens no popu-

lārākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Analizējot jauniešu
brīvā laika izlietojuma struktūru, izrādās, ka vairākums no viņiem

apzinās nepieciešamību lasīt, zina, ka lasīšana daudz dod perso-

nības veidošanā un tiek augstu vērtēta sabiedrībā. Taču vēl ne visiem

lasīšana kļuvusi par pastāvīgu brīvā laika nodarbību. Pēc LKP CX

iniciatīvas organizētā pētījuma datiem, 13% lauku jauniešu vecumā

no 16 līdz 29 gadiem atzina, ka viņiem nav laika daiļliteratūras lasī-

šanai, bet 12% atbildēja, ka ir vienaldzīgi pret šo literatūras veidu

un netērēs laiku tās lasīšanai. 1

Jaunatnes lasīšanas jautājumi līdztekus citām problēmām aplū-
koti arī V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas veiktajos pētīju-
mos «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» (1971. —1974. g.), «Strādā-

jošās lauku jaunatnes literārās intereses» (1976.—1977. g.) un «La-

sītāju pieprasījuma veidošana bibliotēkā» (1978.—1980. g.).
Pēc V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas organizētā Vissavienī-

bas pētījuma «Lasīšanas un lasītāju pieprasījuma dinamika masu

bibliotēkās» datiem, 1977. gadā Latvijas PSR bāzes bibliotēkās (pil-
sētu, rajonu, ciemu) lasītāju pamatkontingents bija jaunieši vecumā

no 15 līdz 25 gadiem (49%).2 Arī V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas socioloģiskā pētījuma «Lasītāju pieprasījuma veidošana

bibliotēkā» (1978. —1980. g.) materiāli parādīja, ka gandrīz
puse (48%) pilsētciematu bibliotēku lasītāju ir jaunieši. 3 Tāpēc jau-
natnes lasīšanas organizācijai bibliotēkās pievēršama maksimāla

uzmanība.

Jaunatnes bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu republika
veic galvenokārt masu (valsts, arodbiedrību) un mācību iestāžu

1 Lauku iedzīvotāju labklājības un garīgās kultūras izaugsme. — R., 1979. —

38. lpp.
спрос в массовых библиотеках в 1977 г.: (Динамика чте-

ния и читательского спроса). — М., 1978. — С. 19.
6

Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā. — R., 1982. — 81. lpp.
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bibliotēkas. Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas sistēmas masu

bibliotēkās izveidota noteikta jauniešu apkalpošanas sistēma:

— Latvijas PSR republikas pakļautības pilsētās vismaz viena no

valsts masu bibliotēkām specializējusies jaunatnes apkalpošanā.
Tādas ir: Daugavpils, Jelgavas un Ventspils pilsētas centrālā zināt-

niskā bibliotēka (PCZB), Daugavpils pilsētas centralizētās bibliotēku

sistēmas (PCBS) 3. bibliotēka, Jūrmalas PCBS L, 5., 7. bibliotēka,

Liepājas PCBS 2. bibliotēka un Rīgas PCBS 18. bibliotēka;

— 1983. gada beigās uz Rīgas PCBS A. Arāja-Bērces 10. biblio-

tēkas bāzes darbu sāka republikā pirmā jaunatnes bibliotēka;
— rajonu un rajona pakļautības pilsētu bibliotēkās, kur lielāks

lasītāju — jauniešu skaits, viņu labākai apkalpošanai izveidotas

jaunatnes nodaļas;

— ciemu un citās bibliotēkās, kur lasa mazāk jauniešu, notiek

diferencēta apkalpošana jauniešu grupu ietvaros: jaunieši, kas strādā

un turpina mācīties, jaunieši, kas strādā un nemācās, vidusskolēni,

profesionāli tehnisko vidusskolu (PTV) audzēkņi, jauniešu profesiju
grupas, jauniešu interešu grupas v. c;

— lai radītu jauniešiem lielākas ērtības bibliotēku fondu izman-

tošanā, masu bibliotēkas, kur tas nepieciešams, plaši lieto bibliotekā-

rās apkalpošanas nestacionārās formas (ražošanas iecirkņos, mācību

iestādēs, kopmītnēs, kara komisariātu iesaukšanas punktos, jauniešu
masveida atpūtas vietās un citur).

Jauniešu bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas organi-
zatorisko darbu vada Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas Biblio-

tēku daļa. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka (VB) ir metodis-

kais centrs visu sistēmu un resoru bibliotēkām, kas nodarbojas ar

jaunatnes komunistiskās audzināšanas problēmām. VB Zinātniskās

metodikas un bibliogrāfijas nodaļā izveidota grupa metodiskās palī-
dzības sniegšanai bibliotēkām darbā ar jaunatni. Tā izdod meto-

diskus un bibliogrāfiskus materiālus, apkopo un propagandē labāko

bibliotēku pieredzi, sniedz praktisku palīdzību bibliotēku apmeklējumu
reizēs, piedalās bibliotēku zonālajās zinātniski praktiskajās konferen-

cēs, semināros, skatēs un konkursos, kas veltīti darbam ar jaunatni.
Bibliotēku darbam ar jaunatni izveidota metodisko un bibliogrā-

fisko līdzekļu sistēma: universāla rakstura krājums «Grāmatu —

jaunatnei», tematiski krājumi, piemēram, «Masu bibliotēka —

lauksaimniecības darbiniekiem» (R., 1985. 25 lpp.), «Masu

bibliotēka — strādniekiem» (R., 1984. 33 lpp.), kā arī mazformāta

ieteicošie bibliogrāfiskie līdzekļi lasītāju interešu attīstīšanai sērijās
«Ko lasīt?», «Ko lasīt tālāk?», tematiski ieteicošie bibliogrāfiskie
līdzekļi lasīšanas padziļināšanai, piemēram, «Jaunatnei par Pa-

domju Armiju» (R., 1984. 29 lpp.), «Lauksaimniecības profesijas —

jauniešiem» (R., 1986. 14 lpp.), «Gods būt strādniekam» (R., 1985.

18 lpp.).
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Konsultācijas un metodiskie norādījumi par jaunatnes bibliote-

kārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas jautājumiem tiek publicēti

izdevumā «Metodiski norādījumi kultūras darbinieku semināriem».

Viena no svarīgākajām vienotās metodiskās vadības sistēmas

sastāvdaļām ir rajonu un pilsētu centrālo bibliotēku (CB) metodis-

kais darbs, kurā iesaistījušies visu CB struktūrvienību speciālisti:

metodiķi, bibliogrāfi, komplektēšanas un apstrādes, fondu izmanto-

šanas organizācijas, lasītāju apkalpošanas nodaļu darbinieki, dodot

teorētisku un praktisku ieguldījumu jaunatnes bibliotekārās un bib-

liogrāfiskās apkalpošanas jautājumu risināšanā. Speciālisti gatavo

konsultācijas, vada praktiskas nodarbības, izbrauc uz bibliotēkām,

kontrolē to darbu. Gandrīz katrā CBS noorganizēta pirmrindas pie-
redzes skola jaunatnes bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā apkalpo-
šanā.

īstenojot «Nolikumu par rajona pakļautības pilsētu un pilsēt-
ciematu (zonu) bibliotēku metodisko darbu», aktivizējies zonu bib-

liotēku metodiskais darbs. Metodiķi, apmeklējot savas zonas bibliotē-

kas, sniedz tām praktisku palīdzību masu darbā ar jauniešiem, kon-

sultē neskaidrajos individuālā darba jautājumos.

Pēdējos gados metodiskajā darbā iesaistījušās arī ciemu biblio-

tēkas — teicama darba un pirmrindas pieredzes skolas, kas lasītāju
apkalpošanā konsultē un praktiski apmāca pārējos ciema bibliote-

kārus. Piemēram, Preiļu rajona Riebiņu un Rožupes ciemu bibliotē-

kas sniegušas metodisku palīdzību vietējo skolu bibliotēkām. Vidu

bibliotēka (Galēnu ciemā) noorganizējusi praktikumu Rudzētu palīg-
skolas bibliotekārei.

Vairākās rajonu centralizētajās bibliotēku sistēmās (RCBS),
piemēram, Valmieras, Krāslavas, Liepājas, Ogres RCBS, darbojas
metodiskās padomes, kurās apvienoti struktūrvienību speciālisti.
Metodisko padomju sēdēs tiek izskatīti aktuāli bibliotekārā un meto-

diskā darba jautājumi.
Lielu ieguldījumu bibliotekārā darba uzlabošanā dod republikas

pakļautības pilsētu CBS metodiskie centri, kas organizē zonālās

bibliotēku darbinieku konferences, seminārus un sanāksmes, pār-
rauga rajona centrālās bibliotēkas (RCB) darbu.

īstenojot «Nolikuma par bibliotēku darbu Padomju Sociālistisko

Republiku Savienībā» 14. pantu — par metodisko palīdzību citu

sistēmu bibliotēkām
—, Latvijas PSR Republikāniskās bibliotēku

padomes metodiskā darba apakškomisija aizsākuši jaunu darba

formu — visu sistēmu bibliotēku pārbaudi, kas jau veikta Rēzeknes,
Jelgavas, Ventspils un Daugavpils pilsētās. Pārbaudē konstatē bib-

liotēku stāvokli, analizē to un pieņem lēmumus darba uzlabošanai.

Reidu rezultātā darbu aktivizējušas pilsētu starpresoru bibliotēku

padomes, tādējādi veicinot visu sistēmu — īpaši valsts masu, arod-

biedrību un profesionāli tehnisko vidusskolu bibliotēku sadarbību,
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jaunatnes bibliotekāras un bibliogrāfiskas apkalpošanas uzlabošanu

šo sistēmu bibliotēkās.

Saskaņā ar nolikumu par jaunatnes bibliotekārās un bibliogrāfis-
kās apkalpošanas organizāciju Latvijas PSR masu bibliotēkās, 1 ko

1975. gadā apstiprināja Latvijas PSR Kultūras ministrija, jaunatne
kā specifiska lasītāju kategorija aptver pusaudžus un jauniešus
vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Līdz ar to bibliotekāru uzmanības

centrā ir strādājošā jaunatne, vispārizglītojošo skolu B.—ll. klašu

skolēni, profesionāli tehnisko vidusskolu, vidējo speciālo mācību

iestāžu un tehnikumu audzēkņi, augstskolu 1.—3. kursu studenti.

Lai piesaistītu jauniešus lasīšanai bibliotēkās, republikā par tradī-

ciju kļuvušas 8. un 9. klašu skolēnu kolektīvas ekskursijas uz bib-

liotēkām, kuru laikā jaunieši tiek iepazīstināti ar bibliotēkas darbu,

fondu, bibliogrāfisko uzziņu aparātu, aicināti pierakstīties par lasī-

tājiem. Organizē arī dažādus masu pasākumus ārpus bibliotēkām —

apkalpojamā mikrorajona uzņēmumos, organizācijās, skolās v. c.

iestādēs. Sādi pasākumi ļauj nodibināt ciešākus kontaktus ar jau-

niešiem, noskaidrot bibliotēkas lasītāju, kā arī potenciālo lasī-

tāju intereses un vēlmes. Lasītāju — jauniešu skaita pieaugumu
bibliotēkās veicina tur rīkotās jaunieguvumu dienas, literārie vakari

«Grāmata — tavs draugs», rajonu laikrakstos ievietotie bibliogrā-
fiskie apskati un informatīvie ziņojumi «Žurnāli — jaunatnei», «Iz-

mantojiet bibliotēkas pakalpojumus» v. c. Vairākas bibliotēkas jau-
niešu piesaistīšanai izmantojušas radioraidījumus «Tu un bibliotēkas

grāmata», «Grāmata un lasītājs», «Kas vairāk lasa. tas vairāk zina»,
«Jaunumi». Bibliotēku darbinieki, labi pazīstot vietējos jauniešus,
informē viņus gan mutiski, gan rakstiski par viņu interesēm atbil-

stošiem jaunieguvumiem. Visa šī darba rezultātā pēdējos gados vēro-

jama jauniešu — bibliotēku lasītāju skaita palielināšanās. 1982. gadā
republikas valsts masu bibliotēkās lasīja 102,4 tūkstoši, bet

1986. gadā — jau 117 tūkstoši jauniešu vecumā no 14 līdz

21 gadam.
Darbu ar jauniešiem masu bibliotēkas veic ciešā sadarbībā ar

vietējām komjaunatnes pirmorganizācijām, vispārizglītojošajām un

profesionāli tehniskajām vidusskolām v. c. jaunatnes audzināšanas

iestādēm un organizācijām.
īpaši uzlaboiusies masu bibliotēku un komjaunatnes organizāciju

sadarbība jauniešu lasīšanas vadībā, kopīgu pasākumu rīkošanā.

Vairākos rajonos (Bauskas, Liepājas, Krāslavas v. c.) izstrādāti

kopīgi darba plāni jaunatnes bibliotekārās apkalpošanas uzlaboša-

nai. Rajonu komjaunatnes komiteju sekretāri iepazīstas ar bibliotēku

darbu, referē RCBS darbinieku semināros un konferencēs par kom-

jaunatnes organizāciju un bibliotēku kopēio darbu jaunatnes audzi-

nāšanā, palīdz organizēt plašus pasākumus rajona mērogā.

1 Vadošie materiāli bibliotēku darbā. — R., 1976. — 174.—177. lpp
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Bibliotēku darbinieki savukārt sistemātiski sniedz individuālu un

grupālu informāciju komjaunatnes aktīvistiem par jaunieguvumiem
bibliotēku fondos, atlasa materiālus komjauniešu aģitbrigādēm,

atklātajās komjauniešu sapulcēs kopīgi apspriež jautājumus par

jauniešu pašizglītību un lasīšanas kultūru. Komjaunieši bieži ir

bibliotēku padomju locekļi, sabiedriskie bibliotekāru aizvietotāji.

Jaunās strādnieku maiņas — PTV audzēkņu bibliotekārās apkal-

pošanas uzlabošanu, valsts masu bibliotēku un PTV bibliotēku sa-

darbību veicinājis Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas un

Latvijas PSR Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas kolē-

ģijas 1983. gada kopējais lēmums «Par LPSR Kultūras ministrijas
un LPSR Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas pasā-
kumu plānu kultūras un mākslas iestāžu lomas palielināšanā pro-
fesionāli tehniskās izglītības sistēmas audzēkņu komunistiskajā
audzināšanā». īstenojot šo lēmumu, vairākas rajonu centrālās bib-

liotēkas (Liepājas, Valmieras, Cēsu v. c.) pārbaudījušas savu zonu

PTV bibliotēku darbu, sniegušas to darbiniekiem metodisku palī-
dzību, kopīgi organizējušas PTV audzēkņiem dažādus literatūras

propagandas pasākumus. Tā jau vairākus gadus ar labiem rezul-

tātiem sadarbojas Cēsu RCB un Cēsu 4. PTV bibliotēka. Kopīgi

organizēti ne tikai daudzi pasākumi, bet nodibināts arī interesanto

tikšanos klubs «Intervija».

Strādājošās jaunatnes, kā arī PTV audzēkņu bibliotekārās apkal-

pošanas uzlabošanu veicināja Vissavienības jauno lasītāju konference

«Mēs — jaunie strādnieki!», kas notika no 1984. gada maija līdz

1985. gada aprīlim. Konferences gaitā bibliotēkas sadarbojās ar vie-

tējām komjaunatnes organizācijām, PTV, uzņēmumiem, iestādēm

un organizācijām, sarīkoja jauniešiem daudzus interesantus pasāku-
mus, padziļināja individuālo darbu un diferencētas apkalpošanas
darbu grupu ietvaros (strādājošie jaunieši, kas nemācās; PTV

audzēkņi; jauniešu profesiju grupas; jauniešu interešu grupas v. c),
tādējādi aktivizējot viņus lasīšanai bibliotēkās.

Jauniešu lasīšanas vadības procesā liela nozīme ir individuāla-

jam darbam, kas sekmē katra lasītāja individualitātes izkopšanu.
Par svarīgu uzdevumu individuālajā darbā ar lasītājiem bibliotekāri

uzskata ne tikai jauniešu lasīšanas interešu apmierināšanu, bet arī

to veidošanu, literārās gaumes audzināšanu. Socioloģiskā pētījuma
«Lasītāju pieprasījuma veidošana bibliotēkā» rezultāti rāda,
ka 93% nenoteikto pieprasījumu un 70% tematisko pieprasījumu
tiek apmierināti ar bibliotekāra ieteikto un viņa palīdzību izvēlēto

piemērotāko literatūru. 1 Pilnībā apmierināt jauniešu pieprasījumus
pec literatūras kavē jauniešu interesēm atbilstošas literatūras trū-
kums bibliotēku fondos. Atteikumu analīze rāda, ka nepieciešams

1 Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā. — R., 1982. — 17. lpp.
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atkārtoti izdot R. Blaumaņa, J. Janševska, Rutku Tēva, I. Indrānes,
A. Beļajeva, A. Levi, R. Stīvensona, V. Kolinsa, A. Heilija v. c. au-

toru daiļdarbus, maz ir literatūras par profesionālās orientācijas,
ētikas un estētikas jautājumiem, tehnisko jaunradi, trūkst grāmatu,
kas palīdzētu jauniešiem izprast Latvijas vēstures sarežģītākos perio-
dus, risinātu aktuālas mūsdienu jaunatnes problēmas.

Individuālajā darbā bibliotekāru rūpju lokā pirmām kārtām ir

jaunieši, kas aizraujas ar viegla, izklaidējoša satura literatūru. Lai

paplašinātu šo piedzīvojumu un detektīvliteratūras cienītāju lasī-

šanas apvārsni, bibliotekāri iesaka viņiem mākslinieciski spilgtus un

sižetiski saistošus citas tematikas daiļdarbus, piemēram, J. Jan-

ševska, V. Bikava, J. Bondareva, A. Heilija, E. Sova stāstus un ro-

mānus, populārzinātniskas un dokumentāla rakstura grāmatas, kas

sniedz interesantu faktu materiālu, piemēram, P. Dzilnas, K. Klāva

«Bankrots» (R., 1986. 228 lpp.), V. Kaša, L. Kolosova «No slepeno
dienestu seifiem» (R., 1984. 224 lpp.), M. Lukina, I. Gladkova «Niko-

lajs Kuzņecovs» (R., 1975. 214 lpp.), izdevumus no sērijām «Stāsti

par vēsturi», «Stāsti par dabu», «Apvārsnis».
Jauniešu lasīšanas vadību sekmē V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas

bibliogrāfiskie un metodiskie izdevumi. Jauniešiem, kuriem vēl nav

izveidojušās noteiktas intereses, literatūru izvēlēties palīdz biblio-

grāfiskie saraksti no sērijas «Ko lasīt tālāk?». Populārākie šīs sēri-

jas izdevumi ir: «Klusuma valstībā» (R., 1980. 1 lp. saloc. 5 lpp.),
«Pa partizānu takām» (R., 1978. 1 lp. saloc. 3 lpp.), «Cilvēki no

leģendas» (R., 1978. 1 lp. saloc. 5 lpp.), «Ko slēpj sevī alas?» (R.,
1983. 1 lp. saloc. 3 lpp.). Jauno lasītāju pašizglītību veicina pārrunas

par literatūru sērijā «Ciemos pie dažādām tautām», kā arī atse-

višķi izdevumi: «Neparastās dabas parādības» (R., 1982. 34 lpp.),
«Lai satiktos ar brīnumu» (R., 1984. 48 lpp.) — aplūkotas izciliem

latviešu aktieriem un režisoriem veltītas grāmatas, «Cilvēks starp
cilvēkiem» (R., 1983. 19 lpp.) — par sabiedrības un personības sav-

starpējo attiecību veidošanos, v. c.

Bibliogrāfiskie izdevumi palīdz ne tikai rosināt jauniešu lasī-

šanas intereses, bet arī padziļināt jau esošās, veicina sistemātiskas

lasīšanas ieraduma izveidošanos. Piemēram, jauniešiem, kas intere-

sējas par latviešu kinomākslu, bibliotekāri iesaka bibliogrāfisko
rādītāju «Desmitā mūza» (Padomju Latvijas kinomāksla) (R.,
1982. 92 lpp.). Jaunieši — fantastikas cienītāji labprāt izmanto

bibliogrāfisko rādītāju «Fantastikas pasaulē» (R., 1980. 79 lpp.),
kas orientē viņus bagātīgajā literatūras klāstā, ļauj izsekot šī žanra

attīstībai.

leteicošie bibliogrāfiskie līdzekļi stimulē arī jauniešu lasīšanas

interešu virzību no vienkāršākas literatūras uz sarežģītāku. Piemē-

ram, iesakot izdevumu «Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros» (R.,
1982. 36 lpp.), bibliotekāri pievērš lasītāju uzmanību ne vien noda-

ļai, kas veltīta strēlnieku gaitu atspoguļojumam daiļliteratūrā, bet
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arī nodaļai, kurā iekļauta sabiedriski politiskā literatūra par lat-

viešu sarkano strēlnieku cīņu un uzvaru ceļu.
Skolā iegūto zināšanu padziļināšanai kalpo bibliogrāfiskie rādī-

tāji, kas veltīti atsevišķiem rakstniekiem: «Zigmunds Skujiņš — 60»

(R., 1986. 31 lpp.), «Dainu tēvam — 150» (R., 1985. 37 lpp.),
«Imants Ziedonis — 50» (R., 1983. 32 lpp.) v. c, ka arī izdevumi

no sērijas «Vēsture rakstnieku skatījumā». Gan bibliotekāru, gan

lasītāju — jauniešu vislabākās atsauksmes ieguvuši izdevumi «Mans

zelts ir mana tauta» (Rūdolfam Blaumanim — 120) (R., 1982.

39 lpp.) un «Aleksandrs Bloks — 100» (R., 1980. 35 lpp.).
Lielu palīdzību bibliotekāriem sniedz izdevums «Grāmatu —

jaunatnei», kas iznāk regulāri — reizi divos gados. Tajā ievietotie

materiāli dažādu pasākumu organizēšanai par jauniešiem aktuālām

un vajadzīgām tēmām dod ierosmi masu darbam, savukārt bibliogrā-
fiskajos sarakstos minētā literatūra izmantojama individuālajā darbā

jauniešu interešu attīstīšanai.

Kaut gan pēdējos gados bibliotekāri veltījuši daudz uzmanības

jauniešu lasīšanas vadībai, tomēr šajā jomā vēl vērojami lieli trū-

kumi. Bieži padziļinātu individuālo darbu bibliotekāri veic ar jaunie-
šiem, kuri ir aktīvi un prasmīgi lasītāji, bet maz pievēršas jaunie-
šiem ar zemu lasīšanas kultūras līmeni, lai gan tieši viņiem
visvairāk vajadzīga bibliotekāra palīdzība. V. Lāča LPSR Valsts

bibliotēkas sociālpsiholoģiskā pētījuma «Bibliotekāra un lasītāja mij-
iedarbība» rezultāti pierāda, ka šī fakta pamatā ir bibliotekāru ne-

pietiekamas zināšanas jauniešu psiholoģijā, lasīšanas pedagoģijā un

literatūrā. Tāpēc bibliotekāra palīdzībai bieži ir pasīvs raksturs.

Vienā otrā bibliotēkā mazinājies arī lasītāja un bibliotekāra tiešais

kontakts, bibliotekārs atradinājies no sarunas ar lasītāju. Kaut arī

literatūras izvēle lasītājam sagādā grūtības, viņš bibliotekāru ne-

traucē, jo nejūt tā vēlmi palīdzēt. Nepietiekamu uzmanību bibliotēku

darbinieki veltījuši jauniešu lasīšanas izpētei, lasīšanas līderu no-

skaidrošanai, viņu lasīšanas interešu attīstīšanai. Lai uzlabotu jau-
niešu individuālo bibliotekāro apkalpošanu, vairāku RCBS darbi-

nieku semināros izskatīti individuālā darba teorētiskie jautājumi,
risināti arī praktiski uzdevumi.

Aktīvai literatūras propagandai jaunatnes vidū bibliotēkas iz-

manto dažādas masu darba formas. 11. piecgadē bibliotēku masu

darbam bija raksturīga literatūras propagandas idejiskā līmeņa un

iedarbīguma paaugstināšanās. Samazinājies formālu un virspusēju
pasākumu skaits. Masu darbu bibliotēkas parasti veic ciešā sadar-

bībā ar vietējo skolu, kultūras namu vai klubu, partijas un komjau-
natnes pirmorganizācijām, Zinību biedrības nodaļu. Pasākumu saga-
tavošanā un norisē tiek iesaistīti attiecīgo nozaru speciālisti,
bibliotēkas padome, lasītāju aktīvs.

Par galveno uzdevumu darbā ar jauniešiem bibliotēkas izvirzī-

jušas vispusīgi attīstītas personības veidošanu. Līdz ar to, organizē-
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jot masu darbu, bibliotēku uzmanības loka ir visi komunistiskas

audzināšanas virzieni.

Idejiski politiskajai audzināšanai bibliotēkas rīko pasākumus,
kuros propagandē marksisma-ļeņinisma klasiķu darbus, literatūru

par viņu dzīvi un darbību, PSKP, LKP, VĻKJS un LĻKJS kongresu

materiālus, literatūru par sociālisma un komunisma celtniecības teo-

riju un praksi. Izmantojot dažādas masu darba formas, bibliotēkas

organizējušas tādus pasākumus kā izstāžu cikli «Ļeņiniski dzīvot,

strādāt, mācīties», tematiski vakari «Oktobra idejas pārveido pa-

sauli», mākslas stundas «V. I. Ļeņina tēls mākslā», mutvārdu

žurnāli «Jaunatne — piecgadei», bibliogrāfiski apraksti «Divas pa-
saules — divas politikas» v. c. īpaši populāras jauniešu vidū ir vīriš-

ķības stundas, sabiedriski politiskie lasījumi, ļeņiniskās stundas par
tematiem «Ļeņins un jaunatne», «Pa partizānu takām», «Atom-

karam — nē!», «Komjaunatnes cīņu un uzvaru ceļš». Tomēr jāat-

zīmē, ka bibliotēku darbinieki vēl pārāk maz iesaista jauniešus

pārrunās un diskusijās par pasaules sabiedriski politiskās un ekono-

miskās dzīves aktualitātēm, nepalīdz jauniešiem labāk orientēties

šajos notikumos, veidot pareizu attieksmi pret tiem. Bibliotēkās maz

organizēti jautājumu un atbilžu vakari, jauniešu tikšanās ar žurnā-

listiem, partijas un padomju darbiniekiem — cilvēkiem, kuri varētu

sniegt kompetentas atbildes uz jautājumiem, kas satrauc jauniešus.
Daudzveidīgas formas parasti ir pasākumiem, ko bibliotēkas rīko,

lai popularizētu literatūru par sociālistisko Dzimteni, tās vēsturi.

Tā, piemēram, lai veicinātu jauniešu patriotisko un internacionālo

audzināšanu, Balvu, Rēzeknes un Krāslavas RCBS bibliotēkas no-

organizēja literāri muzikālus vakarus «Kara liesmās rakstītās rin-

das», «Vēstules no frontes», lasītāju konferences «Fronte bez frontes

līnijas», «Dzīvības ceļš», literāro portretu vakarus «Varoņdarbi ne-

mirst», atmiņu vakarus «Pie frontinieku ugunskura», pārgājienus pa

kauju slavas vietām.

Nozīmīga idejiski politiskās audzināšanas sastāvdaļa ir notu-

rīga materiālistiskā pasaules uzskata veidošana. Šajā darbā biblio-

tēkas plaši izmanto filozofijas, dabaszinātņu un ateisma literatūru,
kas iepazīstina jauniešus ar dabas un sabiedrības attīstības likum-

sakarībām, aktivizē izziņas procesu un radošo darbību.

Propagandējot daiļliteratūru, sabiedrisko zinātņu un citu nozaru

literatūru, bibliotekāri piedalās jauniešu tikumiskās apziņas un pār-
liecības veidošanā. Pēdējos gados bibliotēkās palielinājies to pasā-
kumu skaits, kas palīdz jauniešiem pašaudzināšanā, pozitīvu rak-

stura īpašību veidošanā, uzvedības kultūras līmeņa paaugstināšanā.
Rīkotas diskusijas, pārrunas, derīgo padomu stundas par tematiem

«Ko nozīmē būt mūsdienīgam?», «Vai jūs protat uzvesties?», «Par

cilvēku, skaistu un harmonisku». Vairākas RCBS bibliotēkas (Balvu,
Ludzas, Daugavpils v. c.) uzkrājušas zināmu pieredzi darbā ar lasī-

tāju grupām «jaunās ģimenes», «nākamie vecāki». Ciešā sadarbībā
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ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļu, medicīnas darbiniekiem

un pedagogiem šo grupu lasītājiem organizēti pasākumi par aktuā-

liem medicīnas, jūtu un sadzīves kultūras, pedagoģijas v. c. jautā-

jumiem.
Pieredze rāda, ka ļoti nepilnīgas ir jauniešu tiesiskās zināšanas.

Lai aktivizētu juridiskās literatūras propagandu jauniešu vidū, repub-
likā no 1984. gada 1. janvāra līdz 1985. gada 1. janvārim notika

klubu un bibliotēku konkursskate juridisko zināšanu propagandā un

tiesiskajā audzināšanā. Tās gaitā bibliotēkas izmantoja dažādas

darba formas, kas veicināja tiesisko zināšanu apguvi, to pamatīgāku
izpratni, kā arī piesaistīja jauniešu uzmanību juridiskajai litera-

tūrai. Republikas bibliotēkās organizēti pasākumi «Tavas tiesības un

pienākumi», «Padomju pase», «Es — Padomju Savienības pilsonis»,
«Caur likuma prizmu», «Uz apsūdzēto sola pusaudzis» v. c. Lielu

ietekmi uz jaunajiem lasītājiem atstājušas pārrunas, diskusijas par
J. Blaumaņa, A. Dripes, A. Kļavja publicistiskajiem rakstiem.

Popularizējot literatūru par komunistisku attieksmi pret darbu,

par tautas darba tradīcijām un darba tikumu, bibliotēkas iesaistī-

jušās arī jauniešu darbaudzināšanā. Bibliotēkas pievērsušās jauniešu
profesionālajai orientācijai un adaptācijai, īpašu uzmanību veltot

tautas saimniecībā nepieciešamāko profesiju propagandai. Raksturī-

gākie un jauniešu vidū populārākie pasākumi: profesionālās orientā-

cijas stundas, izstāžu cikli «Profesiju kalendārs», disputi «Gods būt

strādniekam», «Lauku speciālist, kāds tu esi?», tematiski vakari

«Lauki vakar, šodien, rīt», «Kur aug tavs maizes klaips?», mutvārdu

žurnāli «Kur mācīties?», «Profesiju krustcelēs». Kā liecina republikas
bibliotēku pieredze, profesionālās orientācijas darbs ir efektīvāks,

ja tas plānots un veikts kopā ar profesionālās orientācijas kabinetu,

vietējo skolu, uzņēmumiem, kolhozu vai padomju saimniecību. Jauno

strādnieku profesionālo adaptāciju veicina profesiju dienas, darba

pirmrindniekiem veltīti vakari, konkursi «Labākais savā profesijā»,
kuru organizēšanā aktīvi piedalās vietējo uzņēmumu, kolhozu, pa-

domju saimniecību speciālisti.
Jauniešu estētiskajā audzināšanā bibliotēkas plaši izmanto daiļ-

literatūru, grāmatas par mākslu, audiovizuālos materiālus, attēl-

izdevumus, ja iespējams — arī pašus mākslas darbus. Rakstnieku,
mākslinieku un citu ievērojamu kultūras darbinieku jubilejās biblio-

tēkas iekārto izstādes, rīko dažādus pasākumus. Lielu ieguldījumu

lasītāju estētiskajā audzināšanā dod Rīgas PCBS 30. bibliotēka,
kurai jau vairākus gadus ir noteikta tematiska virzība — palīdzēt
lasītājiem apgūt un izprast skaisto mākslā un dzīvē. Bibliotēkā re-

gulāri eksponēti latviešu gleznotāju, grafiķu darbi, strādā fonotēka.

Arī fonda komplektēšanā ņemta vērā tās darba tematiskā virzība.

Pārējo Rīgas PCBS bibliotēku darbinieki šajā bibliotēkā apgūst
lasītāju estētiskās audzināšanas jautājumus, aktīvi izmanto tās

fondu.
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Lai veicinātu audiovizuālo materiālu plašāku izmantošanu,
1982. gadā republikā notika bibliotēku fonotēku skate — savstarpēja
darba pārbaude — «Fonotēka — jaunatnei». Tās rezultātā fonotēkas

uzlaboja darbu mūzikas mīļotāju jauniešu grupās, aktivizējās skaņu
ierakstu izmantošana dažādos masu pasākumos.

Bibliotēkas aktīvi propagandē literatūru mācību priekšmetos, pa-

līdz jauniešiem apgūt programmas vielu. Lai varētu popularizēt

jauniešiem vajadzīgo literatūru, bibliotekāri seko mācību gaitai mik-

rorajona vidusskolās, profesionāli tehniskajās vidusskolās, tehniku-

mos. Jauniešiem adresēts izstāžu cikls «Aiz mācību grāmatas lap-

pusēm», pārrunas, tematiskie vakari, mutvārdu žurnāli v. c. pasā-
kumi, kas saistīti ar atsevišķiem svarīgiem mācību vielas jautā-
jumiem.

Pieredze rāda, ka ne visi jaunieši bibliotēkā prot atrast vajadzīgo
literatūru, pareizi strādāt ar grāmatu, radoši uztvert un novērtēt

izlasīto. Tādēļ bibliotēkas lielu uzmanību veltī bibliotekāro un bib-

liogrāfisko zināšanu propagandai. Tradicionālas kļuvušas darbi-

nieku organizētās bibliotekārās stundas mācību iestāžu audzēkņiem.
Tajās jaunieši apgūst prasmi orientēties bibliogrāfiskajā uzziņu apa-
rātā, literatūras avotos. Mācību iestāžu audzēkņi labprāt apmeklē
bibliotēkās rīkotās bibliogrāfijas dienas. Individuālajās un kolektī-

vajās pārrunās skolēnus un studentus iepazīstina ar svarīgākajām
lasīšanas metodēm, apmāca strādāt ar bibliogrāfisko uzziņu apa-

rātu, rakstīt konspektus, tēzes, referātus, sastādīt kursa darbos un

diplomdarbos izmantotās literatūras bibliogrāfiskos sarakstus.

Bibliotekāro un bibliogrāfisko zināšanu propagandai bibliotēku

darbinieki izmanto arī radio, televīzijas un dažādu preses izdevumu

rīkotos konkursus jauniešiem. To dalībnieki, meklējot atbildes uz

konkursa jautājumiem, iepazīstas ar bibliogrāfisko uzziņu aparātu
bibliotēkās, mācās strādāt ar grāmatu.

Komunistiskās audzināšanas kompleksa risinājuma raksturīga
iezīme ir visu audzināšanas virzienu un mērķu cieša vienotība.

Kompleksās audzināšanas izvēršanai bibliotēkas organizē pasākumu
ciklus, kuri pozitīvi ietekmē gan jauniešu politisko uzskatu veidoša-

nos, gan tikumisko izaugsmi, gan darbu un mācības. Tā Balvu,

Krāslavas, Rēzeknes RCBS bibliotēkās jauniešiem rīkoti pasākumu
cikli par tematiem «Jaunā cilvēka patstāvība», «Darbs teic darī-

tāju», «Jaunieši sabiedrībā».

Pēdējos gados biežāk organizēti pasākumi, kuru sagatavošanā
un norisē piedalās paši jaunieši: diskusijas, lasītāju konferences,
konkursi «Mēs dzīvē un literatūrā», «Ko nozīmē būt kulturālam cil-

vēkam», «Lauku dzīves kaleidoskops» (lauku tēlojums daiļlitera-
tūrā). Tradicionālās literatūras propagandas formas — tematiskos

un literāros vakarus — bibliotekāri cenšas atdzīvināt ar jauniem
elementiem, to norisē aktīvi iesaistot jauniešus. Piemēram, Alūksnes

RCBS darbinieki, organizējot jauniešiem literārus vakarus, kas vel-
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tīti ievērojamiem rakstniekiem, programmā ietver gan rakstnieka

darbu fragmentu uzvedumu, gan dialogu lasījumu jauniešu izpildī-

jumā, gan jauno skatītāju konkursu par labāko rakstnieka daiļrades
pazinēju.

Vairākās bibliotēkās darbā ar jauniešiem ieviestas jaunas, ne-

tradicionālas literatūras propagandas formas, piemēram, Rēzeknes

RCBS bibliotēkās organizētas atklātas komjauniešu sapulces «Sa-

runa ar un par grāmatu», «Es un mans brīvais laiks», Daugavpils un

Preiļu RCBS bibliotēkās sarīkoti Jautro un asprātīgo kluba vakari.

Bibliotēkās pieaudzis pasākumu skaits, kuri dod iespēju jaunie-
šiem interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, paplašinājusies
arī pasākumu tematika. Raksturīgi, ka tie bieži organizēti pēc pašu

jauniešu ierosinājuma un ar viņu aktīvu līdzdalību. Daudzās repub-
likas bibliotēkās rīkotas derīgo padomu stundas «Paldies tev,

aerobika», «Proti pats, iemāci citus», estētikas stundas «Mode un

mēs», atpūtas vakari «lelūdzam uz tēju», diskotēkas — disputi
«Brīvais laiks un mēs».

Stabilu vietu bibliotēku darbā ieņēmuši interešu klubi un pul-
ciņi. Lai aktivizētu to darbu, republikā 1984.—1985. gadā tika orga-

nizēta interešu klubu skate — savstarpēja darba pārbaude — «Inte-

rešu klubi — jaunatnei». Skates rezultāti liecināja, ka vislabāk

darbojas tie interešu klubi, kuri apvieno literatūras un mākslas cienī-

tājus, kuru darbības pamatā ir pašu dalībnieku iniciatīva. Sādi

klubi dod iespēju to locekļiem interesanti pavadīt brīvo laiku, bet

bibliotēku darbiniekiem — plaši propagandēt daiļliteratūru, litera-

tūru par mākslu, literatūras vēsturi. Jau vairākus gadus veiksmīgi

darbojas Krāslavas RCB jauniešu interešu klubs «Ēdelveiss». Tā

programmā ir daudz saistošu pasākumu, kas palīdz dalībniekiem

dziļāk iepazīt literatūru un mākslu: literāri muzikāli vakari «Mūsu

Puškins», «B. Okudžavas daiļrade», tematiski vakari «Krievu glez-
niecības meistari» v. c.

Pārskatot masu bibliotēku veikumu jauniešu bibliotekārajā un

bibliogrāfiskajā apkalpošanā, jāsecina, ka bibliotēku darbinieki ko-

pumā padziļinājuši literatūras propagandu, veic to diferencēti, atbil-

stoši jauniešu interesēm un vajadzībām. Tomēr šajā jomā vēl nav

izmantotas visas iespējas.
Lielāka uzmanība jāpievērš strādājošajai jaunatnei — šī lasītāju

kontingenta paplašināšanai un nostiprināšanai, jo, kā rāda V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas pētījums «Lasītāju pieprasījuma
veidošana bibliotēkā», no jauniešiem 16 līdz 29 gadu vecumā (ne-
skaitot mācību iestāžu audzēkņus) bibliotēkās lasa tikai 63% 1 Lite-

ratūras propagandu bibliotēkas veic galvenokārt organizētās jau-
natnes vidū, atstājot novārtā t. s. neformālās jauniešu grupas.
Jāaktivizē literatūras propagandas darbs ārpus bibliotēkas sienām,

1 Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā. — R., 1982. — 81. lpp.
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izmantojot jauniešu vecuma un psiholoģijas īpatnībām piemērotākās
darba formas. Jāpanāk vēl ciešāka bibliotēku sadarbība ar visām

iestādēm un organizācijām, kas rūpējas par jauniešu audzināšanu.

Literatūras propagandas darbā vairāk jāiesaista komjaunatnes aktī-

visti, Brīvprātīgās grāmatu draugu biedrības biedri.

Aktīvāk jāpievēršas lasītāju izpētei, viņu interešu un vajadzību
noskaidrošanai. Uz iegūto ziņu pamata jāpadziļina individuālais

darbs ar jauniešiem.
Metodiskajiem centriem vairāk jādomā par bibliotekāru kvali-

fikācijas celšanu individuālā darba jomā. CBS darbinieku serninār-

nodarbībās vēlams vairāk izmantot aktīvās darba formas: lasītāju
apkalpošanas situāciju analīzi, lietišķās spēles, praktiskus uzdevu-

mus lasītāju pieprasījumu apmierināšanā, lasīšanas vadībā.

Bibliotēku masu darbā par galveno kritēriju jāizvirza pasākumu
aktualitāte un kvalitāte, bet par galveno uzdevumu — katra pasā-
kuma dalībnieka lasīšanas stimulēšana. Tātad masu darbs ciešāk

jāsaista ar individuālo darbu. Pēc katra masu pasākuma bibliotekā-

riem individuāli jāstrādā ar tiem lasītājiem, kurus ieinteresējuši pa-
sākumā skartie jautājumi, jānostiprina un jāpadziļina radušās inte-

reses.

Lielāka uzmanība bibliotēkām jāveltī masu pasākumu efektivi-

tātes izpētei, šo pētījumu rezultātā iegūto materiālu izmantošanai

turpmākajā darbā.

Bibliotēkām, kas specializējušās jaunatnes apkalpošanā, jāstrādā
radošāk, jāmeklē, jāapgūst un jāievieš praksē jaunas darba formas

un metodes — lai tās patiesi kļūtu par pilntiesīgiem jaunatnes biblio-

tekārās apkalpošanas metodiskajiem centriem, varētu dalīties pie-
redzē ar pārējām republikas bibliotēkām.

Л. ГАРОНСКА

БИБЛ ИОТЕЧНО-БИБЛ ИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Резюме

В центре внимания массовых библиотек Латвийской ССР в 11-й пятилетке

было улучшение библиотечно-библиографического обслуживания молодежи. По

данным всесоюзного исследования «Динамика чтения и читательского спроса
в массовых библиотеках», проведенного в 1977 г. Государственной библиотекой

СССР имени В. И. Ленина, молодежь составляет 49% — основной контингент

читателей. Улучшению обслуживания молодых читателей способствует сложив-

шаяся система методического руководства. В научно-методическом и библиогра-

фическом отделе ГБ ЛатвССР выделено специальное структурное подразделе-
ние по работе с юношеством. Министерством культуры республики была утвер-

ждена система библиотечно-библиографического обслуживания молодежи.

10 городских библиотек (в городах республиканского подчинения) специализи-

руются на обслуживании молодежи. Во многих районных библиотеках созданы

юношеские кафедры. В 1983 г. в Риге создана первая в республике юношеская
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библиотека. Почти в каждой ЦБС организованы школы передового опыта по

библиогечно-библиографическому обслуживанию молодежи.

Для работы с юношеством создана система методических и библиографи-
ческих пособий. Заметно улучшилась совместная работа библиотек с другими

организациями и учреждениями, которые занимаются воспитанием молодежи.

Деятельность библиотек направляется на дифференцированное обслужива-
ние юношества с учетом его интересов, психологических, учебных и производ-
ственных особенностей, а также комплексного подхода к проблемам комму-
нистического воспитания.

В статье рассмотрена индивидуальная и массовая работа библиотек с юно-

шеством в начале 80-х годов, отмечены главные проблемы, с которыми
сталкиваются библиотекари в своей работе по руководству чтением молодежи

и удовлетворению их запросов.

L. GARONSKA

LIBRARY AND BIBLIOGRAPHICAL SERVICE FOR YOUTH

IN PUBLIC LIBRARIES OF THE LATVIAN SSR

Summary

When improving the level of library service for all readers, in the limelight
of public libraries in the Latvian SSR appears the improvement of library and
bibliographical service for the young readers. According to the All-Union inves-
tigation "The Reading and Readers' Requirement Dynamics in Public Libraries",
carried out in 1977 by the V. I. Lenin State Library of the USSR, the young
readers make up 49 per cent., i. c. the main contingent of readers. The organized
system of methodical guidance improves library service for youth. In the Scientific-
Methodical and Bibliographical Department of the State Library of the Latvian
SSR there is a structural unit guiding library service for the young readers. The
republic's Ministry of Culture has accepted the system of library and bibliograph-
ical service for youth. 10 public libraries in different towns of the republic spe-
cialize in library service for the young generation. In a number of regional
libraries youth centres are established. In 1983 in Riga the first public library for
youth was opened. In almost every CLS (Centralized Library System) centres for
advanced experience exchange in library and bibliographical service for youth have
been organized.

A system of methodical and bibliographical recommendations is established
for work with the young readers there. The cooperation between libraries and
other organizations and establishments concerned with the upbringing of the young
generation has increased considerably.

The article deals with the individual and public work of the libraries with
youth in 1980-ies; the main problems the librarians meet with in their work con-

cerning the guidance of young people's reading interests and meeting their
requests are outlined.

L. GARONSKA

BIBLIOTHEKARISCH-BIBLIOGRAPHISCHE ARBEIT MIT JUGENDLICHEN

IN DEN STAATLICHEN MASSENBIBLIOTHEKEN DER LETTISCHEN SSR

Zusammenfassung

Bei der Losung der Fragen der Niveauerhöhung in der Bibliotheksarbeit mit
allen Lesern im 11. Jahrfünft stand die Verbesserung der bibliothekarisch-biblio-
graphischen Betreuung der Jugendlichen im Mittelpunkt. Nach Angaben der All-



Unionsforschung in der Staatlichen Lenin-Bibliothek zum Thema «Dynamik des

Lesens und der Lesernachfrage in den Massenbibliotheken» (1977) machen die

Jugendlichen 49% aus, d. h. sie sind das Hauptkontingent der Leser. Das her-

ausgebildete System der methodischen Anleitung trägt zur qualitativen Verbesse-

rung der Betreuung von jungen Lesern bei. In den wissenschaftlich-methodischen

und bibliographischen Abteilungen der Staatsbibliothek der LSSR bildete sich

eine spezielle strukturelle Unterabteilung für die Arbeit mit jungen Lesern her-

aus. Das Kulturministerium hat das System der bibliothekarisch-bibliographischen
Betreuung der Jugendlichen bestätigt. Darauf spezialisieren sich zehn republiks-
geleitete Stadtbibliotheken. In vielen Rayonsbibliotheken wurden Ausleihstellen für

jugendliche eingerichtet.
1983 gründete man in Riga die erste Jugendbibliothek in unserer Republik.

Fast in jedem zentralisierten Bibliothekssystem funktionieren Schulen zur Ver-

mittlung fortschrittlicher Erfahrungen auf dem Gebiete der bibliothekarisch-biblio-

graphischen Betreuung der Jugendlichen.
Für die Bibliotheksarbeit mit Jugendlichen wurde ein System von methodischen

und bibliographischen Handbüchern geschaffen. Merklich verbesserte sich die Zu-

sammenarbeit der Bibliotheken mit anderen Organisationen und Einrichtungen, die

sich mit Erziehung von Jugendlichen befassen.

Die Bibliothekstätigkeit ist auf die differenzierte Arbeit mit Jugendlichen aus-

gerichtet unter Berücksichtigung ihrer Interessen, psychologischen, Lehr- und Ar-

beitsbesonderheiten sowie der komplexen Behandlung der Probleme der kommuni-

stischen Erziehung.
Bei der Anwendung von verschiedenen Formen der individuellen und Massen-

arbeit entwickeln und bilden die Bibliothekare Leserbedarf und Interessen der

Jugendlichen, die sie durch Lesen zu harmonisch entwickelten Menschen erziehen.

Im Artikel werden die individuelle und Massenarbeit der Bibliothekare mit

Jugendlichen Anfang der 80er Jahre betrachtet sowie Hauptprobleme hervorge-
hoben, mit denen die Bibliothekare in ihrer Arbeit bei der Lektürelenkung und

der Erfüllung der Leseransprüche konfrontiert werden.
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М. ПАХОТНАЯ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Всесторонняя интенсификация общественного производства

потребовала коренного улучшения информационного и библио-

течно-библиографического обеспечения научно-производственной

деятельности, создания условий для быстрейшего внедрения в

практику достижений науки, техники и передового опыта.

Повысился уровень требований, предъявляемых к качеству

всей библиотечной работы и. в первую очередь, к полноте, опе-

ративности и целенаправленности удовлетворения запросов на

литературу и информацию.

Организация системы комплексного обслуживания предприя-

тий и организаций Латвии была направлена на решение постав-

ленных задач.

В статье раскрывается роль и место диспетчерской службы,
созданной в целях улучшения обслуживания приоритетных групп

читателей, предприятий и организаций в РНТБ Латвийской ССР.

Уже в 1981 г. был определен перечень специальных услуг,

оказываемых предприятиям и организациям, включающий

информацию о текущих публикациях по актуальным межотрасле-

вым проблемам народного хозяйства, составление тематических

библиографических указателей по заявкам, организацию темати-

ческих выставок, дней специалиста, дней информации и т. д.

В соответствии с задачей первоочередного и целенаправ-

ленного библиотечного обеспечения организаций и предприятий,

осуществляющих республиканские целевые комплексные и на-

учно-технические программы, а также союзные целевые про-

граммы и программы по решению важнейших научно-технических

проблем, в 1981 г. они были выделены в группу, пользующуюся

правом приоритетного обслуживания в РНТБ ЛатвССР.

В приоритетную группу были включены следующие организа-
ции и предприятия:

— партийные, административные и плановые органы высшего

звена управления республики;
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— все республиканские министерства и входящие в их состав

предприятия и организации;
— основные союзно-республиканские министерства и ведом-

ства и входящие в их состав предприятия и организации;
— предприятия и организации союзного подчинения, крупнейшие

и ведущие в республике, а также предприятия-новостройки.
Для учета и контроля обслуживания организаций и предприя-

тий, пользующихся правом приоритетного обслуживания в РНТБ

ЛатвССР, была создана диспетчерская служба в рамках отдела

главного диспетчера (в настоящее время — отдела обслужива-
ния предприятий и организаций).

Одной из задач диспетчерской службы является обслуживание

приоритетной группы читателей, куда входят руководящие работ-

ники партийных и государственных органов, таких, как ЦК Ком-

партии Латвии, Совет Министров Латвийской ССР, Госплан Лат-

вийской ССР, республиканские, союзно-республиканские мини-

стерства и ведомства и др.

С учетом важности задач, решаемых ЛатНИИНТИ, в эту

группу были включены также руководители института.

С 1981 г. отдел главного диспетчера осуществляет обслужи-

вание приоритетной группы читателей, координируя работу с

другими обслуживающими отделами библиотеки, а также с

ЛатНИИНТИ (обслуживание по системе ДОР). Отдел выполняет

запросы этой группы читателей на документы, тематические за-

просы, передающиеся для выполнения в соответствующий обслу-

живающий отдел библиотеки. Запросы приоритетной группы

читателей выполняются в первоочередном порядке. При отсутст-

вии издания в РНТБ диспетчер запрашивает его по МБА в дру-

гих библиотеках города, при необходимости обращается в ОНТИ

и ТБ организаций и предприятий. Литература по запросу чита-

телей, охваченных системой приоритетного обслуживания, достав-

ляется диспетчером на их рабочее место.

В среднем в год отдел обслуживает около 100 читателей. Ко-

личество запросов постоянно возрастает. В 1986 г. выполнено

2109 запросов 73 читателей, при плане 2000 запросов на 100 чи-

тателей.

Для ознакомления с комплексом услуг, предоставляемых этой

группе читателей, разработана «Памятка читателю группы прио-

ритетного обслуживания в РНТБ ЛатвССР». Ежегодно читате-

лям этой группы направляются перечни информационных изданий
РНТБ.

РНТБ ЛатвССР осуществляет регулярное приоритетное биб-

лиотечно-библиографическое обеспечение информационной работы
ЛатНИИНТИ согласно стандарту предприятия «Порядок взаимо-

действия ЛатНИИНТИ и РНТБ ЛатвССР по библиотечно-библио-
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графическому обслуживанию» (СТП 2-1-85). Стандарт устанав-
ливает технологическую последовательность библиотечно-библио-
графических процессов по обеспечению информационной и на-

учно-исследовательской работы ЛатНИИНТИ, предусматривает
обеспечение ряда информационных процессов:

— ежегодный доклад для Госплана ЛатвССР;
— информационное обеспечение руководящих директивных и

плановых органов, а также руководителей и главных специалистов

предприятий и организаций республики по системе ДОР и ИРИ,

осуществляемое на базе фондов РНТБ.

Инженерам-кураторам ЛатНИИНТИ, выполняющим ретро-
спективный поиск, а также на просмотрах текущих поступлений
выдаются все виды документов, имеющихся в РНТБ, в первооче-

редном порядке. При выполнении ретроспективного поиска им

обеспечивается открытый доступ к периодическим изданиям, ин-

формационным листкам и библиографическим изданиям в читаль-

ных залах.

В обеспечении информационной работы ЛатНИИНТИ согласно

СТП 2-1-85 активно участвуют все обслуживающие отделы биб-

лиотеки. Диспетчерская служба отдела главного диспетчера осу-

ществляет связь между отделами ЛатНИИНТИ и РНТБ,

обеспечивает инженеров-кураторов документами, отобранными на

просмотрах текущих поступлений, обеспечивает выполнение доку-
ментальных запросов организаций и предприятий, поступающих
в справочно-информационный отдел института, ведет учет форм
библиотечно-библиографического обслуживания ЛатНИИНТИ.

Документы, отобранные инженерами-кураторами на просмотрах

текущих поступлений, доставляются диспетчером на их рабочее
место. По истечении обусловленного срока документы возвраща-
ются в отдел главного диспетчера. Оформление требований на

документы и их возврат в отделы — фондодержатели — осу-

ществляет сектор приоритетного обслуживания.
Система обслуживания приоритетной группы читателей, в том

числе инженеров-кураторов ЛатНИИНТИ, действует четко и опе-

ративно. В список организаций и предприятий, пользующихся

правом приоритетного обслуживания в РНТБ ЛатвССР, были

включены предприятия и организации Минавтошосдора ЛатвССР,
Минбыта ЛатвССР, Минкоммунхоза ЛатвССР, Минместпрома
ЛатвССР, Минлегпрома ЛатвССР, Минстройматериалов ЛатвССР,

Минстроя ЛатвССР, Академии наук ЛатвССР, Госкомгаза

ЛатвССР, Госагропрома ЛатвССР. Определению состава приори-
тетной группы способствовал анализ обслуживания предприятий
и организаций, проводимый ежегодно на основе данных «Сводной
фактографической картотеки услуг, предоставляемых РНТБ пред-
приятиям и организациям ЛатвССР и других союзных республик».
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Кроме того, были выявлены предприятия и организации —

участники целевых комплексных и научно-технических программ

(НТП), союзных и республиканских.
С 1981 г. предприятия и организации, пользующиеся правом

приоритетного обслуживания в библиотеке, обеспечиваются комп-

лексом специальных услуг РНТБ в соответствии с долгосрочными

договорами на пятилетие в первоочередном порядке.

Долгосрочный договор предполагаетоказание библиотечно-биб-

лиографических и информационных платных и бесплатных услуг.

К платным услугам относятся: составление тематических биб-

лиографических указателей в режиме «запрос—ответ»; составле-

ние библиографических справок по развитию промышленности

Латвии; составление тематических справок на каталоги промыш-

ленного оборудования и изделий; обеспечение изданиями РНТБ в

соответствии с «Проспектом изданий»; организация тематических

выставок, дней информации, дней специалиста; снятие электрогра-

фических копий со всех видов документов, имеющихся в фондах
РНТБ. В договоре оговариваются объем и сроки выполнения услуг

библиотекой. Стоимость платных услуг установлена согласно

Прейскуранту № 57-15-92 «Цены на массовые виды услуг в об-

ласти НТИ».

Заключением долгосрочных договоров с 1981 г. занимается

отдел главного диспетчера, осуществляющий учет и анализ обслу-
живания предприятий и организаций. Отделом проделана работа
по подготовке договоров, ознакомлению с ними министерств и ве-

домств, по пропаганде услуг по договорам, по координации

деятельности отделов библиотеки в обслуживании договорных ор-
ганизаций и предприятий. Большинство министерств и ведомств

заключили долгосрочные договоры непосредственно с библиотекой

или через ведущие организации. Обслуживанием по договорам

охвачены свыше 200 предприятий и организаций республики.
Ежегодно в министерства и ведомства, пользующиеся правом

приоритетного обслуживания в РНТБ, представляются справки-

отчеты, включающие информацию о библиотечно-библиографиче-
ских и информационных услугах, оказанных предприятиям и

организациям отрасли, анализ активности их использования, реко-

мендации по ряду услуг, не используемых или недостаточно исполь-

зуемых предприятиями, анализ состояния сети научно-технических

библиотек, их связи с обслуживающими отделами РНТБ. Справки-

отчеты повысили информированность главных специалистов, позво-

лили улучшить взаимодействие их со службами библиотеки. В по-

лучаемых нами ответах содержались предложения по совершен-

ствованию комплексного обслуживания, сообщения о принятых

мерах по улучшению работы сети научно-технических библиотек

отрасли.
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В 1986 г. подведены итоги комплексного обслуживания пред-

приятий и организаций, заключены долгосрочные договоры на

12-ю пятилетку. Предприятия и организации активно пользуются

услугами библиотеки.

С уверенностью можно сказать, что система комплексного об-

служивания предприятий и организаций по договорам позволила

поднять эту работу на качественно новый уровень, добиться опе-

ративности в выполнении запросов. С рядом министерств и ве-

домств, такими, как Минбыт ЛатвССР, Минкоммунхоз ЛатвССР,

Минавтошосдор ЛатвССР, Минлегпром ЛатвССР, со многими под-

разделениями Госагропрома ЛатвССР налажено активное сотруд-

ничество. С 1982 по 1985 г. вдвое возросло количество копий до-

кументов, изготовленных для предприятий Минбыта ЛатвССР, в

четыре раза — для предприятий Минавтошосдора ЛатвССР. Ко-

личество выставок, организованных для предприятий Минавтошос-

дора ЛатвССР, с 48 в 1982 г. увеличилось до 100 в 1985 г. В этих

отраслях функционируют базовые научно-технические библиотеки,

работающие в тесном контакте с обслуживающими отделами

РНТБ, особенно с научно-методическим отделом.

Предприятия и организации неоднократно отмечали хорошее

качество исполнения тематических библиографических указателей,

тематических выставок и ряда других услуг РНТБ.

Тем не менее необходимо отметить, что слабая копировально-

множительная база библиотеки с каждым годом все хуже удов-

летворяет потребности предприятий и организаций в копиях до-

кументов, до сих пор не решен вопрос об обеспечении предприя-

тий и организаций копиями с микрофиш.

Дальнейшее совершенствование системы обслуживания требует

продолжить работу по пропаганде услуг РНТБ, наладить обрат-

ную связь, которая позволила бы объективно судить о соответ-

ствии услуг и подготавливаемой продукции действительным

потребностям специалистов региона, организовать взаимоиспользо-

вание ресурсов библиотек всех систем и ведомств.

Состояние взаимоиспользования ресурсов библиотек и органов

НТИ при обслуживании специалистов народного хозяйства

ЛатвССР оставляет желать лучшего.

Анализ использования услуг РНТБ показал, что связи научно-

технических библиотек с РНТБ, а также с другими крупными

библиотеками республики носят односторонний характер. Получая

литературу по МБА и копии первичных документов, подписываясь

на предлагаемые издания, заказывая библиографические пособия,

научно-технические библиотеки ни с кем не кооперируются, их

фонды и справочно-библиографический аппарат не используются

за пределами организаций и предприятий, которые они обслужи-
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вают. Исключение составляет лишь выдача документов по МБА

и реже — их копий.

В принятых планово-отчетных формах практически всех биб-

лиотек региона проблемы взаимодействия не отражаются и не

учитываются.
Задачей РНТБ ЛатвССР является совершенствование управле-

ния деятельностью научно-технических библиотек: планирование

совместной работы, координация взаимодействия между сотруд-

ничающими библиотеками, контроль результативности выполнения

переадресованных запросов.

Решение этой задачи будет способствовать дальнейшему совер-

шенствованию системы комплексного обслуживания специалистов

народного хозяйства ЛатвССР, соответствующее место в которой

отводится диспетчерской службе РНТБ.

M. PAHOTNAJA

LATVIJAS PSR REPUBLIKĀNISKĀS

ZINĀTNISKI TEHNISKĀS BIBLIOTĒKAS DISPEČERDIENESTS

Kopsavilkums

PSKP un Padomju valdības izvirzītie ražošanas intensifikācijas uzdevumi

noteica nepieciešamību būtiski uzlabot zinātnes un ražošanas informatīvo, biblio-

tekāro un bibliogrāfisko nodrošinājumu.

Strauji paaugstinājās bibliotēku darbam noteikto prasību līmenis. Līdz ar

lo LPSR RZTB izvirzījās uzdevums izveidot bibliotēkā republikas uzņēmumu un

organizāciju kompleksās prioritārās apkalpošanas sistēmu.

1981. gadā tika izdalīta nozīmīgāko uzņēmumu un organizāciju grupa, kas

aktīvi piedalās svarīgāko republikas tautas saimniecības uzdevumu risināšanā.

Prioritārās apkalpošanas grupā ietilpst arī partijas un valsts orgānu vadošie dar-

binieki.

No 1981. gada šīs grupas apkalpošanu veic LPSR RZTB gaivenā dispečera
noda|a (no 1986. gada — zinātniskās orgaiizācijas nodaļa), koordinējot darbu

ar pārējām bibliotēkas nodaļām un Latvijas zinātniski tehniskās informācijas un

tehniski ekonomisko problēmu zinātniskās pētniecības institūtu (LatZTIZPI).
LPSR RZTB noslēdz ilgtermiņa līgumus ar prioritārās apkalpošanas grupas uz-

ņēmumiem un organizācijām par speciālo bibliotēkas pakalpojumu kompleksu.
Bibliotēka regulāri veic LatZTIZPI informatīvo, bibliotekāro un bibliogrāfisko
nodrošinājumu saskaņā ar standartu (СТП 2-1-85): «LatZTIZPI un LPSR RZTB

sadarbības kartība bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā apkalpošanā».

Uzņēmumu un organizāciju kompleksas apkalpošanas sistēma paaugstina prio-
ritārās apkalpošanas darba kvalitāti un nodrošina pieprasījumu operatīvu un

regulāru izpildi.
LPSR RZTB uzdevumi 12. piecgadē nosaka uzņēmumu un organizāciju apkal-

pošanas sistēmas tālāku pilnveidošanu, ieskaitot arī bibliotēku darbības pilnvei-
došanu: bibliotēku sadarbības plānošanu ar uzņēmumiem un organizācijām, fondu

vispusīgas izmantošanas kontroli, pāradresēto pieprasījumu izpildes operativitāti
un kvalitāti.
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Sie uzdevumi parāda nepieciešamību pilnveidot vadošo republikas informācijas
centru (LatZTIZPI un LPSR RZTB) darba koordināciju. To sekmīgs risinājums
veicinās tālāku LPSR tautas saimniecības speciālistu kompleksās apkalpošanas
sistēmas pilnveidošanu. Nosprausto plānu izpildē svarīga vieta ierādīta LPSR

RZTB dispečerdienestam.

M. PACHOTNAJA

DISPATCH SERVICE OF THE LATVIAN SSR

REPUBLICAN SCIENTIFIC TECHNICAL LIBRARY

Summary

Tasks of intensification of production advanced by the CPSU and Soviet

government determined the necessity to improve the informative, library and

bibliographical service.

The level of demands concerning library work rose quickly. Thus the task

of the RSTL was to organize the system of complex priority service for the

republican enterprises and organizations.
In 1981 a group of most significant enterprises and organizations was selected,

actively participating in the solution of important tasks of the republic's national

economy. The group of priority service included likewise the Party and Soviet

authorities.

From 1981 this group is served by the central dispatch department of the

RSTL (from 1986 — the department of scientific organization) coordinating its

work with other departments of the library and the Latvian Scientific Research

Institute of Scientific and Technical Information (the LSRISTI). The RSTL con-

cludes long-term contracts with enterprises and organizations of the priority ser-

vice group about the complex of special library services. The library regularly
realizes the informative, library and bibliographical guarantee for the LSRISTI

according to the standard (СТП 2-1-85) «The Order of Cooperation Between the

LSRISTI and the RSTL in Library and Bibliographical Service».

The complex service system for enterprises and organizations raises the quality
of service work and ensures efficiency and regularity.

The tasks of the RSTL for the Xllth five-year plan period determine a fur-

ther perfection of the service system for enterprises and organizations, including
the improvement of library work: the planning of library cooperation with enter-

prises and organizations, the control of versatile use of library stocks, the effective-
ness and quality of satisfaction of readdressed requests.

These tasks prove the necessity to perfect the coordination work of the lead-

ing republican information centres (the LSRISTI and the RSTL).
Solution of these tasks will lead to further improvement of the complex

service system for specialists of national economy in the Latvian SSR. The dis-

patch service of the RSTL takes a significant place in the fulfilment of the
outlined plans.

M. PACHOTNAJA

DISPATCHERDIENST IN DER REPUBLIKANISCHEN

WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN BIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR

Zusammenfassung

Die von der KPdSU und der Sowjetregierung gestellten Aufgaben zur Inten-

sivierung der Produktion forderten grundsätzliche Verbesserung der bibliotheka-

risch-bibliographischen Informationsversorgung der wissenschaftlichen Produktions-

tätigkeit.



Bedeutend höher wurden die Anforderungen an die Qualität der gesamten
bibliotheksarbeit: an die vollständige, operative und zielgerichtete Befriedigung
der Leserbestellungen.

Auf der Grundlage dieser erhöhten Anforderungen ergibt sich für die Republi-
kanische Wissenschaftlich-Technische Bibliothek der LSSR (RWTB) die Aufgabe,
das System der komplexen Versorgung von Betrieben und Einrichtungen der Let-

tischen SSR, die das Recht auf vorrangige Betreuung in der RWTB haben, zu

schaffen.

Im Jahre 1981 wurde eine Gruppe von Betrieben und Einrichtungen festge-
legt, die an der Lösung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Aufgaben in der

Republik aktiv teilnehmen. Die verantwortlichen Mitarbeiter der leitenden Parlei-

und Staatsorgane wurden auch in die vorrangige Lesergruppe eingereiht. Die Be-

treuung dieser Lesergruppe in der RWTB wurde 1981 der Abteilung des Haupt-
dispatchers anvertraut, deren Funktion es ist, die Arbeit zwischen den anderen

Abteilungen der Bibliothek und dem Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für wis-

senschaftlich-technische Information der Lettischen SSR (Let. WFIWTI) zu koor-

dinieren. Die Abteilung erfüllt thematische Anforderungen dieser Leser auf kon-

krete Literatur.
Die RWTB gewährleistet regelmäßige bibliothekarisch-bibliographische Informa-

tionsversorgung des Let. WFIWTI nach dem Standard, der die Reihenfolge dieser

Zusammenarbeit im Rahmen der bibliothekarisch-bibliographischen Betreuung be-

stimmt. (STP 2-1-85).
Die Betriebe und Einrichtungen mit dem Recht auf vorrangige Betreuung in

der RWTB werden entsprechend den langfristigen Vereinbarungen mit einem Kom-

plex von spezifischen Diensten der Bibliothek versorgt.
Das System der komplexen vorrangigen Betreuung der Betriebe und Ein-

richtungen gibt die Möglichkeit, die gesamte Arbeit auf ein qualitativ neues Niveau

zu heben, die rhythmische Anforderungserfüllung zu sichern und die Höchstleistung
in der Tätigkeit der bibliothekarisch-bibliograpnische Dienste zu erreichen.

Die Aufgabe der RWTB im 12. Fünfjahrplan besteht in einer weiteren Vervoll-

kommnung des Betreuungssystems der Betriebe und Einrichtungen sowie in der

Optimierung der Leitung der Bibliothekstätigkeit bei der Planung der Zusammen-

arbeit, bei der Bestimmung der Beziehungen zwischen den Partnerbibliotheken,
bei der Effektivitätskontrolle, der Qualität und Wendigkeit bei der Erfüllung von

koordinierten Leseranforderungen.
Daraus geht es in erster Linie hervor, daß eine vertiefte und genaue Koor-

dinierung der Arbeit zwischen den führenden Informationszentren — dem Let.

WFIWTI und der RWTB — notwendig ist.

Die Lösung von diesen Aufgaben wird zu einer weiteren Vervollkommnung
des für Fachleute der Volkswirtschaft der LSSR vorgesehenen komplexen Be-

treuungssystems, in dem der Dispatcherdienst des RWTB eine entsprechende Stel-

lung einnimmt, beitragen.
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Ф. ЛЕВИНА

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ЧИТАТЕЛЯМ

Из опыта работы Научной библиотеки

ЛГУ им. П. Стучки

Научная библиотека Латвийского ордена Трудового Красного
Знамени государственного университета имени П. Стучки за годы

своей деятельности выросла в ведущую вузовскую библиотеку
республики. Ее книжный фонд превышает 2 млн экземпляров,

число читателей — 15000. Своим фондом и справочно-библиогра-

фическим аппаратом библиотека обеспечивает информационные
потребности учебного, научного и идейно-воспитательного про-

цесса, содействует трудовому, нравственному и эстетическому вос-

питанию контингента университета: студентов, преподавателей и

сотрудников.

Средняя книгообеспеченность на одного читателя — 120 экз.

Однако библиотека не может полностью удовлетворить постоянно

растущие разнообразные запросы читателей. Комплектование

фонда осуществляется в строгом соответствии с потребностями

университета на основе утвержденного тематического плана ком-

плектования (ТПК). Качество фонда, степень удовлетворенности

им особенно хорошо проявляются при анализе отказов читателям

(см. табл. I—4),1 —4), что позволяет установить, насколько высок уро-

вень полноты удовлетворения читательских запросов, способствует

научно обоснованному, рациональному комплектованию, своевре-

менному докомплектованию, изъятию из фондов устаревшей лите-

ратуры, перераспределению фондов между отраслевыми отделами

библиотеки университета и библиотеками других систем. Много

внимания уделяется работе по анализу и ликвидации отказов.

В мае 1985 г. была переработана созданная еще в 1967 г.

инструкция по работе с отказами на научную литературу из

центрального книгохранилища библиотеки. Инструкция перера-

ботана в соответствии с примерной инструкцией зональной науч-
ной библиотеки Иркутского государственного университета
«Работа по предупреждению и ликвидации отказов в библио-

теке вуза» (Составители И. А. Иофина, А. Г. Верхозина. —■
Иркутск, 1984), рекомендованной в качестве методического

пособия. Новый документ отражает наш опыт работы с учетом
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специфических особенностей размещения фондов отраслевых от-

делов и системы обслуживания Научной библиотеки Латвийского

государственного университета.

Время, прошедшее с момента принятия инструкции, показало,

что некоторые положения ее требуют уточнения и доработки, по-

этому по мере накопления опыта работы с отказами она будет

дополняться и видоизменяться. Но уже в ней дано определение

самого понятия «отказ», предложена классификация отказов, бо-

лее четко определены функции каждого отдела в работе по лик-

видации отказов, предусмотрены также своевременные меры по

их предупреждению.
В статье излагается опыт работы Научной библиотеки ЛГУ

с отказами: «нет в библиотеке», «нет на месте», «занято».

За год на одного читателя Научной библиотеки ЛГУ прихо-

дится в среднем 1, 5 отказа. В это число не входят отказы «нет

в библиотеке», причину которых выясняют и принимают соответ-

ствующие меры отделы библиографии, комплектования и катало-

гизации (см. табл. I—2).1 —2). Дежурный библиограф начинает работать
с запросом на издание, отсутствующее в библиотеке, только

в том случае, если оно соответствует профилю университета

и указано в каком-либо печатном источнике. Исключения делаются

для преподавателей университетов, от которых принимаются

запросы на отсутствующие в библиотеке издания без указания

па источник, откуда получены сведения об издании. Библиогра-

фическая доработка требований осуществляется в течение

I—3 дней. Библиограф подтверждает выход данного издания

в свет, переносит полное библиографическое описание его на

каталожную карточку, указывает источник, подтверждающий
публикацию издания. Доработанная карточка передается в отдел

комплектования, где в порядке алфавита размещается в карто-

теке докомплектования.

Таблица 1

Форма работы с отказами в отделе комплектования Научной библиотеки ЛГУ

Принято на докомплектова-
ние

Дата
Заказано

где?
■Дата

Приоб-

ретено
Дата

Приме-

чанияПЛ.

полное описание издания

1.

се о:
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Таблица 2

Путь отказа «Нет в библиотеке»

К докомплектованию изданий библиотека относится очень вни-

мательно, но осторожно: в первую очередь она пытается достать

все республиканские издания, отсутствующие в библиотеке, а

также необходимые ведомственные издания, т. е. ликвидировать

пробелы в комплектовании и, по возможности, увеличить экзем-

плярность остродефицитных изданий. Вопрос о приобретении
того или иного произведения печати решается совместно отделами

комплектования и обслуживания.
Сведения о разысканном издании переносится в виде краткого

описания на каталожную карточку, которая затем передается в

пункт заказа литературы для информации библиотечных работ-

Регистрация отказа «Нет . в библнотеко

на карточку

Проверка по АК

Проверка по ГК

Издание не поступило
в библиотеку

Издание поступило
в библиотеку

Библиографическая доработка
требования в отделе

библиографии

Передача библиографом сведений

в отдел каталогизации для сроч-
ной обработки издания

Передача сведений

в отдел комплектования

Сообщение библиографа в пункт

заказа о предполагаемом сроке

исступления литературы в кннго-

храненне

Работа отдела комплектования

по докомплектованию

Сообщение в пункт выдачи

о поступлении литературы в фонд
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ников. Уведомить об этом читателя в большинстве случаев не

представляется возможным из-за непредсказуемости сроков до-

комплектованйя. Причины отказов на одни и те же издания тща-

тельно анализируются. Они могут быть разными, например, заня-

тость издания в связи с подготовкой к семинару. Такие отказы

носят временный характер и, если нормы экземплярности не на-

рушены, данные издания не берутся на докомплектование. Если

отказы вызваны одновременным использованием одного и того же

издания студентами разных специальностей, мы рекомендуем пре-

подавателям другие, близкие по содержанию издания. Часто от-

казы вызваны несоблюдением сроков возврата литературы, и

тогда сотрудники абонементов и читальных залов усиленно рабо-
тают с задолжниками. В некоторых случаях при отсутствии

издания читателю предлагаются услуги МБА, но его не всегда

устраивают продолжительные сроки выполнения заказов.

Сложнее всего — когда издания нет на месте и оно ни за кем

не числится. Отказы по этой причине составляют 6% общего числа,

и их ликвидация входит в обязанности отдела книгохранения (см.
табл. 3). В пункт заказа посылается заместитель читательского

требования с указанием причины отказа, а читателя просят зайти

в библиотеку в течение ближайших трех дней для получения изда-

ния (без повторного заказа, если оно будет найдено к этому вре-

мени). Само требование остается в книгохранилище, вливается в

специальную картотеку, где отказы расставляются по форматам
изданий, внутри формата по шифрам в обратно-хронологическом

порядке.

Поиск издания начинается с момента поступления запроса в

центральное книгохранилище и продолжается в течение года.

Используются традиционные формы работы: исключается возмож-

ность застановок, проводится сплошная проверка читательских

формуляров, по служебному каталогу уточняется шифр издания,

по инвентарным книгам отдела комплектования подтверждается

наличие издания в фондах и т. д. Каждое обращение к полке или

документу для поиска издания фиксируется библиотекарем на обо-

ротной стороне читательского требования. В течение года к поиску

издания необходимо обращаться не менее 5—6 раз, и если после

этого книга не найдена, то на это издание из читательских ката-

логов изымаются карточки, которые соединяются с карточками

служебного алфавитного каталога с соответствующей пометкой.

Если книгу удалось найти, карточки вновь вливаются в алфавит-
ный каталог. Для информации библиотекарей списки найденных

в течение года изданий передаются в отдел обслуживания.

Наибольший процент отказов (86,9%) составляют издания,

занятые другими читателями, работу с этими отказами проводит

отдел обслуживания (см. табл. 4). Возможность отказа предопре-
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Таблица 3

Путь отказа «Нет на месте»

(для отдела книгохранения)

делена нормами комплектования научной литературы, установлен-

ными для вузовских библиотек, поэтому основная наша задача —

установление наиболее рациональных сроков пользования изда-

ниями повышенного спроса, строгий контроль за возвратом

литературы, докомплектование подсобных фондов наиболее спра-

шиваемыми изданиями.

Нет на полке в книгохранении

Проверка по шифровальным книгам

отдела книгохранения и топографи-

ческому каталогу

Застановка;

- Переплет;
Розыск в книгохранении —Дефектно;

Подготовлено

к списанию
Списано

Пересылка требования
в пункт заказа для

ответа «Нет на месте» Не списано

Передача сведений

в сектор списания

отдела комплектования

Розыск в течение

3-х дней

Проверка по инвентар-
ным книгам отдела

комплектования

Пересылка найденного

издания в пункт заказа Рсзыск в течение 1 года

В отдел каталогизации

для изъятия из АК и

привязки к служебному

каталогу

Продолжение поиска

в книгохранении
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Таблица 4

Путь отказа «Занято»

(для отдела обслуживания)

Анализ отказов по причине занятости помогает более рацио-

нальному перераспределению фондов между отраслевыми отде-

лами с целью приближения к читателю наиболее спрашиваемых

изданий. Отдел обслуживания ведет картотеку отказов, состоящую

из левой половины двустороннего читательского требования, с по-

меткой отдела книгохранения о причине отказа. Она строится в

порядке номеров читательских билетов за разделителем, указы-

вающим число и месяц заказа. Таким образом, картотека является

источником сведений о причине отказа. Сотрудник отдела обслу-
живания (абонемента или читального зала) сообщает абоненту,

Оформление отказа «Занято»

в книгохранении

Передача отказа в пункт выдачи

Расстановка читательских требований
в картотеке отказов согласно инструкции

Постановка в очередь

Работа с о казамн
Выдача с брэнеполки

в читальный зал

Ч^44"44 Выдача в читальный зал

\, из внутренних отделов

\

Принятие срочных мер по возврат'
книги в библиотеку

V

Уведомление читателя о возврат
издания в библиотеку

Изъятие отказов из картотеки
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получившему отказ, предполагаемый срок возврата литературы

предыдущим читателем. Он ставится «на очередь», т. е. на тре-

бовании читателя, которому ранее выдано издание, пишется

№ билета читателя, который получил отказ. По возвращении в

библиотеку издание переоформляется библиотекарем на № би-

лета читателя, получившего ранее отказ, и оставляется на броне-
полке на неделю. Преподавателям и научным сотрудникам

университета по телефону сообщается о возможности получения

нужного издания. Студентам, аспирантам, служащим университета,

как правило, не звонят. Заказанные ими издания также остав-

ляются на бронеполке и хранятся там в течение недели; невостре-

бованные за это время издания возвращаются в книгохранилище.

В формуляры читателей, которым выданы на дом издания, поль-

зующиеся повышенным спросом, вставляется цветной индикатор,

что является знаком особого внимания к ним. Такие формуляры

просматриваются ежедневно, и на следующий день по истечении

установленного срока возврата издания книги запрашиваются от

читателей. В отдельных случаях библиотека просит возвратить

литературу ранее установленного срока.

В отделе обслуживания картотека отказов используется при

анализе читаемости изданий по отдельным отраслям знаний. Так,

в 1985 г. с усиленным вниманием следили за литературой по праву,

изданной на русском языке в 50—70-е годы. Из 753 отобранных

отказов большую часть составили книги по уголовному праву и

процессу. В 1986 г. отдел проанализировал степень удовлетворе-

ния запросов на издания по информатике и вычислительной

технике.

Докомплектовать именно те издания, на которые идут отказы,

практически невозможно, однако при заказе новых изданий по

тематическим планам издательств библиотека в отдельных случаях

увеличивает их экземплярность.

Заслуживает внимания практика работы с отказами на изда-

ния, выданные во внутренние отделы библиотеки, на информацион-

ные и тематические выставки, а также в библиотечные пункты.

Произведения печати, выданные во внутренние отделы, библиоте-

карь читального зала приносит в течение 10—15 минут и передает

в читальный зал для работы на месте. Если книга экспонируется

на выставке «День информации», читателю предлагается оставить

требование в книге, с тем чтобы получить ее на следующий день.

Если требуемое издание выдано в библиотечный пункт, читателю

на заменителе требования из книгохранения посылается отказ

с просьбой в течение I—3 дней зайти в библиотеку и без повтор-
ного заказа получить нужное издание.

С картотекой отказов работают ежедневно, в течение всего ра-
бочего дня. Все неясные случаи библиотека старается выяснить
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в тот же день и дать ответ читателю. Отказы хранятся в картотеке

месяц, после чего сотрудник отдела обслуживания отбирает тре-

бования на литературу, пользующуюся повышенным спросом (бо-
лее 5 раз в течение месяца), расставляет по шифрам, тематике

и устанавливает фактическое количество изданий, имеющихся в

библиотеке, и его соответствие норме комплектования. Далее через

информаторов кафедр отдел обслуживания выясняет причину

столь повышенного спроса на те или иные книги: подготовка к

семинару, спецкурсу, использование научного издания студентами

разных специальностей, что не было учтено при комплектовании,

утрата ранее приобретенных изданий, несоблюдение сроков воз-

врата литературы в библиотеку и т. д. После всестороннего ана-

лиза сведения передаются в отдел комплектования, который осу-

ществляет докомплектование в соответствии с существующей
инструкцией и сообщает в отдел обслуживания о результатах.

Для уменьшения количества отказов немаловажное значение

имеет работа по сохранности библиотечных фондов, а также со-

вершенствование технологических процессов режима обслужива-

ния, профессиональный уровень сотрудников. Уровень удовлетво-

рения запросов читателей повышают: проверка правильности

заполнения читательского требования при приеме заказа; своевре-

менная и четкая расстановка новых поступлений и книг, возвра-

щенных от читателей; знание подсобных фондов; аккуратность

при расстановке в отделе обслуживания литературы, заказанной

читателями из книгохранилища; точное знание расположения фон-

дов и правильное направление требования к месту его выполне-

ния. Последнее имеет немаловажное значение, так как фонды

центрального книгохранилища расположены на трех этажах ос-

новного здания библиотеки и в других зданиях в разных

частях города. Поэтому для уменьшения возможности ошибок при

направлении читательских требований к месту расположения кон-

кретного фонда имеются схемы расположения фондов, а также

указаны время суток и сроки выполнения заказов из различных

их частей. Плакаты, размещенные в каталожной комнате, помо-

гают читателям ориентироваться в системе каталогов.

Одной из форм предупреждения отказа в нашей библиотеке

является прекращение приема требований работником абонемента

на часто спрашиваемые издания и передача такой литературы в

подсобные фонды читальных залов.

Уже упоминалось о неправильно оформленных читательских

требованиях. Это бывает как по вине читателей, так и из-за

неточностей в работе библиотеки. Любой случай выясняется

работниками отделов обслуживания и библиографии и тщательно

анализируется. Читатель, как правило, получает ответ в тот же

день.
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Для усиления контроля за качеством обслуживания в библио-

теке проводятся еженедельные оперативные совещания, где в

присутствии заинтересованных отделов (обслуживания, книгохра-

нения, каталогизации, библиографии) заведующая отделом обслу-

живания дает характеристику отказов, поступающих за неделю,

и информирует о мерах, принятых по их ликвидации. Подобные

собеседования, помимо устранения ошибок, поднимают также рабо-

чие вопросы, на которые не обращается внимание в повседневной

работе. Так возникла необходимость проследить соблюдение ин-

струкций «Путь читательского требования» и «О сроках хранения

периодических изданий»; отдел книгохранения увеличил до двух

раз в неделю (вместо одного) прием новых поступлений из отдела

каталогизации. Выяснилось также, что целесообразнее отказаться

от сдачи в переплетную мастерскую журналов, имеющихся

в одном экземпляре, и выполнять эту работу на месте в библио-

теке, и т. д.

Регулярная работа по ликвидации и предупреждению отказов

содействует улучшению качества обслуживания читателей. Этому

способствуют: 1) строгий контроль за сроком возврата литературы

в библиотеку (уменьшает количество отказов на литературу, за-

нятую другими читателями, на 10—12%; 2) исправления неточ-

ностей в справочно-библиографическом аппарате библиотеки,

устраненные в результате работы с отказами и исключающие их

повторение; 3) постоянное докомплектование подсобных фондов.

F. LEVINA

ATTEIKUMU ANALĪZE

No Р. Stučkas LVU Zinātniskās bibliotēkas darba pieredzes

Kopsavilkums

Rakstā apkopota P. Stučkas LVU Zinātniskās bibliotēkas pieredze darbā ar

atteikumiem — ar nolūku uzlabot lasītāju apkalpošanu.
Pētījuma objekts — bibliotēkas grāmatu krātuves nodaļas atteikumi.

Aplūkots bibliotēkas komplektēšanas, bibliogrāfijas, lasītāju apkalpošanas un

grāmatu krātuves nodaju darbs ar atteikumiem, grupējot tos pēc iemesliem, kāpēc
pieprasīto grāmatu nevar izsniegt lasītājam: «nav bibliotēkā», «nav vietā», «aiz-
ņemta».

Raksturotas lasītāju apkalpošanas un grāmatu krātuves nodaļu izveidotās
atteikumu kartotēkas. Shēmās atspoguļots LVU Zinātniskās bibliotēkas noda|u
darbs šaja joma.

īsi raksturoti arī pasākumi atteikumu savlaicīgai novēršanai, to skaitā darbs
ar neprecīzi noformētiem lasītāju pieprasījumiem.



F. LEVINA

WORK WITH REFUSALS

Experience of the P. Stučka Latvian State University Scientific Library

Summary

The article sums up the experience of the work with refusals as one of the

ways of improving the system of library service.

The theme of the investigation is the following: the refusals of scientific

editions belonging to the book-stock of the central depository of the LSU Scien-

tific Library. The work of several departments (the acquisition department, the

reference department, the loan department and the stocks department) with the

refusals «Not available in the library*, «Not found on the bookshelf», «Taken by
another reader* is analysed.

The card indexes of refusals (in the loan department and the stocks depart-
ment) are characterised and the work with them is described. The article is

supplied with schemes reflecting the work with refusals in the Library's depart-
ments.

Definite attention is paid to the work with readers' request forms written in

a wrong way and to the measures of preventing refusals.

F. LEWINA

ANALYSE DER LITERATURABSAGEN

Aus den Erfahrungen der Wissenschaftlichen Bibliothek an der Leitischen

P. Stučka-Staatsuniversitāt

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel ist der Verallgemeinerung der Erfahrung in der Arbeit

mit den Literaturabsagen in der Wissenschaftlichen Bibliothek an der Lettischen

P. Stucka-Staatsuniversität gewidmet, das Ziel der Arbeit war, die Betreuung der

Leser zu vervollkommnen.

Das Objekt der Untersuchung sind die Literaturabsagen des zentralen Bücher-

magazins der Bibliothek.

Es ist die Arbeit der Literaturbeschaffungsabteilung, der bibliographischen
Abteilung, der Ausleihe und des Büchermagazins mit den Literaturabsagen aus-

gewertet und nach folgenden Ursachen gruppiert: ist nicht in der Bibliothek, ist

nicht an Ort und Stelle, entliehen.

Es werden die Karteien der Literaturabsagen analysiert, die in der Ausleihe

und im Büchermagazin gemacht wurden. Die beigelegten Schemas widerspiegeln
die Arbeit der Wissenschaftlichen Bibliothek an der Lettischen Staatsuniversität auf

diesem Gebiet.

Es werden kurz die Maßnahmen charakterisiert, die zur rechtzeitigen Vorbeu-

gung der möglichen Literaturabsagen getroffen werden, darunter die Arbeit mit

den unpräzise ausgefüllten Bestellzetteln.
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Л. ЖЕГЛОВА

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ В УСЛОВИЯХ ЕСИФа

Единый справочно-информационный фонд Латвийской ССР

(ЕСИФ ЛатвССР) как «система взаимосвязанных справочно-ин-

формационных фондов крупных универсальных и специализиро-

ванных органов информации и библиотек республики» 1 — главный

практический итог многолетней совместной деятельности органов

информации и научных библиотек республики. ЕСИФ ЛатвССР

есть практическое решение проблемы условного объединения ин-

формационных возможностей всех систем и ведомств на всей тер-

ритории республики в единый информационный потенциал. Это

необходимо для наиболее эффективного использования значитель-

ных и разнообразных по своим возможностям информационных

ресурсов региона в целях оперативного и качественного обеспече-

ния информационных потребностей народного хозяйства респуб-
лики и задач научно-технического прогресса. За последние два

десятилетия на путях этого объединения проделана значительная

работа:

1) определена организационная структура ЕСИФа, предусмат-

ривающая четыре звена организаций-участниц: 1-е звено — 13 рес-
публиканских органов НТИ, в том числе и научные библиотеки,
выполняющие функции республиканских информационных центров;
2-е звено — 44 организации с функциями головных информацион-
ных центров; 3-е звено — органы НТИ промышленных регионов
республики; 4-е звено — низовые службы информации и библио-

теки;

2) определена структура составляющих частей ЕСИФа: фонда
первичных документов и справочно-поискового аппарата, достиг-

нуты определенные результаты по координации их комплектова-

ния и совершенствования. Так, комплектование части единого

фонда 1-го, республиканского звена осуществлялось на основе

1
Положение о Едином справочно-информационном фонде / Утв. приказом

Госплана ЛатвССР от 03.09.80 № 53 // Путеводитель по Единому справочно-
информационному фонду Латвийской ССР.

— Рига, 1981. — Прил 1 —

С 1— 18.
F ' "
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«Тематического плана комплектования ЕСИФа ЛатвССР на

1980—1985 гг.», который определял комплектование фонда каж-

дой организации этого звена не только по тематике, но и по видам

документов, справочно-поисковый аппарат ЕСИФа совершенство-

вался на базе «Единой методики по созданию Главной справочной

картотеки ЕРСИФа ЛатвССР по технике и смежным областям

науки (1969 г.)». В целях оперативного информирования о место-

нахождении источника информации в СИФе, а также о частях —

составляющих ЕСИФа проделана определенная работа по совер-

шенствованию печатных сводных каталогов и созданию ряда спра-

вочно-информационных изданий, выполняющих функции коорди-

национного справочного аппарата1;

3) создан Совет по координации работы ЕСИФа Латвийской

ССР при Междуведомственной комиссии по координации деятель-

ности специальных, научных и научно-технических библиотек Ми-

нистерства культуры ЛССР (с 1987 г. — при Библиотечном совете

Государственной междуведомственной библиотечной комиссии Ми-

нистерства культуры ЛатвССР, ныне Государственного комитета

ЛССР по культуре), осуществляющий координацию работы по

организации, совершенствованию, взаимоиспользованию, распре-

деленного фонда, методическое руководство организациями-

участницами;

4) создана основная регламентирующая документация
2. Но не-

обходимо более активно и конкретно решать основную задачу

и цель объединения — действительно обеспечить эффективное
взаимоиспользование распределенного информационного ресурса,

взаимоиспользование повседневное, оперативное и качественное.

Решить эту задачу можно только и в перспективе развивая,

углубляя и совершенствуя координацию по всем направлениям

деятельности ЕСИФа, по всем направлениям его взаимоисполь-

зования. В полной мере большие возможности эффективного

взаимоиспользования ЕСИФа должны быть использованы в спра-

1 Путеводитель по Единому справочно-информационному фонду Латвий-

ской ССР / Респ. науч.-техн. б-ка.
— Рига, 1981. — 140 с; Путеводитель по

Единому справочно-информационному фонду Латвийской ССР: Для читателей /

Респ. науч.-техн. б-ка.
— Рига, 1983. — 85 с; Указатель рубрик справочных

картотек" ЕСИФа Латвийской ССР / Респ. науч.-техн. б-ка. — Рига: ЛатИНТИ,

1976. — 217 с.

2 Положение об организации
— участнице ЕСИФа ЛатвССР от 01.02.84 г.;

Положение о ЕСИФе ЛатвССР от'03.09.80; Положение о ЕСИФе Вентспилс-

ского региона 1982 г.; Положение о ЕСИФе Даугавпилсского региона 1982 г.;

Положение о ЕСИФе Лиепайского региона 1982 г.; Положение о ЕСИФе Ре-

зекненского региона 1982 г.; Положение о Совете по координации работы
ЕСИФа ЛатвССР от 15.12.80 г.: Типовое положение о ЕСИФе от 13.09.79;

Тематический план комплектования ЕСИФа ЛатвССР на 1980—1985 гг.; Еди-

ная методика по созданию Главной справочной картотеки ЕСИФа ЛатвССР

по технике и смежным областям науки 1969 г.
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вочно-библиографической работе научных библиотек. В условиях

ЕСИФа взаимодействие уже не только и не столько «добрая тра-

диция», как иногда характеризуется наша совместная деятель-

ность, но обязательное условие эффективной и качественной ра-

боты, и это полностью относится к справочно-библиографической

деятельности. Такова логика взаимодействия в рамках ЕСИФа:

от совместных усилий по созданию единого скоординированного

информационного потенциала к взаимодействию по его оптималь-

ному использованию. Таким образом, качество справочно-биб-

лиографической работы каждой конкретной библиотеки в условиях

ЕРСИФа определяется тем, насколько способна данная библиотека

осуществлять ее на базе распределенного фонда. Но в справочно-

библиографической деятельности научных библиотек — участниц

ЕСИФа сегодня необходимо отметить противоречие между нали-

чием распределенногоинформационного ресурса региона и формой

организации его использования справочными службами библиотек.

Так, по статистическим данным о деятельности ЕСИФа на

01.10.85 г. справочные службы 1-го звена участников ЕСИФа, в

том числе и входящие в это звено научные библиотеки, выполнили

в режиме «запрос— ответ» 241 600 устных справок. Сколько здесь

справок, при выполнении которых справочная служба конкретной
библиотеки дала абоненту ответ: «в нашем фонде нет, обратитесь

в другую библиотеку»? Не в конкретную другую, а просто «в дру-

гую». Сколько здесь тематических справок, выполненных только

на базе своего фонда, без учета всех возможностей в целях более

качественного их исполнения, сколько повторных обращений або-

нента в различные справочные службы? Достаточно много: в

настоящее время справочно-библиографическое обслуживание на

базе ЕСИФа как одно из ведущих направлений взаимоиспользова-

ния распределенного фонда не является нормой работы справоч-

ных служб организаций — участниц ЕСИФа, в том числе и науч-
ных библиотек.

К сожалению, перспективные планы и перспективные направле-
ния координации деятельности научных библиотек, изложенные в

«Основных направлениях деятельности Междуведомственной ко-

миссии»
1

и в республиканской программе «Усовершенствование и

повышение эффективности системы НТИ в ЛССР на 1986—

1990 гг.», в частности, ее подпрограмме 12.04.00 «Повышение эф-
фективности и качества библиотечного обслуживания», не содер-
жат конкретных предложений и мероприятий по преодолению

1 Основные направления деятельности Междуведомственной комиссии Госу-
дарственного планового комитета Латвийской ССР по координации деятельности

специальных, научных и научно-технических библиотек / Междувед. комис.

Гос. план. ком. ЛатвССР по координации деятельности спец., науч. и науч.-
техн. б-к, Респ. науч.-техн. б-ка. — Рига, 1984. — 97 с.
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этого противоречия и планов по координации справочно-библиогра-
фической деятельности. Но в условиях функционирования ЕСИФа

должен быть принципиально новый подход к задачам и целевым

установкам справочно-библиографического обслуживания, новый

уровень его организации, отражающие факт наличия распределен-
ного фонда, уровень организации его информационно-поисковых
систем и требование эффективного использования распределенного

ресурса. Как закономерное следствие самого существования
ЕСИФа справочно-библиографическое обслуживание на его базе

не может быть только пожеланием или только инициативой опыт-

ного библиографа, а должно стать нормой функционирования каж-

дой справочно-библиографической службы организации — участ-

ницы ЕСИФа. Другими словами, справочно-библиографические

службы библиотек — участниц ЕСИФа должны взаимодействовать

как единая сеть справочных служб ЕСИФа, и потому необходимо

ставить на повестку дня практическое решение задачи координа-

ции справочно-библиографической работы научных библиотек Лат-

вийской ССР как одного из важнейших направлений оптимального

и качественного взаимоиспользования распределенного фонда

региона.

Каковы особенности организации библиографического поиска

в условиях ЕСИФа? Работа по принципу «сети» в режиме

«запрос— ответ» — это ежедневное и конкретное взаимодействие

справочных служб на основе четкого осознания цели этого

взаимодействия в каждом конкретном случае, на основе доста-

точно глубоких и конкретных знаний как о ЕСИФе в целом, так

и его составляющих на основе его координационного аппарата.

Работа по принципу «сети» меняет саму стратегию библиографи-
ческого поиска, ибо целевая установка здесь — поиск в распре-

деленном фонде, меняется его тактика, предъявляются повышен-

ные требования к профессиональным качествам библиографа, его

психологической готовности, требуются большие, чем необходимо

на поиск в «своем» фонде, затраты рабочего времени. Модель

технологии по принципу «сети»: одноразовый запрос в конкрет-

ную справочную службу — получение ответа от работника этой

службы на базе распределенного фонда региона. Отпадают пов-

торные обращения абонента в другие справочные службы, повы-

шается комфортность обслуживания. Качественно меняются

отношения библиограф—абонент: принцип обслуживания на

базе распределенного фонда делает просто невозможными типич-

ные сейчас ответы абоненту: «в нашей библиотеке нет, обрати-
тесь в другую». Взаимодействие справочных служб становится

постоянным, деловым сотрудничеством.

Принцип «сети» поднимает престиж и качественный уровень

работы каждого библиографа, каждой справочно-библиографиче-
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ской службы, эффективность и качество использования библио-

течно-библиографического ресурса в целом.

Справочно-библиографическое обслуживание на основе ЕСИФа

должно стать основополагающим критерием работы справочной
службы научной библиотеки — участницы ЕСИФа. Другие пока-

затели качества справочно-библиографической деятельности:

оперативность, необходимая полнота, комфортность и культура

обслуживания — должны рассматриваться с учетом конкретных

факторов функционирования данной службы по принципу «сети».

Это понятно, так как данные критерии получают новый оттенок:

оперативность поиска в распределенном фонде, полнота на основе

распределенного фонда и т. д.

Для перехода на работу по принципу «сети» сегодня сущест-

вуют основные условия, созданные годами совместной деятельно-

сти организаций — участниц ЕСИФа: состояние составляющих

частей ЕСИФа и его информационно-поисковых систем, состояние

его координационного справочного аппарата. Сейчас ЕСИФ не

просто сумма автономных фондов периода становления (конец
60-х гг.), а единая система универсальных, многоотраслевых,

узкоспециализированных фондов первичных документов и карто-

тек, т. е. скоординированный универсальный по содержанию и

информационным возможностям единый ресурс региона, который
способен обеспечить определенную полноту, глубину и оператив-

ность всех видов информационного обслуживания и всех видов

информационных потребностей.

По данным на 01.01.85 г., только СИФ 1-го звена организа-

ций-участниц имеет объем фонда 25564 000 экз., в том числе на

микроносителях — 12360 000 ед. и справочно-поисковый аппа-

рат — 18 346 000 карточек. Имеется накопленный за многие годы

положительный опыт практического взаимоиспользования ЕСИФа

системой МБА республики. Следовательно, уже сейчас справоч-

ные службы научных библиотек готовы выполнять адресные

справки в режиме «запрос— ответ» по принципу «сети», необходимо

только узаконить это как норму библиографического обслужива-

ния абонента. Библиографы справочных служб научных библио-

тек — участниц 1-го звена ЕСИФа, где и целесообразно начинать

внедрение технологии по принципу «сети», в основном готовы

к этому профессионально, многие из них и сейчас активно стре-

мятся использовать возможности распределенного фонда в спра-

вочно-библиографическом обслуживании абонентов. Безусловно,

в целях эффективной каждодневной справочной работы на основе

распределенного фонда необходимо решить немало методических

и организационных вопросов, но более эффективно и заинтересо-

ванно эти вопросы будут решаться, когда их настойчиво будут
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подвигать насущные потребности постоянной обязательной работы
в условиях не формального, а конкретного сотрудничества. Будет
просто невозможно на длительный срок «замораживать» совмест-

ную работу по ЕСИФу, как это имело место в 1986 г., годами не

решать важнейшие проблемы, как это происходит с организацией

диспетчерской службы, которая так нужна ЕСИФу, ибо как раз

и должна обеспечить постоянное конкретное сотрудничество по

взаимоисиользованию его частей. Главная ее функция в обеспе-

чении справочно-библиографического поиска по принципу «сети»

не в перераспределении запроса — запрос должен выполняться

сотрудником той службы, куда обратился абонент, а в конкрет-

ной консультации библиографу справочной службы на базе точ-

ных сведений об информационных ресурсах региона и возможно-

стях их использования.

В справочно-библиографическом обслуживании в условиях

ЕСИФа диспетчерская служба фактически осуществляет контроль

за правильным и оптимальным использованием возможностей

распределенных информационных ресурсов, практически содейст-

вует качественной работе каждой справочной службы, активному

взаимоиспользованию СИФа региона. Проблем немало, и их

решение настоятельно требует перехода на более высокий уро-

вень взаимодействия участников системы ЕСИФа по всем его

направлениям, на деловой и конкретный стиль взаимоотношений.

Это обеспечит и новый необходимый уровень качества всей

работы по ЕСИФу: качество тематических планов комплектова-

ния его составляющих, качество координационного аппарата и

информирования о динамике и услугах в условиях ЕСИФа, каче-

ство регламентирующих отношения организаций — участниц

ЕСИФа документов, а в конечном итоге — качество взаимоис-

пользования богатейших распределенных информационных ресур-

сов республики. Обеспечить новый уровень взаимодействия,

деловой стиль взаимоотношений участников ЕСИФа должна

подкомиссия по координации работы ЕСИФа ЛатвССР, которая

обязана, наконец, стать фактическим, а не формальным центром

управления ЕСИФом.

Практическому внедрению работы по принципу «сети» мог бы

предшествовать многовариантный эксперимент: отладка всех

вопросов работы в режиме «сети» при взаимодействии с ограни-
ченным кругом участников, например, только с тремя справоч-
ными службами крупнейших научных библиотек: ГБ ЛССР им.

В. Лациса, ФБ АН ЛССР и РНТБ ЛССР; по одному отраслевому

направлению, например, по отраслям техники, но на базе всего

распределенного фонда; по определенному виду информационного
запроса: выполнение адресной справки, тематического запроса
и т. д. Эксперимент позволит за определенный период преодолеть
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стереотип работы на «своих» фондах, выявить «узкие места» в

методическом и организационном обеспечении новой технологии,

практически увидеть конкретные возможности системы НТИ

республики для выполнения различных видов информационных

запросов, слабые стороны координационного справочного аппа-

рата, т. е. создаст необходимые условия для отработки принципов

обслуживания в режиме ЕРСИФа, выработки инструктивно-мето-

дических и организационных документов, обеспечивающих работу
по принципу «сети».

Параллельно надо решать вопросы подготовки и повышения

квалификации библиографов справочно-библиографических служб.

При этом важно:

— в системы повышения квалификации участников ЕСИФа

заложить требование и методы работы по принципу «сети»;

— наладить обмен специалистами для кратковременной ста-

жировки в различных справочных службах ЕСИФа.

Положительное значение для обсуждения и выработки мнения

специалистов по вопросам эффективной и качественной работы
на базе распределенного фонда имело бы совещание работников

справочных служб ЕСИФа.

Переход на качественно новый уровень справочно-библиогра-

фического обслуживания на базе эффективного использования

распределенного ресурса — процесс сложный, но это задача

сегодняшнего дня: только совместными усилиями справочных

подразделений ЕРСИФа можно обеспечить оптимальное и качест-

венное справочно-библиографическое обслуживание потребностей

народного хозяйства, научно-технического и социального про-

гресса в республике на уровне современных требований.

L. ŽEGLOVA

PAR BIBLIOGRĀFISKĀS APKALPOŠANAS KVALITĀTI

ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKĀ VIENOTĀ UZZIŅU

UN INFORMĀCIJAS FONDA APSTĀKĻOS

Kopsavilkums

Zinātnisko bibliotēku un citu zinātniski tehniskās informācijas iestāžu sadar-

bības rezultātā republikā radīts koordinēts, satura un informēšanas iespēju ziņa
universāls sazarotu bibliotekāro un bibliogrāfisko resursu kopums — Latvijas PSR

vienotais uzziņu un informācijas fonds (VUIF), kas nodrošina speciālistu vis-

pusīgu informatīvo apkalpošanu. Republikas zinātnisko bibliotēku bibliogrāfisko
uzziņu dienestu uzdevums ir efektīvi un kvalitatīvi izmantot VUIF sastāvdaļas.
Labāk šo uzdevumu var veikt, ieviešot zinātnisko bibliotēku uzziņu dienestu praksē

jaunu darba formu — uzziņu sniegšanu un bibliogrāfisko apkalpošanu pēc tīkla

principa. Tas nozīmē, ka jebkura lasītāja bibliogrāfiskais pieprasījums jāapmierina
tā tīkla uzziņu dienestam, kurā viņš šo pieprasījumu iesniedzis, izmantojot vienoto

uzziņu un informācijas fondu.
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Jaunā darba forma maina katra konkrētā uzziņu dienesta darba vērtēšanu.

Par vērtējuma pamatkritēriju kļūst dienesta spēja strādāt pēc jaunā principa, proti,

spēja operatīvi un pietiekami pilnīgi izmantot reģiona sazaroto informatīvo

potenciālu.
Lai gan jau ir objektīvi apstākļi šādas darba formas ieviešanai, bibliogrāfiska

apkalpošana pēc tīkla principa vēl nav kļuvusi par uzziņu dienestu darba normu.

Lai to pilnīgi ieviestu, visiem VUIF dalībniekiem nepieciešams kopīgi precizēt
daudzus organizatoriskus un metodiskus jautājumus, kā arī noteikt tālākos sadar-

bības virzienus.

L. ZHEGLOVA

QUALITY OF THE BIBLIOGRAPHICAL SERVICE AT A

SCIENTIFIC LIBRARY USING THE UNITED REFERENCE

AND INFORMATION STOCK (URIS)

Summary

As a result of the cooperation of scientific libraries and establishments of

scientific and technical information, a coordinated totality, of branched library
and bibliographical resources URIS, universal by content and information posi-
bilities, has been created in the Latvian SSR, thus securing a many-sided infor-

mative service to specialists. The task of the bibliographical reference service of the

republican scientific libraries is an effective and qualitative use of the URIS com-

ponents. For better realization of this task it is advisable to introduce a new

form of work in the information service of scientific libraries — the so-called

net principle. It means that every request of readers must be satisfied by the infor-

mation service of that net in which the request was introduced, making use of

the URIS.

This new form alters the demands set before the information service. The

ability of the service to work by the new principle, i. c. the ability to use the

branched informative potential of the region operatively and efficiently enough
becomes the chief criterion.

Although there are positive conditions for the introduction of this form of

work, the bibliographical service by the net principle has not yet become the norm

of the information service work. For its complete introduction it is necessary for

all the URIS participants to discuss many organizational and methodical questions
and state further tendencies of cooperation.

L. SHEGLOWA

ÜBER DIE QUALITÄT DER BIBLIOGRAPHISCHEN

BETREUUNG IN DER WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEK

UNTER DEN BEDINGUNGEN DES EINHEITLICHEN

AUSKUNFTS- UND INFORMATIONSFONDS

Zusammenfassung

Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Biblio-

thehen und den Institutionen der wissenschaftlichtechnischen Information wurde

eine koordinierte, dem Inhalt und den Möglichkeiten des Informierens nach univer-

sale Gesamtheit der verzweigten bibliothekarisch-bibliographischen Ressourcen in

der Lettischen SSR, der Einheitliche Auskunfts- und Informationsfonds (EAIF),
geschaffen, der eine allseitige Informationsbedienung der Spezialisten sichert. Die

Aufgabe der bibliographischen Auskunft der wissenschaftlichen Bibliotheken der



Republik besteht darin, die Bestandteile des EAIF effektiv und qualitativ auszunut-

zen. Die Aufgabe ist besser zu erfüllen, wenn man in die Praxis der Auskunfts-

dienste der wissenschaftlichen Bibliotheken eine neue Arbeitsform einführt — die

Vermittlung der Auskünfte und die bibliographische Bedienung nach dem «Netz»-

Prinzip. Das heißt, daß die bibliographische Bestellung jedes Lesers von der Seite

des Auskunftsdienstes jenes Netzes erledigt werden muß, bei dem der Leser die

Bestellung eingereicht hat, mit Hilfe des Einheitlichen Auskunfts- und Informa-

tionsfonds.

Die neue Arbeitsform ändert die Arbeitsbewertung jedes konkreten Auskunfts-

dienstes. Als Hauptkriterium der Bewertung gilt jetzt die Fähigkeit des Dienstes,
nach dem neuen Arbeitsprinzip zu arbeiten, d. h., die Fähigkeit operativ und voll-

kommen genug das verzweigte Informationspotential der Region auszunutzen.

Obwohl die objektiven Voraussetzungen für die Einführung solcher Arbeits-

form vorhanden sind, gilt die bibliographische Bedienung nach dem Netzprinzip
noch nicht als Arbeitsnorm der Auskunftsdienste. Um es vollkommen einzuführen,

müssen alle EAIF-Mitglieder zusammen viele organisatorische und methodische

Fragen präzisieren, sowie die künftigen Richtungen der Zusammenarbeit bestim-

men. ,
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D. PAUKŠĒNA, L. KAMPĀNE

BIBLIOGRĀFISKĀ DARBA GALVENIE VIRZIENI P. STUČKAS

LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTES ZINĀTNISKAJĀ

BIBLIOTĒKĀ

P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskā bibliotēka

(LVU ZB) blakus daudzām citām svarīgām sociālām funkcijām veic

arī informatīvi bibliogrāfisko darbu, gan lietojot tradicionālās for-

mas — dažādu kartotēku veidošana, uzziņu sniegšana, uzziņu fonda

komplektēšana, bibliogrāfisko rādītāju sastādīšana, bibliotekāro un

bibliogrāfisko zināšanu propaganda lasītāju vidū —, gan sniedzot

individuālo, grupālo un masu informāciju.
Lasītāju vajadzībām LVU Zinātniskajā bibliotēkā izveidotas pla-

šas kartotēkas sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs. Tajās
ievieto materiālus no zinātniskajiem žurnāliem, rakstu krājumiem,
konferenču tēzēm — turklāt ievērojot atlasi, regulāri tās rediģējot.
Uz 1987. gada 1. janvāri kartotēkās bija apmēram 500000 kartīšu.

Plašākās kartotēkas izveidotas ekonomikā, vēsturē, literatūrzinātnē,

augstskolu pedagoģijā, jurisprudencē — visas lasītājiem brīvi pie-

ejamas. Kā LVU ZB katalogos, tā kartotēkās lietota bibliotekāri

bibliogrāfiskās klasifikācijas shēma.

Vienmēr, kad ir atvērts bibliotēkas abonements, pie katalogiem
un kartotēkām dežurē bibliogrāfs — konsultants. Viņš palīdz lasī-

tājiem orientēties katalogu un kartotēku sistēmā, sameklēt literatūru

kursa darbiem, diplomdarbiem, referātiem, sniedz dažāda veida uz-

ziņas, konsultācijas.
Lai studenti patstāvīgi varētu izmantot bibliotēkas uzziņu apa-

rātu, mācību gada sākumā 1. kursa studentus iepazīstina ar LVU

ZB vēsturi, katalogiem, kartotēkām. Ja nepieciešams, informē viņus
par vispārīgajiem bibliogrāfiskajiem rādītājiem, rokasgrāmatām,

enciklopēdijām. Viņiem māca, kā pareizi sastādīt izmantotās lite-

ratūras sarakstu, ievērojot bibliogrāfiskā apraksta un saīsinājumu
standartus. LVU Zinātniskā bibliotēka sagatavojusi un izdevusi arī

dažādus palīglīdzekļus. Piemēram, 1984. gadā sagatavoti trīs ne-

liela apjoma informatīvie izdevumi «Bibliotēkas izmantošanas ABC

studentiem»:

1) «Kas jāzina vispirms?» (norādīts LVU ZB darba laiks, no-

zaru bibliotēku adreses un darba laiki, ziņas par katalogu sis-

tēmu v. c);
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2) «Ka meklēt konkrētu iespieddarbu?» (ar shemam un īsu tekstu

skaidrots, kā strādāt pie alfabētiskā kataloga);

3) «Kā meklēt literatūru par konkrētu tematu?» (īsi aprakstīts,
kā izmantot sistemātisko katalogu, kādi ir nozīmīgākie vispārīgie

bibliogrāfiskie rādītāji).

Latviešu un krievu valodā atkārtoti izdoti «Metodiskie norādī-

jumi zinātniska darba bibliogrāfiskai noformēšanai». Izdots arī bib-

liogrāfiskais rādītājs 1. kursa studentiem «Kā sākt?». Tajā atspogu-

ļotas publikācijas, kas stāsta par mācību darba formām un saturu

augstskolā, garīgā darba īpatnībām, darbu ar grāmatu, patstāvīgā
darba organizēšanu.

Arvien plašāku izplatību gūst individuālā bibliogrāfiskā infor-

mēšana VDDIN (Vadošo darbinieku diferencētā informatīvā nodro-

šināšana) un IDI (Informācijas diferencētā izplatīšana) sistēmās.

Līdztekus informētībai par jaunāko literatūru savā disciplīnā pasnie-
dzējiem jābūt lietas kursā arī par citām augstākās izglītības

problēmām: apmācības procesa teoriju un metodiku, augstskolu
sabiedrisko organizāciju darbu, studentu komunistisko audzinā-

šanu v. c.

Nereti viena informatīvās apkalpošanas forma pāraug otrā.

VDDIN sistēmā blakus individuālajai bibliogrāfiskajai informēšanai

aizvien nozīmīgāka kļūst grupālā. LVU kontrpropagandas grupas

bibliogrāfiskajā apkalpošanā svarīga ir IDI. Ideoloģiskā darba efek-

tivitātes kāpinājums — viens no galvenajiem uzdevumiem augst-
skolu bibliotēku darbā. Tāpēc īpaša vērība veltīta bibliogrāfisko

rādītāju un ekspresinformācijas izdevumu sastādīšanai.

Lielu atsaucību guvis LVU ZB izdotais bibliogrāfiskais rādītājs
«Mūsdienu aktuālās ideoloģiskās problēmas» (iznāk 3—4 reizes

gadā). Pēc LVU partijas komitejas ieteikuma galvenā uzmanība

tajā vērsta uz buržuāzisko teoriju kritiku zinātniskajā komunismā,

filozofijā, politekonomijā, PSKP vēsturē. Atspoguļota arī literatūra

par jaunatnes kustību kapitālistiskajās valstīs un studentu inter-

nacionālo un patriotisko audzināšanu. Rādītājā ietvertas kārtējā un

iepriekšējā gada publikācijas — grāmatas un raksti periodiskajos
izdevumos. Materiāls kārtots sistemātiski, iedaļu ietvaros — alfabēta

secībā. Latviešu valodā un svešvalodās publicētajiem darbiem dots

arī nosaukuma tulkojums krievu valodā. Lasītāju ērtības labad LVU

Zinātniskās bibliotēkas fonda grāmatām norādīts to šifrs, pievie-
nots personu palīgrādītājs. Rādītāju sastāda trīs bibliogrāfijas no-

daļas darbinieki, kuri apzina un apkopo visu tematikai atbilstošo

literatūru. Rādītāja redaktors ir universitātes docents filozofijas
zinātņu kandidāts P. Laķis. Izdevums paredzēts augstskolu pasnie-
dzējiem, studentiem, lektoriem un propagandistiem. Pateicoties savai

aktualitātei (atspoguļota jaunākā zinātniskā literatūra) un izdoša-

nas operativitātei, tas guvis atzinību un augstu novērtējumu arī
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Vissavienības presē.
1 50 rādītāja eksemplāri tiek nosūtīti uz LKP

Centrālo Komiteju un partijas rajonu komitejām.
LVU Zinātniskās bibliotēkas bibliogrāfijas nodaļa gatavo arī

ikmēneša izdevumu — ekspresinformāciju «Ideoloģiskā cīņa un

kontrpropagandas jautājumi». Tajā, izmantojot materiālus no centrā-

lajiem periodiskajiem izdevumiem, ietvertas šādas tēmas:

PSKP 27. kongresa lēmumus — dzīvē,

demokrātijas un pašpārvaldes padziļināšana,
PSRS ārpolitika,

atbruņošanas un ciņa par mieru,

ideoloģiskā cīņa,
darbs un kapitāls v. c.

Atsevišķos numuros tiek veidotas iedaļas, kas sasaucas ar sabied-

riskās dzīves aktualitātēm, piemēram, «Vietējo padomju vēlēšanas»,
«40. gadadiena kopš padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā»

v. c. Katrā ekspresinformācijas izdevumā ietverts apmēram 100 no-

saukumu par LVU partijas komitejas ieteiktajām tēmām. Izdevuma

sastādīšanā piedalās visi LVU ZB bibliogrāfijas nodaļas darbinieki,

ik dienas izrakstot informāciju no 15 centrālajiem laikrakstiem un

žurnāliem. Gada laikā tiek izskatīts apmēram 1800 avotu. Izde-

vuma redaktors ir universitātes profesors ekonomikas zinātņu kandi-

dāts O. Potreki. LVU partijas komiteja nosūta izdevumu arī uz

LKP CX, partijas rajonu komitejām un citām republikas augst-
skolām.

Visizplatītākā un lasītājiem pieejamākā ir masu informācija. To

izmanto arī LVU Zinātniskā bibliotēka lasītāju informatīvi bibliogrā-
fiskajā apkalpošanā. Regulāri notiek informācijas dienas ar jauno
grāmatu izstādēm. Mācībspēkus ar bibliotēkā saņemto literatūru vēl

papildus iepazīstina iknedēļas jaunieguvumu biļeteni «Jaunās grā-
matas» (14 sērijās).

Sie informācijas biļeteni atspoguļo LVU Zinātniskajā bibliotēkā

nedēļas laikā saņemto un apstrādāto mācību un zinātnisko litera-

tūru dažādās nozarēs — atbilstoši augstskolas profilam. Tajos ietver-

tas ne vien jaunākās grāmatas, bet arī turpinājumizdevumi, kā arī

piekomplektētie agrāko gadu izdevumi. īpaši atzīmējams augstskolu

problēmām veltītais biļetens «Augstākā izglītība», ko LVU Zināt-

niskā bibliotēka izdod reizi mēnesī, sākot ar 1984. gada martu. Tas

informē par direktīvajiem materiāliem, šai tematikai veltītām jauna-

jām grāmatām bibliotēkas fondā, rakstiem krājumos un periodiskajos
izdevumos. Biļetenu nosūta universitātes un Latvijas PSR Tautas

izglītības ministrijas 28 vadošajiem darbiniekiem, kā arī citu repub-
likas augstskolu rektoriem.

Nozaru biļetenu sagatavošana būtībā ir nepārtraukts process.
No LVU ZB kataloģizācijas nodaļas bibliogrāfi regulāri saņem jaun-

1 Крылов В. В. II Сов. библиогр. — 1984. — № 2. — С. 75.
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ieguvumu aprakstus, izskata tos un atlasa materiālus atbilstoši savas

nozares profilam. Materiāli tiek pavairoti, un reizi nedēļā, bibliotē-

kas jauno grāmatu informācijas dienā, katedru sabiedriskie infor-

matori, kas apmeklē jaunieguvumu izstādi, saņem arī informatīvos

biļetenus.
Jaunieguvumu sēriju skaits (tās parasti atbilst zinātņu noza-

rēm) un abonentu skaits laika gaitā ir mainījies. Uzsākot biļetenu
izdošanu 60. gadu beigās, bija 18 sērijas, tika informētas 36 univer-

sitātes katedras. Tagad informatīvos biļetenus sastāda 14 sērijas:

1. Filozofija
2. Vēsture

3. Jurisprudence
4. Ekonomika

5. Ģeozinātnes

6. Literatūrzinātne

7. Valodniecība

8. Bibliotēku zinātne

un bibliogrāfija
9. Pedagoģija

10. Fizika

11. Matemātika

12. Bioloģija
13. Augstākā izglītība
14. Māksla

Sēriju skaita sarukums gadu gaitā izskaidrojams ar to, ka vairā-

kas apvienotas, piemēram, vēsture un starptautiskās attiecības, fizika

un astronomija v. c. Dažu zinātņu nozaru biļetenos pēc katedru pie-

prasījuma izveidots sīkāks tematisks dalījums, piemēram, literatūr-

zinātnē izdalīta folklora, PSRS tautu literatūra, aizrobežu zemju

literatūra; vēsturē — PSKP un PSRS vēsture, vēstures vispārīgie

jautājumi, arheoloģija un etnogrāfija. 12 sērijas veido bibliogrāfi,
2 — fizikā un matemātikā — katedru sabiedriskie informatori.

1987. gadā informatīvos jaunieguvumu biļetenus saņēma 111

abonenti universitātē un citās republikas augstskolās, gada laikā

pavisam tika izdoti 367 numuri, tajos atspoguļoto grāmatu nosau-

kumu skaits sasniedza 11 653.

Vairākās fakultātēs, piemēram, Juridiskajā, Vēstures un filozo-

fijas, Ekonomikas v. c, ar informācijas biļeteniem tiek nodrošinātas

visas katedras. Dažās fakultātēs, kur izveidoti metodiskie kabineti,

informācijas tālākizplatīšanu katedrās veic šo kabinetu vadītāji, kas

parasti ir arī sabiedriskie informatori.

Biļetenu izmantošana īpaši pētīta nav, taču vairāki dati liecina,
ka tā ir visai atšķirīga: katedrās un metodiskajos kabinetos veido

jaunumu nozarkartotēkas, fakultātēs materiālus izvieto informā-

cijas stendos, dažos metodiskajos kabinetos — iešuj vākos, citos —

veido tematiskas kartotēkas. Pat neapmeklējot LVU Zinātnisko bib-

liotēku, mācībspēkiem iespējams gūt priekšstatu par jaunāko lite-

ratūru tajā, turklāt sarakstos iekļautajām grāmatām dots arī to

novietojuma šifrs fondā.

Jauno grāmatu biļetenu izplatīšana ietver sevī visus trīs infor-

matīvās bibliotekārās apkalpošanas veidus — individuālo, grupālo
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un masu: individuāli ar jaunieguvumiem tiek iepazīstināti universi-

tātes vadošie mācībspēki, biļetenus regulāri saņem universitātes

katedras un citas struktūrvienības, tos savā mācību un zinātniskajā
darbā izmanto arī studenti.

Sadarbībā ar universitātes katedrām un sabiedriskajām organi-

zācijām LVU ZB izdod dažādus tematiskus bibliogrāfiskos rādītājus,

piemēram, «Demogrāfijas problēmas Latvijas PSR. 1957.—1977.»

(1979), tā turpinājumu — «Literatūra par iedzīvotājiem. 1978.—

1982.» (1983), «Bibliogrāfiskie līdzekļi tiesību zinātnē» (1979), «Teh-

niskie mācību līdzekļi augstskolā. 1980.—1985.» (1985), ««Cīņas»
80 gadi» (1984). LVU un citu republikas augstskolu vadības, sabied-

risko organizāciju un citu sabiedriskā darba veicēju vajadzībām
izdoti tādi rādītāji kā «Aģitācijas un propagandas darba ļeņiniskie

principi» (1980), «Partijas organizācijas darbs augstskolā» (1979,

1985), «Arodorganizācija augstskolā» (1982), «Komjaunatnes orga-

nizācijas darbs augstskolā» (1982), «Komjaunatne — partijas ideju

īstenotāja» (1984), «Augstskolas automatizētās vadības sistēmas»

(1984), iepriekšminētais bibliogrāfiskais rādītājs «Mūsdienu aktuālās

ideoloģiskās problēmas» (no 1984. g.) un ekspresinformācija «Ideolo-

ģiskā cīņa un kontrpropagandas jautājumi» (no 1984. g.) v. c.

Lai popularizētu ievērojamāko mācībspēku publikācijas, gūtu

pārskatu par to kopapjomu un pētījumu virzieniem, LVU Zinātniskā

bibliotēka laiž klajā universitātes profesoru — zinātņu doktoru per-

sonālos bibliogrāfiskos rādītājus. Šādā rādītājā apkopoti visi pro-

fesora publicētie darbi, raksti par viņu, biogrāfiskās ziņas, zināt-

niskā darba īss apskats. Līdz 1988. gadam iznākuši 34 personālie

bibliogrāfiskie rādītāji. Tie guvuši ievērību gan mūsu zemē, gan

arī aiz valsts robežām. Rādītājus atbilstoši to profilam nosūta uz

visām PSRS universitāšu bibliotēkām, pēc pieprasījuma — arī uz

ārzemju augstskolu un zinātnisko iestāžu bibliotēkām. Piemēram,

profesores E. Krauliņas personālais rādītājs aizsūtīts uz Kongresa
bibliotēku (ASV), Sidnejas universitātes bibliotēku (Austrālija)
v. c, profesora V. Langenfelda — uz Dabaszinātņu akadēmiju

(ASV), profesora V. Valeiņa — uz Hārvardas universitātes biblio-

tēku un Kongresa bibliotēku (ASV) v. c. 1985. gadā vien personālie
bibliogrāfiskie rādītāji tika nosūtīti uz 36 ārzemju zinātniskajām

un mācību iestādēm.

Jauns darba virziens LVU Zinātniskajā bibliotēka — bibliogrā-
fiskā darba procesu automatizācija.

Kopš 1945. gada LVU ZB bibliogrāfijas nodaļā sistemātiski vāc

universitātes mācībspēku un zinātnieku publikācijas — to kopskaits
jau pārsniedz 35 000, ik gadu papildinās ar apmēram 2500 nosau-

kumiem. Par publikācijām pieprasa daudz dažāda veida uzziņu, taču

to meklēšana bieži ir sarežģīta, ilgstoša, prasa daudz laika un pūļu.
Tāpēc jau pirms vairākiem gadiem sāka domāt, kā šo darbu auto-

matizēt, kā un ko darīt, lai informāciju varētu dot skaitļojamā
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mašīna. Tā lasītāju interese par LVU mācībspēku publikācijām

radīja nepieciešamību izstrādāt un ieviest informācijas meklēšanas

sistēmu.

Vispirms tika izpētīta teorētiskā literatūra, praktiskā pieredze

apgūta Ļeņingradas, Maskavas, Kaunas augstskolu bibliotēkās. Tad

LVU ZB bibliogrāfijas nodaļas darbinieki kopīgi ar universitātes

skaitļošanas centru ķērās pie publikāciju datu kartes izstrādes.

Eksperimenta veidā 1984. gadā skaitļojamā mašīnā ievadīja vairā-

kus variantus, līdz 1985. gada rudenī tika atrasta galīgā forma pub-
likāciju datu kartei — t. s. BIKA (nosacīts «bibliogrāfiskās kartītes»

nosaukuma saīsinājums), kurā ietilpinātas visas iespējamās ziņas

par publikāciju. No BIKAS ziņas ievada skaitļojamā mašīnā.

1985. gada novembrī sākās regulārs darbs. Līdz 1988. gada janvā-
rim jau bija izpildītas un skaitļošanas centram nodotas pāri par

5000 BIKU. Kādas ziņas varam saņemt no skaitļojamās mašīnas pēc
informācijas ievadīšanas?

Visdažādākās — par universitātes pasniedzēju zinātniskajiem
darbiem:

— kur darbs publicēts,
— kas darba autors,
— kas darba līdzautori, redaktori,
— kādās valodās ir publikācijas,
— cik un kādas monogrāfijas attiecīgajā nozarē izdotas pēdējā

gada, trīs gadu utt. laikā,
— kādas mācību grāmatas vai citi mācību līdzekļi attiecīgajā

nozarē publicēti šajā un iepriekšējos gados, utt.

Dažādu pieprasījumu un atbildes uz tiem var būt ļoti daudz.

Pašlaik svarīgākais — pēc iespējas vairāk BIKU ievadīt skaitļojamā
mašīnā.

Darbā ir arī zināmas grūtības: vispirms jau nepieciešama biblio-

tēkas darbinieku psiholoģiska pārorientēšanās, pārorganizēšanās,
daudz laika aizņem katras BIKAS aizpildīšana.

Izmantojot dažādas bibliogrāfiskā darba formas, LVU Zinātniskā

bibliotēka cenšas panākt arvien labāku universitātes mācību un zināt-

niskā darba informatīvi bibliogrāfisko nodrošinājumu gan studen-

tiem, gan mācībspēkiem.

Д. ПАУКШЕНА, Л. КАМПАНЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЛАТВИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. П. СТУЧКИ

Резюме

В информационно-библиографической деятельности Научной библиотеки

Латвийского государственного университета большое внимание уделяется как

традиционным формам работы: созданию картотек, комплектованию справоч-
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ного фонда, пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди студен-
тов, так и обслуживанию читателей в системе ИРИ и ДОР.

В этой работе большое место уделяется составлению библиографических
указателей по актуальным идеологическим проблемам современности, а также

составлению и изданию информационных бюллетеней о новых поступлениях
в НБ ЛГУ по всем отраслям знаний, соответствующих дисциплинам универ-

ситета, включая «Проблемы высшей школы».

В честь знаменательных юбилеев профессоров, докторов наук издаются

персональные библиографические указатели, отражающие все публикации юби-

ляра, а также литературу о нем. До 1985 г. издано 30 персональных библиогра-

фических указателей, которые получили признание как в нашей стране, так и

за рубежом.

В сотрудничестве с кафедрами и общественными организациями универси-
тета издаются тематические библиографические указатели, предназначенные для

учебного и научного процесса. Например, в последние годы издавались: «ТСО

в вузе», «Партийная работа в вузе», «80 лет „Цине"» и др.

Новым направлением в работе Научной библиотеки является автоматизация

библиографических процессов. Основное внимание при этом уделяется обра-
ботке публикаций преподавателей университета для ввода данных в ЭВМ.

В процессе работы были разработаны карты БИКА (условное обозначение от

«библиографическая карточка»), на которые заносятся и вводятся в ЭВМ все-

возможные данные о публикации.

Используя разные формы библиографической работы, сотрудники НБ ЛГУ

способствуют успешной учебной и научной работе студентов и преподавателей
университета.

D. PAUKSĒNA, L. KAMPĀNE

MAIN TRENDS OF THE BIBLIOGRAPHICAL WORK IN THE SCIENTIFIC

LIBRARY OF THE P. STUČKA LATVIAN STATE UNIVERSITY

Summary

Great attention in the Scientific Library of the P. Stučka Latvian State Univer-

sity is devoted to the information and bibliographical service in its traditional

forms: compiling card files, collecting information stock, spreading of library and

bibliographical knowledge among students; as well as in new forms such as

the systems DDI (Differentiated Distribution of Information) and DPILO (Dif-
ferentiated Provision of Information for Leading Officials).

Great attention in this work is paid to the compiling of bibliographical ma-

terial concerning topical contemporary ideological problems, as well as compiling
and publishing information bulletins dealing with new acquisitions of the Scien-

tific Library in all the aspects that correspond to the branches the University
specializes in, the theme «The Problems of Higher Education* including.

There are anniversary editions dedicated to the professors and doctors of the

University; these personal bibliographical aids reflect all the publications as well
as literature about the lecturer in question. Since 1985 there are published 30 per-
sonal bibliographical aids that have gained acknowledgement in this country and

abroad as well.

As the result of cooperation between the chairs and the social organizations
of the University, there are published thematic bibliographical aids for the study
process and scientific activities.

Automation of the bibliographical processes is a new thing in the work of

the Scientific Library; the main attention is paid to the processing for a computer



of the publications by the lecturers of the University. For the processing there

were worked out cards «BICA» (the abbreviation of «Bibliographical Cards»).
Making use of different forms of bibliographical work, the librarians of the

Scientific Library contribute to the successive study process and scientific activities

of the University.

D. PAUKŠĒNA, L. KAMPĀNE

DIE HAUPTRICHTUNGEN DER BIBLIOGRAPHISCHEN

TÄTIGKEIT IN DER WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEK

AN DER LETTISCHEN P. STUCKA-STAATSUNIVERSITÄT

Zusammenfassung

In der bibliographischen Informationstätigkeit der Wissenschaftlichen

Bibliothek (WB) der Lettischen Staatsuniversität beachtet man sowohl traditionellen

Arbeitsformen — Anlegen von Karteien, Ergänzung des Auskunftsbestandes, Pro-

paganda der bibliothekarisch-bibliographischen Kenntnisse unter den Studenten —

als auch die Informationsversorgung der Leser im System der Wahlverteilung von

Information und der differenzierten Leitungsversorgung.
In dieser Tätigkeit wird die Zusammenstellung von bibliographischen Ver-

zeichnissen zu aktuellen ideologischen Problemen der Gegenwart sowie das Ver-

fassen und die Herausgabe von Informationsblättern über Buchzugang in die

in allen Wissenszweigen, in denen man in der Universität unterrichtet, einschließ-

lich die Ausgabe «Hochschulprobleme», besonders beachtet.

Zu Ehren den bedeutsamen Gedenktagen von Professoren und Doktoren der

Wissenschaften werden bibliographische Personalverzeichnisse veröffentlicht, die alle

wissenschaftlichen Publikationen des betreffenden Professoren sowie Literatur über

die Person widerspiegeln. Bis 1985 erschienen 30 bibliographische Personalver-

zeichnisse, die sowohl in unserem Lande als auch im Ausland allgemeine Aner-

kennung fanden.

In Zusammenarbeit mit den Vertretern der Lehrstühle und gesellschaftlichen
Organisationen der Staatsuniversität werden thematische Literaturzusammenstel-

lungen für den Lehrbetrieb und wissenschaftlichen Prozeß herausgegeben. So

erschienen in den letzten Jahren folgende Ausgaben: «Technische Lehrmittel in
der Hochschule», «Der Zeitung «Cīņa» — 80 Jahre» u. a.

Eine neue Richtung in der Tätigkeit der WB ist Automatisierung der biblio-

graphischen Prozesse, wobei der Hauptaugenmerk auf die Verarbeitung der Publi-

kation von den Lehrkräften für die Einführung der Angaben in die elektronische

Rechenmaschine gerichtet wird. Im Arbeitsverlauf wurden bibliographische Karten

mit verschiedenen Angaben über jede Publikation erarbeitet und in die elektro-

nische Rechenmaschine eingeführt.
Verschiedene bibliographische Arbeitsformen anwendend, tragen die Mit-

arbeiter der WB der Staatsuniversität der LSSR dem erfolgreichen Lehrbetrieb und

der wissenschaftlichen Arbeit der Studenten und der Lehrkräfte der Universität

bei.
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I. RUDENE

pētījums «darbalaika izmantošana»

liepājas rajona centralizētajā bibliotēku sistēmā

Darbalaika maksimāla izmantošana ir viens no priekšnoteiku-
miem bibliotēku darba efektivitātes celšanai. 1984. gada novembrī—

decembrī V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās

metodikas un bibliogrāfijas nodaļa veica pētījumu «Darbalaika iz-

mantošana» Liepājas rajona centralizētajā bibliotēku sistēmā

(RCBS).

Pētījuma mērķis bija iegūt informāciju par masu bibliotēku

darbinieku laika bilanci — tā izlietojumu dažādiem bibliotekārā

darba procesiem, īpašu uzmanību pievēršot tehnoloģiskajiem kom-

pleksiem, kas saistīti ar lasītāju bibliotekāro un bibliogrāfisko apkal-

pošanu. Izpētes objekts bija Liepājas rajona pilsētu, pilsētciematu
un ciemu bibliotēkas. Bāze — Liepājas RCBS ar vidēju ciemu bib-

liotēku skaitu (41) un lielu pilsētu un pilsētciematu bibliotēku skaitu

(5) salīdzinājumā ar pārējiem republikas rajoniem. Tātad šajā ra-

jonā pavērās iespējas dziļākai analīzei un salīdzināšanai. Pētījumā
nepiedalījās Liepājas rajona centrālā bibliotēka (RCB) un Liepājas

rajona bērnu bibliotēka (RBB), jo tās ir vienīgās šāda veida bib-

liotēkas sistēmā, tāpēc izpalika salīdzināšanas iespējas.

Nepieciešamās informācijas iegūšanai tika lietota t. s. darba-

dienas pašfotografēšanas metode, izmantoti bibliotēku darba skait-

liskie rādītāji, 1985. gada oktobra Liepājas RCBS darba pārbaudes
rezultāti. Materiāli vākti laikā no 1984. gada 12. novembra līdz

14. decembrim (25 darbadienas) — tātad vēlā rudenī, kad pēc sprai-

gas ražas novākšanas sezonas cilvēki ir brīvāki un bibliotēkas sāk

apmeklēt vairāk lasītāju.

Visi bibliotekārā darba procesi sadalīti 10 lielos kompleksos: la-

sītāju bibliotekārā apkalpošana abonementā; bibliogrāfiskais uzziņu
un informācijas darbs; darbs ar jaunieguvumiem; darbs ar fondu;

katalogu organizācija; bibliogrāfisko kartotēku organizācija; darbs

ar nestacionārajām bibliotēkām un bibliopunktiem; bibliotēka un

mikrorajons; masu pasākumi; pārējie bibliotekārie darbi. Lai gūtu pil-
nīgu priekšstatu par darbalaika izmantošanu, pētījumā bija iekļauti
vēl 3 kompleksi: tehniskie darbi; pārējie darbi; pārtraukumi darbā.

Katrs no 13 kompleksiem sadalīts pēc iespējas sīkākās grupās, lai
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Dažādiem bibliotekāra darba kompleksiem patērētais darbalaiks

Darba komplekss Darba-

dienu

skaits

Patērē-

tais laiks,

%Bibliotēku veidi

Lasītāju bibliotekārā apkalpošana (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

315,9

87,4
228,5

24,7

26,9
24,1

II Bibliogrāfiskais uzziņu un

(pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

informācijas darbs

55,1

15,1
40

4,3

4,6

4,2

III Darbs ar jaunieguvumiem (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
—

ciemu

98,9

8,7

90,2

7,7
2,5

9,5

IV Darbs ar fondu (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

100,1
28,8

71,3

7,8
8,8

7,4

Darbs ar katalogiem (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

64,6
24

40,6

5,0

6,4

4,2

VI Darbs ar bibliogrāfiskajam kartotēkām (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

113,39
14

99,39

8,8

4,2
10,5

VII Darbs ar nestacionārajām
Dunktiem (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

bibliotēkām un biblio-

15,5
0,8

14,7

1,2
0,2

1,6

VIII Bibliotēka un mikrorajons (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

34,8
5

29,8

2,7

1,5

3,1

IX Masu pasākumi (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

73,6
14,7

58,9

5,7

4,4

6,1

Pārējie bibliotekārie darbi (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

162,1
35,9

126,2

12,0

11,0
13,2
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ietvertu visu paveikto. Piemēram, kompleksā lasītāju biblio-

tekārā apkalpošana abonementā ietilpst: lasītāju indi-

viduālā apkalpošana, darbs ar lasītāju grupām, literatūras iepazī-
šana ieteikšanai lasītājiem, atteikto pieprasījumu reģistrēšana, indi-

viduālās vai grupālās lasīšanas dienasgrāmatas (kartotēkas) aizpil-
dīšana, formulāru analīze, lasītāju profila kartotēkas organizēšana,
lasītāju nozaudēto un atvietoto grāmatu noformēšana, starpbiblio-
tēku abonementa (SBA) pasūtījumu reģistrācija un literatūras pa-
sūtīšana, literatūras pieprasīšana sistēmas iekšējās grāmatu apmai-
ņas kārtā.

Katram kompleksam veidlapās bija atstātas brīvas pozīcijas, kur

ierakstīt papildinājumus.

Darba operācijas kompleksos klasificētas pēc «Bibliotekārā darba

pamatprocesu normām masu bibliotēkām». 1

Ik dienas aizpildot darbalaika pašfotografēšanas karti, bibliote-

kāri atzīmēja tajā gan katram darbam izlietoto laiku, gan paveiktā
darba daudzumu. Piemēram, kompleksā lasītāju bibliotekārā

apkalpošana 3. pozīcijā — «literatūras iepazīšana ieteikšanai

lasītājiem» — norādīja patērēto laiku minūtēs un izskatīto iespied-
darbu skaitu, 6. pozīcijā — «formulāru analīze» — patērēto laiku

minūtēs un izanalizēto formulāru skaitu.

Pētījumā piedalījās 43 Liepājas RCBS bibliotēkas, kopējais ana-

lizētais darbalaiks bija 1275 darbadienas (d. d.), no tām:

pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās — 325 d. d.,

ciemu bibliotēkās — 950 d. d.

1 Bibliotekārā darba pamatprocesu normas masu bibliotēkām // Vadošie mate-

riāli bibliotēku darbā. — R., 1976. — 284.-299. lpp.

1 3

XI Tehniskie darbi (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

130,0
25

95,2

9,3
7,6

10,0

XII Pārējie darbi (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

81,8

15,8
66

6,4
4,8

7,0

XIII Pārtraukumi darbā (pavisam)
— pilsētu un pilsētciematu
— ciemu

65,1

21,3
43,8

5,1

6,5

4,6
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Pētījums parādīja, ka lasītāju bibliotekārajai un bibliogrāfiska-
jai apkalpošanai kopā ar bibliogrāfiskā uzziņu aparāta veidošanu

un darbu mikrorajonā bibliotēkās caurmērā patērēts 46,7% no

kopējā darbalaika: pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās — 43,8%,
ciemu bibliotēkās — 47,7%.

Darbam ar fondu un jaunieguvumiem patērēts caurmērā 15,5%

no kopējā darbalaika: pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās — 11,3%,
ciemu bibliotēkās — 16,9%. Jāpiebilst, ka ar visiem jaunieguvumiem
bibliotekāri neiepazīstas, tāpēc pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās

neapgūtas bija 698 vienības, ciemu bibliotēkās — 202 vienības. Pil-

sētu un pilsētciematu bibliotēku grupā šis skaitlis ir daudz lielāks,

jo tur vairāk dublētu. Izstrādājot darbalaika pašfotografēšanas karti,

vajadzēja paredzēt papildu aili jaunieguvumu nosaukumu skai-

tam — tad ziņas par darbu ar tiem būtu precīzākas. Norma grā-
matas iepazīšanai ir 5 minūtes, Liepājas rajona bibliotēkās šim

darbam izmantoja vidēji 4 minūtes. Jaunieguvumu izstādes netika

organizētas 3 ciemu bibliotēkās (Embūtes, Kalētu, Suvorova — Bun-

kas ciemā) un Vaiņodes pilsētciemata bibliotēkā, lai gan literatūru

tās saņēma.

Noskaidrojās arī, ka ne visās bibliotēkās regulāri strādā ar

fondu. Piemēram, 2 ciemu bibliotēkās (Bārtas, Rucavas) mēneša

laikā nebija nolikta atpakaļ plauktos lasītāju atdotā literatūra.

Galvenajiem bibliotekārajiem darbiem (lasītāju bibliotekārajai

apkalpošanai, bibliogrāfiskajam uzziņu un informācijas darbam, dar-

bam ar jaunieguvumiem, fondu, katalogiem, bibliogrāfiskajām kar-

totēkām, nestacionārajām bibliotēkām un bibliopunktiem, darbam

mikrorajonā) patērēts 62,2% no darbalaika — jo ciemu bibliotē-

kās ir vidēji tikai 272 lasītāji (republikā caurmērā — 275,2) un

apmeklējumu skaits dienā nepārsniedz 7. Tā kā apmeklējumu skaits

dienā ir tik mazs, bibliotekāriem iespējams daudz rūpīgāk veikt

individuālo darbu ar lasītājiem, pilnveidot darbu ar lasītāju grupām.
Liepājas rajonā ir 5 ciemu bibliotēkas (Cīravas, Dunalkas, Kaz-

dangas, Nīcas, Rucavas), kurās lasītāju skaits pārsniedz 500, bet ir

arī tādas bibliotēkas, kurās lasītāju maz (Lažas — 97, Aisteres (Ta-

daiķu ciemā) — 93, Purmsātu (Virgas ciemā) — 109), tāpēc biblio-

tekāru slodze lasītāju apkalpošanā ir ļoti nevienāda. Bibliotēkās ar

nelielu apmeklētāju skaitu bibliotekāru darbadienu vairāk aizpilda
tehniskie procesi.

No pētījuma analīzes izriet, ka Liepājas RCBS bibliotēkām tur-

pmāk īpaša uzmanība jāpievērš jaunu lasītāju iesaistīšanai, jo iedzī-

votāju bibliotekārais aptvērums sistēmā ir 39,2% (pilsētu un pilsēt-
ciematu bibliotēku grupā — 49,3%, ciemu bibliotēku grupā — 33%).
Noskaidrojās, ka tikai 15 bibliotēkas regulāri strādā ar lasītāju gru-

pām. Piemēram, pētījuma laikā šo darbu neveica 13 ciemu bibliotēkās,
bet ieraksti individuālās vai grupālās lasīšanas dienasgrāmatā (kar-

totēkā) netika izdarīti 22 ciemu bibliotēkās.
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Nepietiekama vērība veltīta sistēmas iekšējai grāmatu apmaiņai.
Lai gan tai tendence ik gadu pieaugt (1983. g. — 1655 eks., 1984. g. —

1668 eks., 1985. g. — 2302 eks.), pārāk maz vēl to izmanto lasītāju
individuālo interešu apmierināšanai. Pētījuma laikā tikai 15 ciemu un

3 pilsētu un pilsētciematu bibliotēkas bija pieprasījušas grāmatas —

kopumā 118 eks. Maz iespieddarbu ņemts arī no Fonda izmantošanas

organizācijas nodaļas (FION) krājumiem — literatūras kopas no

FION bija pieprasījušas tikai 4 ciemu bibliotēkas (Krotes — Bun-

kas ciemā, Jūrmalciema — Nīcas ciemā, Tadaiķu, Aisteres). Vairāk

organizējamas pārvietojamās literatūras izstādes un kopas.
Bibliotekāro darbinieku kvalifikācijas celšanas nodarbībās pār-

runājams bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs, lai vienā-

dotu tā uzskaiti. Nedrīkst pārtērēt darbalaiku vienkāršu uzziņu
izvērstai tematiskai uzskaitei. letaupītais laiks izmantojams biblio-

grāfisko kartotēku pilnveidei.
Biežākai jābūt literatūras apmaiņai nestacionārajās bibliotēkās

un bibliopunktos, aktīvāk jāiesaista jauni lasītāji, organizējot masu

pasākumus.
Alfabētiskā un sistemātiskā kataloga rediģēšanai ciemu biblio-

tēku grupā tika patērēts attiecīgi 0,6% un 0,7% no darbalaika, jauno
kartīšu iepludināšanai katalogos — attiecīgi 0,7% un 0,6%, pilsētu
un pilsētciematu bibliotēku grupā kartīšu izņemšanai no katalo-

giem — attiecīgi 0,5% un 1,6% no darbalaika. Sis process ieilgst
nevis norakstītās literatūras lielā apjoma dēļ, bet gan pārtērējot
tam normās paredzēto laiku (vienas grāmatas apraksta kartītes iz-

ņemšanai no sistemātiskā kataloga paredzētas 1,4 minūtes, patērē-
tas — vidēji 1,9 minūtes). Tieši izpētes periodā Pāvilostas pilsēt-
ciemata un Gramzdas ciema bibliotēku katalogi tika rediģēti, tādēļ
tur procentuāli tik liels šim darbam izlietotais laiks — attiecīgi 16%

un 12,5% no kopējā darbalaika. Visumā labais katalogu stāvoklis

liecina, ka Liepājas RCBS bibliotēkās ar katalogiem strādā regu-

lāri, tomēr jāatzīmē, ka 4 ciemu bibliotēku alfabētiskajā katalogā

un 6 ciemu bibliotēku sistemātiskajā katalogā pētījuma laikā netika

iepludināta neviena kartīte, lai gan jaunieguvumus bibliotēkas sa-

ņēma.

Darbam ar aktīvu un sabiedriskajām organizācijām pilsētu un

pilsētciematu bibliotēkās patērēts 1,1%, ciemu bibliotēkās — 1,8%

no darbalaika. Spriežot pēc bibliotekāru vispārējās sabiedriskās ak-

tivitātes, varēja gaidīt, ka šim kompleksam būs atvēlēts daudz vai-

rāk darba stundu. Šai ziņā neizdevīgs bija pētījuma laiks, jo uzskaite

notika pēc sabiedriski aktīvā posma — Oktobra svētkiem. Aktīvāki

ir ciemu bibliotekāri, kas darbam mikrorajonā patērē vidēji 3,1%,

pilsētu un pilsētciematu bibliotekāri — tikai 1,5% no kopējā darba-

laika. 5 ciemos šim darbam izlietotās stundas nemaz neuzskaitīja.
Jāpanāk, lai masu pasākumi un bibliotekāra līdzdalība mikrorajona
sabiedriskajā dzīvē veicinātu lasītāju skaita pieaugumu bibliotēkā.
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Tehniskajiem un pārējiem darbiem bibliotekāri ciemu bibliotēkās

izlietoja 25,9%, pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās — 20,4% no

darbalaika. Ulmales bibliotēkā (Sakas ciemā) šiem darbiem patē-
rēts 25% no kopējā darbalaika, bet lasītāju bibliotekārajai apkalpo-
šanai — tikai 33,3%.

Ciemu bibliotēku darbinieki daudz laika iegulda izstāžu uzrakstu

noformēšanai, piemēram, Ulmales bibliotēkā tam izlietotas 19 darba

stundas.

Izpētes periodā Liepājas RCBS bibliotekāri tehniskajiem darbiem

patērēja divreiz vairāk laika nekā bibliogrāfiskajam uzziņu un in-

formācijas darbam (4,3%), vairāk nekā darbam ar jaunieguvumiem
(7,7%), fondu (7,8%), katalogiem (8,2%) v. c.

Bibliotekāriem daudz laika aizņem masu bibliotēkas dienasgrā-
matas atsevišķu iedaļu aizpilde — pilsētu un pilsētciematu biblio-

tēkās 2,5%, ciemu bibliotēkās 3% no darbalaika. Piemēram, Apriķu
bibliotēkā (Lažas ciemā) šim darbam izlietoja 16,4 darba stundas

(norma — 6 stundas), turpretī vienam no galvenajiem bibliotekārā

darba procesiem — lasītāju individuālajai apkalpošanai — tikai

32 stundas. Liepājas RCB vajadzētu noskaidrot, kāpēc tik daudz

laika prasa dienasgrāmatas atsevišķu iedaļu aizpilde, darba plānu
un atskaišu sastādīšana. Jāpanāk tā samazināšana, iekļaušanās pa-

redzētajās normās, lai vairāk atbrīvotu darbiniekus tieši lasītāju

bibliotekārajai un bibliogrāfiskajai apkalpošanai, bibliogrāfiskā uz-

ziņu aparāta pilnveidei. Tāpat pārskatāma arī abonementa darba

organizācija: statistikas lapas aizpildes tehnoloģija, literatūras iz-

vietošana un kārtošana plauktos v. c.

Liepājas RCB direkcijai vēlams pārdomāt, vai mērķtiecīgi katru

darbadienu turēt atvērtu ciema bibliotēku, ja dienā to vidēji ap-
meklē pāris cilvēku. Vai nebūtu lietderīgāk darbu pārkārtot —

atvērt šīs bibliotēkas lasītājiem tikai dažas reizes nedēļā, pārējo dar-

balaiku bibliotekāriem izmantot lasītāju iesaistīšanai, strādājot biblio-

punktos, nestacionārajās bibliotēkās, piegādājot veciem cilvēkiem li-

teratūru mājās. Ja panākts maksimāls iedzīvotāju bibliotekārais

aptvērums, bibliotekārs kādu dienu nedēļā varētu arī strādāt tuvā-

kajā bibliotēkā, kur lasītāju skaits pārsniedz 500, palīdzot to apkal-

pošanā, masu pasākumu organizēšanā v. c. bibliotekārajos darbos.

Tā kā pētījumā izmantota darbadienas pašfotografēšanas metode,

atsevišķu elementu uzskaite var būt zināmā mērā subjektīva. Tomēr

pētījuma rezultāti rāda, ka vēl daudz ko var uzlabot Liepājas RCBS

darba organizācijā, bibliotekāriem vēl ir plašas iespējas un lielas

laika rezerves lasītāju apkalpošanas pilnveidei.
Uzziņa par šo pētījumu un metodiski ieteikumi apkopoti V. Lāča

LPSR Valsts bibliotēkas izdevumā «Pētījums «Darbalaika izmanto-

šana» Liepājas RCBS» (R., 1986. 34 lpp.), kura metiens ir

1300 eks. — tātad iespējams ar to iepazīties visai republikas biblio-

tekāru saimei. Izpētes rezultāti un secinājumi īpaši tika darīti zināmi
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centralizēto bibliotēku sistēmu direktoriem, jo darbinieku slodzes re-

gulēšana, tehnoloģisko procesu pilnveide, pienākumu pārdale ir CBS

metodisko centru kompetencē. Arī bibliotekāru kvalifikācijas celšanas

pasākumos, piemēram, Gulbenes CBS, Madonas CBS un Vidzemes

zonas bibliotekāru semināros, sniegtas konsultācijas par biblio-

tekāru darbalaika racionālu izmantošanu.

Pētījuma nozīme:

— Liepājas RCB guvusi priekšstatu par bibliotekārajam darbam

patērētā laika sadali savā sistēmā, iespēju izdarīt pamatotus secinā-

jumus, uzlabot bibliotēku darba operatīvo vadību;
— ir pievērsta republikas bibliotekāru uzmanība darbadienas

maksimālai izmantošanai (analogs pētījums nesen veikts Madonas

RCBS);
— Liepājas RCBS veikta pētījuma rezultātus var attiecināt uz

visām republikas valsts masu bibliotēkām, ir iegūti konkrēti dati

par bibliotekāru darba slodzi, kas ļauj to regulēt katras sistēmas

ietvaros;
— ir izzinātas pieļautās kļūdas darba procesu līdzsvarošanā, tā-

pat atklājusies bibliotekāru neprasme izvērtēt, kuriem darbiem atvē-

lams ilgāks laiks, bet kuri veicami, iekļaujoties stingri noteiktās

normās;
— CBS metodiskie centri ieguvuši bagātīgu faktu materiālu, lai

varētu dot bibliotēkām konkrētus norādījumus darba organizācijas

pilnveidei.

И. РУДЕНЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ»

В ЛИЕПАЙСКОЙ РАЙОННОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

Резюме

В рамках Лиепайской районной централизованной библиотечной системы

научно-методический отдел Государственной библиотеки Латвийской ССР имени

В. Лациса в ноябре—декабре 1984 г. проводил исследование «Использование

рабочего времени». Анализировался бюджет рабочего времени с целью выявле-

ния того, как оно расходуется на отдельные технологические процессы

и комплексы.

Исследование велось на базе сведений, полученных из карт самофотогра-
фирования, где по отдельным комплексам работы указано как использованное

время, так и объем работы. Материал для исследования собирался в течение

25 рабочих дней.

Исследование показало, что на библиотечно-библиографическое обслужи-
вание читателей потрачено 24,7% рабочего времени, для справочно-библиогра-
фической и информационной работы — 4,3%; для организации фонда — 7,8%;

каталогов — 5%; библиографических картотек — 8,8%; для работы в неста-

ционарных библиотеках и библиопунктах — 1,2%; для работы с новыми по-

ступлениями — 7,7%, на работу в микрорайоне — 2,7%. Все это составляет

основные комплексы библиотечной работы и на них потрачено 62,2% рабочего

времени.
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Для остальных комплексов работы время потрачено следующим образом:

для массовой работы — 5,7%, остальных библиотечных работ — 12%. Для

технических работ — 9,3%, для прочих работ — 6,4%, перерывы в работе
составляют 5,1%.

Анализ использования рабочего времени в Лиепайской РЦБС показал, что

на подсобные работы потрачено слишком много — 27,7% рабочего времени.
Более подробное изучение данных процессов показало, что необходимо пере-

смотреть организацию работы абонемента, то, как заполняются дневники

библиотечной работы.
Несмотря на то, что исследование велось методом самофотографирования,

в котором большое значение имеет и субъективный фактор, результаты пока-

зали, что необходимо улучшать и углублять работу с читателями, используя

время, освободившееся от технических работ, которые должны выполняться

со строгим соблюдением типовых норм времени.
Выяснено, что очень мало времени уделяется освоению библиотечных фон-

дов и ознакомлению с новинками (в городских и поселковых библиотеках

использовано 2,5% рабочего времени).

Исследование и пропаганда методических указаний по внедрению его ре-

зультатов заострили внимание библиотечных работников республики, особенно

методических центров, на использовании и сбалансировании рабочего времени.
Методические центры получили богатый фактический материал — основу для

необходимых изменений в оперативном руководстве.

I. RUDENE

STUDY ON THE UTILIZATION OF WORKING-TIME IN THE

CENTRALIZED LIBRARY SYSTEM OF LIEPĀJA REGION

Summary

In November and December, 1984, the Scientific Methods and Bibliography
Department of the V. Lācis State Library of the Latvian SSR organized a study
on the utilization of working-time within the centralized library system of Liepāja
region. The analysis was performed in order to examine the utilization of

working-time for different technological processes and complexes.
The information was obtained from self-testing cards where, according to

separate complexes, both the required time and the amount of work were fixed.

The data were collected in 25 days.
The study showed that 24.7 per cent, of working-time were used for library

and bibliographical service, reference-bibliographical and informationwork required
4.3 per cent., care for the library stock — 7.8 per cent., organization of cata-

logues — 5 per cent., organization of bibliographic files — 8.8 per cent., work in

mobile libraries and library service points — 1.2 per cent., work with new acquisi-
tions — 7.7 per cent., work in local areas — 2.7 per cent. The previous items com-

pose the main complexes of library service and they take up 62.2 per cent, of

working-time.
The time required for other complexes: promotion work with readers — 5.7 per

cent., other library work — 12 per cent., technical work — 9.3 per cent., other

work — 6.4 per cent., interruptions make up 5.1 per cent.
The analysis of the utilization of working-time in the centralized library

system of Liepāja region shows that too much time — 27.7 per cent. — was spent
for by-work. More detailed analysis of the latter processes showed that it was

necessary to revise the organization of library loan, as well as the way of keeping
the journals of library work.

In spite of the fact that the method of self-testing, which includes a great deal
of subjective approach, was used in the study, the results showed that it was



necessary to improve and extend library service, making use of the lime previously
spent on technical work which must be done, strictly keeping to the model norms

of time.

Very little time was spent on the exploration of library stock and new acqui-
sitions (2.5 per cent, of working-time in town and country libraries).

The study and the propaganda of methodical aids, worked out on the basis of

the investigation, has made the librarians, especially those of the methodical centres

of the republic, pay more attention to rational ways of utilization of working-time.
Methodical centres have obtained rich material for the necessary changes in

operative management.

I. RUDENE

DIE AUSNUTZUNG DER ARBEITSZEIT

IM ZENTRALISIERTEN BIBLIOTHEKSSYSTEM DES RAYONS LIEPĀJA

Zusammenfassung

Die wissenschaftlich-methodische Abteilung der V. Lācis' Staatsbibliothek der

Lettischen SSR untersuchte im November und Dezember 1984 die Ausnutzung der

Arbeitszeit im zentralisierten Bibliothekssystem des Rayons Liepāja. Man analy-
sierte die verbrauchte Arbeitszeit, um den Zeitaufwand für einzelne Arbeitsgänge
und -zyklen festzulegen. Die Untersuchung erfolgte auf Grund der Eigenbeob-
achtungskarten. die Menge der geleisteten Arbeit und Zeitaufwand für einzelne

Arbeitszyklen fixierten. Für die Dauer der Untersuchung wurden 25 Arbeitstage
festgelegt.

Aus dieser Untersuchung ergibt sich, daß die Arbeitszeit folgenderweise verteilt

worden ist: 1) bibliothekarisch-bibliographische Leserbetreuung — 24,7%; 2) bi-

bliographische Auskunfts- und Informationstätigkeit — 4,3%; 3) Bestandaufbau —

7,8%; 4) Katalogherstellung — 5%; 5) Anlegen von bibliographischen Karteien —

8,8%; 6) Arbeit in Fahrbibliotheken und Zweigstellen — 1,2%; 7) Arbeit mit Buch-

zugang — 7,7%; 8) Tätigkeit im Wohnbezirk — 2,7%. Das sind die Hauptkom-
ponenten der Bibliotheksarbeit und sie machen 62,2% des gesamten Zeitaufwandes

aus.

Für andere Komponenten wurde folgender Arbeitszeitaufwand ermittelt:

1) Massenarbeit — 5,7%; 2) andere bibliotheksmäßige Arbeitsprozesse — 12%;

3) technische Arbeitsgänge — 9,3%; 4) übrige Arbeiten — 6,4%; 5) Unter-

brechungen im Arbeitsprozeß — 5,1%.

Die Analyse des Arbeitszeitaufwandes machte sichtbar, daß die Nebenarbeiten

sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und nämlich: 27,7%.
Das detaillierte Untersuchen dieser Prozesse stellte die Notwendigkeit fest, die

Arbeitsorganisation in der Ausleihe und die Führung von Tagebüchern der

Bibliothekstätigkeit zu revidieren.

Obwohl der subjektive Faktor bei der Untersuchung auf Grund der Eigen-
beobachtung eine bestimmte Rolle spielt, zeigten deren Ergebnisse, daß die Ver-

besserung und die Vertiefung der Arbeit mit dem Leser vonnöten sind. Dafür

soll die nach der Ausführung von technischen Arbeiten streng nach den Zeitnor-

men freigesetzte Zeit aufgewendet werden.

Es hat sich herausgestellt, daß für die Bestanderschließung und -Vermittlung
sowie für die Einführung in Neuzugänge zu wenig Zeit ausgenutzt wurde. (In
den Stadt- und Siedlungsbibliotheken wendete man für diese Zwecke 2,5% der

gesamten Arbeitszeit auf.)
Die Untersuchung und die Propaganda der methodischen Anordnungen zur

Einfuhrung der Forschungsergebnisse lenkten die Aufmerksamkeit der bibliotheka-

rischen Mitarbeiter in der Republik, besonders in den methodischen Zentren, auf

die Aufwendung und den Ausgleich der Arbeitszeit. Methodische Zentren erhielten

reichhaltiges Tatsachenmaterial als Grundlage für notwendige Veränderungen in
der operativen Leitung.
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В. ЗИНКИНА

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК

ЛАТВИЙСКОЙ ССР

(ОБЗОР ЗА 1957—1988 гг.)

Наряду с основной задачей Фундаментальной библиотеки Ака-

демии наук Латвийской ССР (ФБ) — всесторонне содействовать

развитию научных исследований АН и других научных учрежде-

ний республики — библиотека ведет самостоятельные исследова-

ния в области библиотековедения, библиографоведения, книжного

дела в Латвии, а в последние годы — в области автоматизации

библиотечных процессов.
В статье рассмотрен один аспект научной работы — исследо-

вания по библиотечному делу (1957 —1988 гг.). Разносторонняя
деятельность ФБ по библиотековедению была направлена глав-

ным образом на совершенствование форм и методов работы ФБ,

а также библиотек учреждений Академии наук для удовлетворе-
ния все возрастающих информационных потребностей ученых и

специалистов республики.
В структуре ФБ нет подразделения, занимающегося научной

работой; исследования ведут работники отделов наряду с произ-

водственной деятельностью. Годовые и перспективные планы

научной работы рассматривает Ученый совет библиотеки. Затем

планы ФБ обсуждает и утверждает Бюро Отделения обществен-

ных наук Академии наук ЛатвССР для включения в годовые и

перспективные планы работы Академии наук республики.
Начиная с 1946 г., когда Государственная историческая биб-

лиотека (бывшая Рижская городская библиотека) вошла в со-

став Академии наук Латвийской ССР в качестве ее центральной

библиотеки, она начала научные исследования по формированию

фондов, обработке литературы, организации каталогов, органи-

зации обслуживания в помощь науке. Была разработана система

классификации литературы и продумана наиболее рациональная

расстановка фонда. Научная работа этого периода была направ-

лена на организацию работы библиотеки, опыт ее исследований

в печати почти не отражался. В 60—80-х гг. ФБ проводила

исследования по совершенствованию практики формирования

фондов книг, периодических изданий и других документальных
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источников, их обработки, улучшению отражения их в каталогах,
а также интенсивности использования читателями библиотечного
фонда. Значительное место в научной работе ФБ уделялось ее

истории и истории библиотечного дела в Латвии.

В 1957 г. опубликован первый труд в области латышской

библиотечной терминологии «Словарь библиотечных терминов»1.
За тот период он является единственным изданием с толкованием

библиотечных и библиографических терминов на латышском

языке. Словарь состоит из двух частей. В первой части даны в

алфавитном порядке русские термины с переводом и толкованием

их на латышском языке. Во второй части словаря даны латыш-

ские термины с переводом на русский язык. В словарь включено

около 1300 терминов, в том числе и книговедческие термины,
связанные с библиотечной работой.

Первый том Трудов ФБ АН ЛатвССР2
положил начало изда-

нию трудов библиотековедческой тематики в Советской Латвии.

Он знакомит читателей с историей ФБ и ее работой в послевоен-

ный период до 1958 г. Значительный интерес представляет иссле-

дование по развитию латышской библиографии. Изучена и опи-

сана проблема сводного каталога в Латвии.

Вопросам библиотечного и книжного дела в Латвии посвящен

сборник статей «Книги и книгохранилища»
3. Сборник включает

работу по актуальной для 60—70-х гг. проблеме — организации

и перспективе развития сети библиотек Академии наук ЛатвССР,

дает анализ содержания трех старейших рижских газет XVII—

XVIII вв., являющихся ценным историческим источником, рассма-

тривает деятельность прогрессивного латышского книгоиздатель-

ства «Дзирциемниеки». В сборнике рассмотрены также биобиблио-

графические и биографические пособия, относящиеся к Латвии.

Коллективная монография «Библиотека — науке»
4

знакомит

читателей с 25-летней деятельностью ФБ в системе Академии

наук республики (1946—1971 гг.). В книге собран богатый фак-
тический материал, показывающий ФБ как часть службы научной

информации Академии наук. Рассматриваются комплектование,

обработка литературы; характеризуются фонды библиотеки, науч-

1 Peile J. Bibliotekāro terminu vārdnīca = Словарь библиотечных терминов:

Kr.-latv. un latv.-kr. — R.: LVI, 1957. — 287 lpp.
2 Fundamentālās bibliotēkas raksti= Труды Фундаментальной библиотеки /

Redkol.: К. Liepinš (atb. red.) v. с; LPSR ZA. — R.: LPSR ZA izd-ba, 1960. —

1. sēj. — 318 [2] lpp.; 6 lp. il.
3 Grāmatas un to krātuves: Rakstu krāj. / Redkol.: E. Arājs (atb. red.) v. c;

LPSR ZA Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1966 — 165 [1] lpp.: il.; 3 lp. il.

4 Bibliotēka — zinātnei= Библиотека — науке / LPSR ZA Fundam. b-ka;

Redkol.: E. Arājs (atb. red.) v. c. — R.: Zinātne, 1973. — 175. lpp.



Основные издания Фундаментальной библиотеки Академии наук
Латвийской ССР (1957—1987 гг.)

ная и библиографическая работа за данный период. На основе

анализа показано, что в истории библиотеки не было такого

бурного роста фондов и расцвета ее деятельности.

ФБ АН ЛатвССР — одной из старейших библиотек Совет-

ского Союза и Европы — посвящена коллективная монография
«Библиотеке 450» 1

, изданная кее юбилею. В монографии освеща-

ется история и современная деятельность библиотеки, показыва-

ется, как изменялось ее положение в зависимости от историче-
ских условий. Подчеркнута роль библиотеки в развитии науки в

республике. Особый интерес представляет раскрытие фонда
рукописей и редких книг, в частности дано подробное исследо-

вание собрания рукописей краеведа и историка конца XVIII—

начала XIX в. И. Кр. Бротце.
Из публикаций, подготовленных в ФБ по книжному делу

в Латвии, следует отметить ряд книг. Это две работы Я. Паэг-

1 Библиотеке 450: К юбилею Фундам. б-ки АН ЛатвССР, 1524—1974 /
АН ЛатвССР. Фундам. б-ка. — Рига: Зинатне, 1974. — 199 с, 40 л. ил.
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лиса «Издание и распространение работ классиков марксизма-
ленинизма в Латвии (до 1940 года)» 1

и «Общественно-политиче-

ская книга на латышском языке (1900—1917 гг.)»2.

Трехтомный библиографический указатель «Латышская перио-

дика» дает сведения о периодических изданиях с 1768 по 1940 г.
3

Первый том указателя включает сведения о журналах и газетах,

вышедших в Латвии, в царской России и за рубежом в 1768—

1919 гг. Второй том отражает революционные и советские перио-

дические издания за время с 1920 по 1940 г. В третьем томе

приводятся сведения об остальных периодических изданиях за

период с 1920 по 1940 г.

Из работ, раскрывающих рукописные фонды ФБ, особо нужно
отметить подготовку к изданию совместно с Институтом истории

Академии наук ЛатвССР десятитомной коллекции известного

краеведа И. Кр. Бротце «Sammlung Liefländischer Monumente».

В 1980 г. опубликована монография М. Таубе «Латышские

подсобные цехи (братства) в торговле Риги XVII —XVIII вв.», где

также использованы рукописи и рисунки И. Кр. Бротце4
.

Второму (после Риги) значительному книгоиздательскому

центру XIX в. в Латвии — Елгаве — посвящено издание «Елгав-

ская книга»
5.

К 100-летию со дня основания библиотеки Я. Мисиньша, в

настоящее время отдела латышской литературы имени Я. Ми-

синьша, вышел из печати сборник «Книги и книголюбы»6.
В 1988 г. вышла книга О. Зандерса «Книгопечатник Моллин и

его эпоха (1588—1625) »
7.

1 Paeglis J. Marksisma-ļeņinisma klasiķu darbu izdošana un izplatīšana Lat-

vijā (līdz 1940. gadam). —
R.: Zinātne, 1973. — 144 lpp.

2 Paeglis J. Sabiedriski politiskā grāmata latviešu valodā. 1900—1917. — R.:

Zinātne, 1987. — 208. lpp.
3 Latviešu periodika. 1768—1940.: Bibliogr. rād. 3 sēj. — R.: Zinātne.

1. sēj. 1768—1919. / Sast. K. Egle, V. Lūkina, Ā. Brempele, V. Jaunģiets. —

1977. — 556 lpp.
2. sēj. Brempele Д., Fligere E., Lūkina V. Revolucionārā un padomju

1920—1940. — 1976. — 424 lpp.
3. sēj. 2 d. / Sast. A. Brempele, E. Flīgere, D. Ivbule, L. Lace, M. Lazdiņa.

1920.—1940. — 1989. — 1. d. 600 lpp., 2. d. 250 lpp.
4 Taube M. Rīgas Latviešu tirdzniecības palīgamati, 17.—18. gs. — R.:

Zinātne, 1980. — 195 lpp., 11.
5 Labrence L. Jelgavas grāmata. — R.: Zinātne, 1984. — 118 lpp., il.

6
Grāmatas un grāmatnieki: Misiņa b-kas 100. gadadienai, 1885—1985 / LPSR

ZA Fundam. b-ka; Redkol.: E. Arājs (atb. red.) v. c. — R.: Zinātne, 1985. —

223 lpp., 16 lp. il.

7 Zanders О. Tipogrāfs Mollīns un vina laikmets (1588—1625). — R.: Zinātne,
1988.

— 200 lpp., il.



92

С печатными работами ФБ и ее сотрудников до 1970 г. можно

ознакомиться по библиографическим указателям Е. Пейле

(1946—1958 гг.) 1
и В. Лукиной (1946—1970 гг.) 2.

Библиотековедческая тематика библиотеки охватывает раз-

личные участки работы. Рекомендации ряда исследований внед-

рены в ее практическую работу
3, а также использованы при со-

ставлении методических материалов
4.

Библиотечно-библиографическое обслуживание читателей изу-
чалось в ФБ в различных аспектах: рассматривалось обслужива-
ние ученых Академии наук в библиотеках г. Риги5, в сети биб-

лиотек Академии наук республики
6; большое внимание уделялось

разнообразному обслуживанию читателей в ФБ: по межбиблио-

течному абонементу, в условиях открытого доступа к новейшим

периодическим изданиям в новом здании
7.

Проблемы оценки работы по обслуживанию читателей также

нашли отражение в печати
8

.

1 Peile J. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālas bibliotēkas publi-
cētie darbi (1946—1958) // Fundamentālās bibliotēkas raksti / LPSR ZA. — R.:

LPSR ZA izd-ba, 1960. — 1. sēj. — 310.-318. lpp.
2 Lūkina V. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas un

tās darbinieku publicētie darbi: 1946—1970 // Bibliotēka — zinātnei / LPSR ZA

Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1973. — 135.—162. lpp.
3 Арайе Э. Совершенствование работы Фундаментальной библиотеки АН

ЛатвССР на основе ее исследований по библиотековедению // Проблемы раз-
вития научных исследований в области библиотековедения и библиографии:
Сб. науч. тр. — М„ 1981. — С. 74—83. — (Б-ки АН СССР и АН союз, рес-
публик).

4 Индане В. Внедрение научных исследований в Фундаментальной библио-

теке Академии наук Латвийской ССР путем разработки методических мате-

риалов // Проблемы научно-методической работы в академических библиотеках:

Сб. науч. тр. — М., 1984. — С. 45—56. — (Б-ки АН СССР и АН союз, рес-
публик).

5 Индане В. Библиотечно-библиографическое обслуживание научных работ-
ников Академии наук Латвийской ССР в научных библиотеках г. Риги // Оп-

тимизация работы по обслуживанию читателей: Сб. науч. тр. — М., 1982. —

С. 24—33. — (Б-ки АН СССР и АН союз, республик).
6 Зинкина В. Библиотечно-библиографическое обслуживание ученых и спе-

циалистов в библиотеках Академии наук Латвийской ССР (1974—1979) //-
Bibliotēku darbs: B-ku zinātnes aspekti. — R.: Avots, 1984. — 19.-33. lpp.

7 Зинкина В. А. Система обслуживания читателей в новом здании Фунда-
ментальной библиотеки Академии наук Латвийской ССР // Проблемы библио-

течного и информационно-библиографического обслуживания ученых и специа-

листов: Сб. науч. тр. — М., 1983. — С. 54—60. — (Б-ки АН СССР и АН

союз, республик).
8 Брувере В. К. Некоторые аспекты оценки библиотечной работы по об-

служиванию читателей // Проблемы организации труда и управления библио-

течно-библиографическими процессами: Сб. науч. тр. — М., 1985. — С. 99—
104.

— (Б-ки АН СССР и АН союз, республик).
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Придавая большое значение эффективности использования чи-
тателями отдельных фондов, определенных видов литературы, как

в ФБ, так и в библиотеках учреждений Академии наук, ФБ про-
водила изучение использования читателями библиотечных фондов:
центрального фонда книг на русском языке, фонда зарубежных
научных журналов, фонда продолжающихся изданий. Ряд иссле-

дований проводился в библиотеках институтов Академии наук.
В 1970—1975 гг. библиотека принимала участие в исследовании
состава фондов научных библиотек республики. В 1986 г. ФБ
начала подробное изучение состава и использования фонда оте-

чественных и иностранных книг по естественным наукам централь-
ного отделения.

Кроме научных отчетов, библиотека отразила выводы по ана-

лизу состава и использования книг, периодических и продолжаю-
щихся изданий ФБ в статьях и докладах на конференциях, семи-

нарах1.

Одной из главных задач ФБ является улучшение информаци-
онного обеспечения ученых Академии наук и специалистов рес-
публики. Вопрос неразрывно связан с комплектованием и форми-
рованием фондов библиотеки. Изучена обеспеченность актуальных
тем, включенных в план научной работы Академии наук в области

биологии, информационными и библиографическими изданиями,

имеющимися в ФБ; даны рекомендации по пропаганде данных
изданий среди читателей2

.

Обеспечение читателей литературой, отсутствующей в фондах
ФБ, является одной из форм работы по обслуживанию читателей.

К анализу работы межбиблиотечного абонемента библиотека обра-

1 Лукина В. А., Зинькова Т. А. Анализ состава и использования фонда
продолжающихся изданий на русском языке в Фундаментальной библиотеке

Академии наук Латвийской ССР // Итоги исследований фондов научных биб-

лиотек г. Риги в 1970—1975 гг.: Науч.-практ. конф. 17—18 февр. 1976 г.:

Тез. докл. и сообщ. / М-во культуры ЛатвССР, Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Ла-

циса. — Рига, 1976. — С. 30—33; Зинкина В. А. Формирование фонда Фунда-
ментальной библиотеки и библиотек учреждений Академии наук Латвий-

ской ССР // Итоги исследования фондов научных библиотек г. Риги в 1970—

1975 гг.: Науч.-практ. конф. 17—18 февр. 1976 г.: Тез. докл. и сообщ. / М-во

культуры ЛатвССР, Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Лациса. — Рига, 1976. —

С. 27—30; Зинькова Т. А. Анализ неудовлетворенных требований на литера-

туру в Фундаментальной библиотеке Академии наук Латвийской ССР // Биб-

лиотечно-библиографическая информация библиотек Академии наук СССР и

академий наук союзных республик. — 1968.— № 3 [69J. —С. 87—94.

2 Брувере В. Обеспечение информационными изданиями тематики научной

работы в области биологии: (На опыте Фундам. б-ки АН ЛатвССР) // Эф-

фективность информационно-библиографической работы академических библио-

тек. — М.: Книга, 1981. — Вып. 3. — С. 24—31. — (Б-ки АН СССР и АН

союз, республик).
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щалась неоднократно
1
.

Последнее изучение работы МБА, рассмат-

ривающее обеспечение читателей ФБ всесоюзными центрами и дру-
гими партнерами, показало, что в целом запросы ФБ выполняются

ими удовлетворительно.

Специальные публикации посвящаются организации и раскры-
тию фондов библиотеки. Книги, продолжающиеся, периодические

издания и другие виды печатной продукции ФБ находятся в не-

скольких книгохранилищах: центральном, отделе латышской ли-

тературы имени Я. Мисиныпа, филиале ФБ по общественным

наукам. Особо хранятся рукописи и редкие книги. Характеристика

фондов ФБ представлена в ряде работ2
.

С целью улучшения качества комплектования ФБ стремилась

выработать принципы и методы комплектования фондов отече-

ственными и зарубежными изданиями.

Принципиальные вопросы комплектования центральных биб-

лиотек академий наук союзных республик были рассмотрены в

докладе Э. Арайса на VII совещании директоров библиотек Ака-

демии наук СССР и академий наук союзных республик, прохо-
дившем в г. Риге в 1962 г. В статье, написанной на основе

доклада, рассмотрены актуальные для того времени основные

вопросы комплектования академических библиотек Советского

Союза — разработка профиля комплектования, совершенствование

книгообмена между республиканскими библиотеками АН страны,

комплектование зарубежной научной литературы, координация до-

комплектования в республиках старой литературой, более актив-

ное освоение обменных и резервных фондов
3.

Целенаправленное формирование фондов библиотек — одна из

основных задач научных библиотек. Координация комплектования

1 Альена 3. Значение всесоюзных региональных центров МБА в обслу-

живании ученых // Вопросы библиотековедения: Опыт работы. — Вильнюс,
1982. — С. 73—81; Браслиня А. Вклад всесоюзных региональных и отраслевых

центров МБА в обслуживание научных сотрудников Академии наук Латвий-

ской ССР // Проблемы развития внутрисоюзного межбиблиотечного абоне-

мента: Сб. науч. тр. —М. (в изд-ве). — (Б-ки АН СССР иАН союз, республик).
2 Одзелевич О. Книжные фонды библиотеки // Библиотеке 450: К юбилею

Фундам. б-ки АН ЛатвССР, 1524—1974 / АН ЛатвССР. Фундам. б-ка. —

Рига: Зинатне, 1974. — С. 50—62: Lācis М.Centrālais pamatfonds// Bibliotēka —

zinātnei / LPSR ZA Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1973. — 48.—63. lpp.;
Katajs E. Ārzemju literatūra bibliotēkas fondos // Bibliotēka — zinātnei / LPSR
ZA Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1973. — 64.-72. lpp.; Зандерс О. Рукописи

и редкие произведения печати // Библиотеке 450: К юбилею Фундам. б-ки АН

ЛатвССР, 1524—1974 / АН ЛатвССР. Фундам. б-ка. —Рига: Зинатне, 1974. —

С. 85—106; Vaita И. Rokrakstu un reto grāmatu sektors // Bibliotēka — zi-

nātnei / LPSR ZA Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1973. — 100.—111. lpp.
3 Арайс Э. M. Комплектование центральных библиотек академий наук со-

юзных республик // Библиотечно-библиографическая информация библиотек

Академии наук СССР и академий наук союзных республик. — 1962. —
№ 41.—

С. 43—73.
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на основе разграничения профилей комплектования дает возмож-

ность библиотекам республики создать более богатый, наиболее

полный общий библиотечный фонд. Систематически уточняя свой

профиль комплектования, библиотека уделяла большое внимание

такому важному вопросу, как координация комплектования фон-
дов научных библиотек в Латвийской ССР. В приложении к свод-

ному плану комплектования фондов научных библиотек Риги по-

казана роль определенной библиотеки в координированной системе

комплектования фондов библиотек ЛатвССР1. На основе анализа

профилей комплектования крупнейших научных библиотек г. Риги

сделаны рекомендации по совершенствованию координации комп-

лектования.

Библиотека рассматривала вопросы формирования ее фондов
(конечного результата комплектования): систему фондов, состав

отдельных фондов, в том числе обменно-резервных. Эти вопросы

отражены в статьях О. Одзелевич 2.
Особо нужно отметить работы по информационно-библиотеч-

ному обеспечению ученых и специалистов республики зарубеж-

ными изданиями. Придавая большое значение координации ком-

плектования иностранной литературы, ФБ стремилась передать

свой опыт (первый в Советском Союзе) по координации получения

периодических изданий капиталистических стран. Опыт этой коор-

динации в библиотеках академий наук Эстонии, Литвы и Латвии

отражен в печати
3. В академических библиотеках этих республик

с 1977 г. действует договор «Об обмене иностранными журналами

между Фундаментальной библиотекой АН Латвийской ССР, Цен-

тральной библиотекой АН Литовской ССР и Научной библиотекой

АН Эстонской ССР». О координации комплектования в библиоте-

ках академий наук Литвы, Латвии и Эстонии неоднократно сооб-

щалось на различных всесоюзных и республиканских конферен-

циях и совещаниях. ФБ с 1984 г. расширила координацию на

1 (Одзелевич О. Э.) Приложение к сводному координационному плану

комплектования фондов крупнейших научных библиотек г. Риги / Междувед.
комис. по координации деятельности спец., науч. и науч.-техн. б-к при Гос-

плане ЛатвССР, Совет по комплектованию, Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Ла-

циса. — Рига, 1975. — 29 с.

2 Одзелевич О. Э. О работе над профилем комплектования фондов Фунда-

ментальной библиотеки АН ЛатвССР // Библиотечно-библиографическая инфор-

мация библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных республик. —

1964 — № 51. —
С. 114—125: Odzeļeviča О. Fondi un to komplektēšana //

Bibliotēka — zinātnei / LPSR ZA Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1973. — 22 —

47. lpp.
3 Каттай Э. К. Первоначальный опыт координации подписки на периоди-

ческие издания капиталистических стран в библиотеках академии наук При-

балтийских республик // Комплектование иностранной литературы и между-

народный книгообмен: Сб. науч. тр. — М., 1977. — Вып. 2. — С. 142—146. —

(Б-ки АН СССР и АН союз, республик).
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зарубежные издания: библиотеки Прибалтики начали координиро-
вать получение иностранной литературы и в порядке международ-
ного книгообмена.

Вопросам комплектования фондов зарубежными изданиями,
а также комплектованию фонда иностранной литературы в ФБ

посвящены статьи Э. Каттая 1
.

В специальных публикациях освещаются проблемы обработки
литературы. Наряду с составлением инструктивно-методических

материалов по обработке изданий и организации каталогов биб-

лиотека отражала опыт своей работы в статьях, докладах,

дискуссиях.

В первые послевоенные годы ФБ обслуживала читателей без

каталогов. С 1946 г. ФБ начала получать печатные карточки Все-

союзной книжной палаты и создавать алфавитные и систематиче-

ские каталоги книг. Опыт работы по описанию литературы и орга-

низации алфавитных каталогов в ФБ отражен в ряде статей2.
Организация систематического каталога книг в ФБ ставила

проблемы выбора системы классификации литературы и определе-
ния структуры каталога. За основу структуры систематического

каталога книг ФБ приняла вариант десятичной классификации
с дополнениями и изменениями. Для некоторых разделов приме-

нены элементы Библиотечно-библиографической классификации.
Опыт работы ФБ по созданию систематического каталога нашел

отражение в докладах на конференциях, статьях
3.

Для удешевления обработки и интенсификации использования

мелкопечатного материала ФБ уделяла значительное внимание

упрощенной обработке литературы. С 1953 г. она начала обраба-

1 Каттай Э. К. Координация комплектования иностранной литературы в

крупнейших библиотеках Латвийской ССР // Библиотечно-библиографическая

информация библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных рес-
публик. — 1969. — № 3. — С. 5—22; Каттай Э. К. В секторе иностранной ли-

тературы отдела комплектования Фундаментальной библиотеки АН Латвий-

ской ССР // Библиотечно-библиографическая информация библиотек Академии
наук СССР и академий наук союзных республик. — 1962. — № 39. — С. 41—

52.
2 Starostenko L. Literatūras apstrāde un katalogu veidošana // Bibliotēka —

zinātnei / LPSR ZA Fundam. b-ka. — R.: Zinātne, 1973. — 73.—83. lpp.;
Староствнко Л. Каталоги // Библиотеке 450: К юбилею Фундам. б-ки АН

ЛатвССР, 1524—1974 / АН ЛатвССР. Фундам. б-ка. — Рига: Зинатне, 1974.
—

С. 62—67.

3 Стурит А. А. Изложение выступления на VII совещании директоров биб-

лиотек АН СССР и академий наук союзных республик о редактировании ката-

логов // Библиотечно-библиографическая информация библиотек Академии наук

СССР и академий наук союзных республик. — 1962. — № 41. — С. 121—123;
Стурит А. А. Необходимо ли библиотекам составлять три предметных указа-

теля к систематическому каталогу? // Библиотечно-библиографическая инфор-
мация библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных республик. —

1963. — № 44. — С. 98—126; № 45. — С. 57—90.
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тывать мелкопечатный материал, некоторые периодические и се-

рийные издания упрощенным способом. Опыт работы ФБ по упро-
щенной обработке отдельных видов изданий,в том числе обработки
документов групповым способом, отражен в печати

1
.

Путь книги в процессе обработки литературы является одним

из трудных участков работы библиотек. ФБ неоднократнообраща-
лась к данному вопросу, совершенствуя технологический процесс

обработки литературы. Одна из последних работ, освещающая

опыт работы ФБ по оптимизации пути книги, опубликована в

1980 г.
2

Одной из важнейших проблем комплексного обслуживания чи-

тателей является вопрос создания сводных каталогов. В статье

«Вопросы сводных каталогов в Латвии»3
освещены сущность и зна-

чение сводного каталога. Рассмотрены ближайшие и перспективные

задачи организации сводных каталогов в республике. Некоторые
из них (например, составление каталога всей латышской литера-

туры, сводного каталога всех периодических изданий) не сняты

с повестки дня библиотек и в настоящее время.

Среди публикаций ФБ определенное место занимают работы
о библиографической деятельности библиотеки4. Основные направ-

ления библиографической работы ФБ — это составление библиогра-

фических указателей серии «Ученые Советской Латвии», тематиче-

ских и информационных указателей. Особое значение имеет созда-

ние трехтомного указателя «Латышская периодика». ФБ одной из

первых среди республиканских академических библиотек начала

составлять библиографические указатели работ ученых Латвии.

Опыт методики библиографирования работ ученых распространен

1 Дауксте И. К. Групповая обработка литературы в Фундаментальной биб-

лиотеке АН Латвийской ССР // Библиотечно-библиографическая информация
библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных республик. —

1967. — № 3. — С. 47—60; Цепне Л. Ю. Групповая обработка и другие спо-

собы упрощенной обработки произведений печати в Фундаментальной библио-

теке Академии наук Латвийской ССР // Тр. Фундаментальной б-ки. — Рига:

Изд-во АН ЛатвССР. — Т. 1.
— С. 249—271.

2 Индане В. Оптимизация пути книги в процессе обработки в Фундамен-
тальной библиотеке АН Латвийской ССР // Научная систематизация и ката-

логизация литературы. — М., 1980. — Вып. 2. — С. 114—130. — (Б-ки АН

СССР и АН союз, республик).
3 Krasta V. Kopkatalogu jautājums Latvijā // Fundamentālās bibliotēkas

raksti. — R.: LPSR ZA izd-ba, 1960. — 207.—247. lpp.
4 Коцере В. Библиографическая работа Фундаментальной библиотеки АН

ЛатвССР в XI пятилетке // Вопросы библиотековедения: Опыт работы. —

Вильнюс, 1982. — С. 66—73; Паэглис Я- Библиографические указатели //
Библиотеке 450: К юбилею Фундам. б-ки АН ЛатвССР, 1524—1974 / АН

ЛатвССР. Фундам. б-ка. — Рига: Зинатне, 1974. — С. 73—79; Зинкина В. А.

Библиографическая работа ФБ АН ЛССР // Сов. библиография. — 1968. —

№ 5. — С. 31—38.



98

среди библиотек академий наук союзных республик
1. По поручению

Комиссии по координации научной и научно-методической работы
Библиотечного совета по естественным наукам при Президиуме
АН СССР библиотека разработала методическое пособие по

составлению персональных указателей ученых, которое было ре-

комендовано в качестве типового для академических библиотек

союзных республик.

По теме «Развитие научно-вспомогательной библиографии в

Советской Латвии» подготовлена к публикации работа В. Коцере,
в которой дан анализ различных (по виду, хронологическому ох-

вату) ретроспективных библиографических указателей по общест-

венным наукам, вышедшим с 1965 по 1985 г. в Латвийской ССР.

Для улучшения справочно-библиографического обслуживания

ученых и специалистов республики изучался справочный аппарат

и фонд ФБ, использование читателями ее каталогов, картотек

и информационных указателей. Результаты исследований отра-

жены в ряде статей2
.

Стремясь к оперативному и наиболее полному удовлетворению

информационных потребностей читателей, и в первую очередь

ученых Латвийской ССР, библиотека проводила изучение опыта

1 Лукина В. Составление персональных указателей литературы ученых: Ме-

тод, рекомендации для б-к акад. наук союз, республик / АН ЛатвССР. Фун-
дам. б-ка. — Рига, 1975. — 12 с; Пейле Е. Я- К вопросу о составлении био-

библиографии ученых: (Обзор литературы и опыт работы) // Библиотечно-

библиографическая информация библиотек Академии наук СССР и академий

наук союзных республик. — 1962. — N° 39. — С. 96—123.

2 Слуцкина Р. Б. Справочный фонд и информационные потребности чита-

телей Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвийской ССР // Спра-
вочно-библиографическая работа в библиотеках: Сб. науч. тр. — М., 1977. —

Вып. 3. — С. 47—61. — (Б-ки АН СССР и АН союз, республик); Слуц-

кина Р. Б., Салдоне О. В. Некоторые вопросы изучения справочно-библиографи-
ческого аппарата и его соответствия запросам читателей (на примере Фунда-
ментальной библиотеки АН ЛатвССР) // Изучение дальнейшего совершенст-
вования работы библиотек в помощь научно-техническому прогрессу: Сб.

материалов в помощь разраб. пробл. «Библиотечно-библиографические ресурсы
научной информации» / М-во культуры РСФСР, Гос. публ. б-ка им. М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина, Пробл. совет «Библ.-библиограф, ресурсы науч. информ. и

проблемы их развития на современном этапе». — Л., 1976. — Вып. 10. —

С. 83—89. — (Б-ки и науч. информ.); Слуцкина Р. Б., Бессмертнова Л. В.

Использование каталогов и картотек в обслуживании читателей Фундаменталь-
ной библиотеки Академии наук ЛатвССР // Информационно-библиографическая
и справочная работа: Сб. науч. тр. — М., 1978. — Вып. 3. — С. 142—

145. — (Б-ки АН СССР и АН союз, республик); Слуцкина Р. Б. Использова-

ние информационных указателей иностранной литературы, издаваемых Фунда-
ментальной библиотекой АН ЛатвССР // Библиотечно-библиографическая ин-

формация библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных респуб-
лик. — 1969. — № 3. — С. 132—140.
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организации сети библиотек в академиях наук СССР и АН союз-

ных республик. Данный вопрос освещен в ряде статей.

В них рассматривается наиболее рациональная форма органи-

зации системы академических библиотек в союзных республиках,
централизация участков работы 1. Особое внимание уделено со-

вершенствованию сети библиотек Академии наук Латвийской ССР

и перспективам ее развития
2
.

Библиотека постоянно обращалась к теме организации труда

и повышения квалификации ее сотрудников. Большое внимание

уделялось повышению профессиональной квалификации молодежи,

особенно молодых специалистов. Система повышения квалифика-

ции ФБ включает политсеминары, обязательную стажировку моло-

дых специалистов, углубление знаний иностранных языков, семи-

нарские занятия в отделах. Некоторый опыт работы по данным

вопросам отражен в статьях
3.

Кроме изучения актуальных вопросов библиотечного дела, ФБ

уделяла значительное внимание истории библиотеки4. Библиотека

1 Зинкина В. А. Централизация библиотечной сети республиканской акаде-

мии наук — наиболее рациональная форма ее организации // Опыт централи-

зации библиотечного дела: Сб. науч. тр. — М., 1977. — Вып. 1. — С. 59—

G7. — (Б-ки АН СССР и АН союз, республик); Зинкина В. А. Организация
сети библиотек в академиях наук союзных республик // Библиотечно-библио-

графическая информация библиотек Академии наук СССР и академий наук
союзных республик. — 1964. — № 52. — С. 48—67.

2 Зинкина В. А. Развитие сети библиотек Академии наук Латвий-

ской ССР // Библиотечно-библиографическая информация библиотек Академии

наук СССР и академий наук союзных республик. — 1970. — № 2. —

С 54—68; Zinkina V. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas bibliotēku tīkla organizā-
cija un attīstības perspektīvas // Grāmatas un to krātuves / LPSR ZA Fundam.

b-ka.
— R.: Zinātne, 1966. — 5—34. lpp.

3 Брувере В. К. Некоторые формы и методы повышения квалификации

молодых специалистов в Фундаментальной библиотеке Академии наук Латвий-

ской ССР // Проблемы научно-методической работы в академических библио-

теках: Сб. науч. тр. — М., 1984. — С. 57—65. — (Б-ки АН СССР и АН союз,

республик); Зинкина В. А. Подготовка и повышение квалификации кадров

в научной библиотеке: (Опыт Фундам. б-ки АН ЛатвССР) // Повышение ква-

лификации библиотечных кадров. — М., 1977. — С. 40—49. — (Б-ки АН

СССР и АН союз, республик); Аллен В. П. Повышение квалификации биб-

лиотечных работников в Фундаментальной библиотеке АН ЛатвССР // Биб-

лиотечно-библиографическая информация библиотек Академии наук СССР

и академий наук союзных республик. — 1963. —
№ 45. — С. 137—145.

4 Lācis М. Atskats bibliotēkas vēsturē (1524—1944) // Fundamentālās biblio-

tēkas raksti. — R.: LPSR ZA izd-ba, 1960. —
1. sēj. — 7.—36. lpp.; Krasts V.

Bibliotēkas izveidošanās pēckara periodā (1944—1958) // Fundam. b-kas raksti. —

R.: LPSR ZA izd-ba, 1960. —1. sēj. — 37.—89. lpp.; Лацис M. История Фунда-
ментальной библиотеки АН ЛатвССР (1524—1946) // Библиотеке 450: К юби-

лею Фундам. б-ки АН ЛатвССР, 1524—1974 // АН ЛатвССР. Фундам. б-ка. —

Рига: Зинатне, 1974. — С. 7—42.
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основана в 1524 г. как Рижская городская библиотека, за гра-

ницей она была широко известна как «Bibliotheca Rigensis».
В 1940 г. объем фондов библиотеки насчитывал около 204 тыс.

томов. В 1941 г. во время нападения фашистских оккупантов биб-

лиотека сгорела, было спасено около 46 тыс. книг и рукописей,

находившихся в сейфах ратуши. Восстановление библиотеки нача-

лось в 1944 г. после освобождения Риги.

В 1985 г. в республике широко отмечалось столетие библиотеки

Я. Мисиньша. Я. Мисиньш заложил основы уникального и наибо-

лее полного собрания латышской литературы и всю жизнь посвя-

тил пополнению этой коллекции книг. В 1925 г. Я. Мисиньш

передал свою библиотеку городу Риге. Стремительный рост ее

начался после передачи в 1946 г. Академии наук Латвийской ССР.

В 1954 г. библиотека Я. Мисиньша присоединена к ФБ Академии

наук республики в качестве отдела латышской литературы

им. Я. Мисиньша. В послевоенные годы количество литературы

в отделе им. Я. Мисиньша возросло в 4 раза, ежегодно здесь

регистрируется около 2000 постоянных читателей. История и дея-

тельность библиотеки Я. Мисиньша широко освещены в печати
1
.

Значительное развитие получили исследования по истории биб-

лиотек Латвии до 1919 г., отраженные в статьях Ф. Ранцана 2
и

А. Бремпеле 3. Краткую историю латышской библиографии опубли-
ковал К. Эгле4

.

1 Arājs E. Misiņa bibliotēka simt gados // Grāmatas un grāmatnieki. — R.:

Zinātne, 1985. — 10.-30. lpp.; Ķokts /., Laukgale M. Misiņa bibliotēka. Gadsimtā

noietais un šodien darāmais // Latvijas PSR bibliotēku vēstures jautājumi: Tema-

tisks rakstu krāj. / LPSR Kultūras m-ja. V. Lāča LPSR Valsts b-ka. — R.
f

1986. — 92.—102. lpp.; Zanders О. Gadsimtā sakrātā bagātība: J. Misiņa b-kas

sākotne // Karogs. — 1985. — № 9. — 154.—157. lpp.: iL; Zandmanis A. J. Misiņa
latviešu literatūras nodaja // Bibliotēka — zinātnei / LPSR ZA Fundam. b-ka. —

R.: Zinātne, 1973. — 112.—117. lpp.
2 Rancāns F. Bibliotēku progresīvā loma kultūras un sabiedriski politiskajā

dzīvē Latvijā (19. gs. — 1919. g.) // Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. — R.,
1970. — 2./3. laid. — 99.—155. lpp.; Ранцан Ф. В. Деятельность библиотек Лат-

вии в свете ленинских принципов (90-е гг. XIX в. — 1919 г.) // Материалы
конференции библиотек АН Прибалтийских советских республик (Вильнюс,
17—21 июня 1969 г.). — Вильнюс, 1970. — С. 13—53; Ранцан Ф. В. Первые
шаги библиотек Латвии на пути, предначертанном Лениным (1917—1919) //

Пиблиотечно-библиографическая информация библиотек Академии наук СССР

и академий наук союзных республик. — 1970. — № I. — С. 38—57.

3 Бремпеле А. К истории нелегальных библиотек в Латвии (90-е годы

XIX века — окт. 1917 г.) // Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. — 1974. —

№ 5. — 114.—135. lpp.
4 Egle Ķ. īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture (līdz 1917. gadam) / LPSR ZA

Vai. un lit. inst. — R.: LPSR ZA izd-ba, 1957. — 83 lpp.; Эгле К. Краткая исто-

рия латышской библиографии (до 1917 года) // Тр. Фундам. б-ки. Рига:

Изд-во АН ЛатвССР, 1960. — Т. 1. — С. 91— 140.
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Много работ посвящено известным библиотековедам и библио-

графам — Я. Мисиньшу, К. Эгле и .др.
1 К. Эгле — латышский

библиограф, библиотекарь, литературовед и критик — руководил

библиотекой Я. Мисиньша с 1925 по 1952 г. Капитальной работой

о Я. Мисиныне и его библиотеке является книга Ф. Ранцана,

изданная в 1963 г.

Краткий обзор рассмотренных публикаций ФБ показывает,

что библиотека внесла определенный вклад в разработку проблем
библиотековедения, библиографоведения, истории библиотечного

и книжного дела в Латвии.

V. ZINKINA

LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS FUNDAMENTĀLĀS

BIBLIOTĒKAS GALVENĀS PUBLIKĀCIJAS BIBLIOTĒKU

DARBA JAUTĀJUMOS (1957.—1988. G.)

Kopsavilkums

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka (FB) pēta gan
bibliotēku un bibliogrāfijas zinātņu, gan arī Latvijas grāmatniecības darba jautā-
jumus, pēdējos gados pievēršoties bibliotekāro procesu automatizācijai.

šajā rakstā aplūkots viens no FB zinātniskās darbības aspektiem — bibliotēku

darba pētījumi. Rezultāti apkopoti publikācijās, kurās izgaismota FB daudzpusīgā
darbība bibliotēku un bibliogrāfijas zinātnēs: skartas lasītāju bibliotekārās un bib-

liogrāfiskās apkalpošanas pilnveides problēmas, pamatojoties uz fondu sastāva un

izsnieguma, starpbibliotēku abonementa darba, kā arī katalogu un kartotēku izman-

tojuma analīzi.

īpaša uzmanība pievērsta publikācijām, kurās izvērtēta fondu komplektēšana
un veidošana, ārzemju literatūras komplektēšanas koordinācija Latvijas PSR bib-

liotēkās un pirmā pieredze kapitālistisko valstu periodisko izdevumu pasūtījuma
koordinēšanā Baltijas republiku zinātņu akadēmiju bibliotēkās. Virkne rakstu veltīti

FB pieredzei literatūras aprakstīšanā, alfabētisko un sistemātisko katalogu vei-

došanā, bibliogrāfisko uzziņu sniegšanā. Publikācijās aplūkota bibliotēku tīkla

1 Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. — R.: LVI, 1963. — 330 lpp.:
iL; Misiņš J. Izlase / LPSR ŽA Fundam. b-ka; Redkol.: E. Arājs v. c. — R.: LPSR
ZA izd-ba, 1962. — 175 [2] lpp., 1 lp. ģīm.: iL; Paeglis /., Brempele Ā. Jāņa

Misiņa bibliogrāfiskais darbs // Grāmatas un grāmatnieki. — R.: Zinātne, 1985. —

31.—47. lpp.; Zanders О. Jāņa Misiņa vēstules LPSR ZA Fundamentālajā biblio-

tēkā // Grāmatas un grāmatnieki. — R.: Zinātne, 1985. — 48.—49. lpp.; Arājs E.

Lielais grāmatnieks: Sakarā ar lit. vēsturnieka un bibliogrāfa K. Egles 90. dz. d.,
1887—1977 // Karogs. — 1977. —№6. — 177.—180. lpp.; Бремпеле А. Латыш-

ский библиограф Карлис Эгле: (2.V1.1887—25.V1. 1974) // Из истории библиотеч-

ного дела и библиографии: Сб. науч. тр. — М., 1978. — Вып. 1.
— С. 144—

164. (Б-ки АН СССР иАН союз, республик); Karulis К. Par Kārli Egli // Ka-

rogs. — 1971. — № 11. — 167.—168. lpp.; Brempele A. Antons Birkerts — biblio-

grāfs: Sakarā ar lit. zinātnieka 100. dz. d„ 1876—1976 // Karogs. — 1976. —

№ 4. — 155.—157. lpp.; Brempele A. Darbs liek atcerēties darītāju: Augusta
Gintera (1885—1944) gadskārtā // Karogs. — 1975. — № 12. — 178.—179. lpp.;

Brempele A. Bibliogrāfa atcerei: Sakara ar V. Caunes 85. dz. d., 1890—1944 //

Karogs. — 1975. — № 4.
— 179.—180. lpp.
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organizācija savienoto republiku zinātņu akadēmijās, īpaši pievēršoties mūsu repub-
likas ZA bibliotēku tīklam.

Līdzās bibliotēku darba aktuālo jautājumu izpētei FB lielu uzmanību veltī
tieši savai vēsturei, izcilajiem zinātniekiem un bibliogrāfiem, kas strādājuši biblio-

tēkā: J. Misiņam, K. Eglēm, kā arī Latvijas bibliotēku darba vēsturei vispār.
Kopš 1957. gada FB izdevusi virkni monogrāfiju un rakstu krājumu, tajā

pašā gadā izdots pirmais darbs latviešu bibliotekārās terminoloģijas jomā —

J. Peiles «Bibliotekāro terminu vārdnīca». 1960. gadā iznācis «Fundamentālās

bibliotēkas rakstu» pirmais sējums, kurā aplūkoti latviešu bibliogrāfijas vēstuies

jautājumi, sniegts plašs FB vēstures materiāls līdz 1958. gadam un apskats par

kopkatalogu veidošanu Latvijā. Bibliotēku un grāmatniecības darba jautājumiem
veltīts rakstu krājums «Grāmatas un to krātuves». Kolektīvā monogrāfija «Biblio-

tēka — zinātnei» iepazīstina lasītājus ar FB 25 gadu darbu (1946—1971) repub-
likas Zinātņu akadēmijas sistēmā: ar literatūras Komplektēšanu un apstrādi, fon-

diem, zinātnisko un bibliogrāfisko darbu. LPSR ZA FB ir viena no vecākajām
Padomju Savienības un Eiropas bibliotēkām — kolektīvā monogrāfija «Библио-

теке 450» (izd. 1974. g.) ir jubilejas izdevums, kurā atainota tās pagātne un šo-

diena, sniegts ieskats ievērojamā novadpētnieka J. X- Broces rokrakstu materiālos.

šajā rakstā aplūkotas dažas publikācijas, kas veltītas grāmatniecības jautāju-
miem Latvijā: J. Paegja «Marksisma-Jeņinisma klasiķu darbu izdošana un izplatī-
šana Latvijā (līdz 1940. gadam)» un «Sabiedriski politiskā grāmata latviešu

valodā. 1900—1917», periodisko izdevumu bibliogrāfiskais rādītājs 3 sējumos «Lat-

viešu periodika. 1768—1940», kā ari J. K. Broces rokrakstu sagatavošana iespie-
šanai.

īsais FB publikāciju apskats atspoguļo tas nozīmīgo devumu bibliotēku zināt-

nes problēmu risinājumā, Latvijas bibliotēku un grāmatniecības darba vēsturē.

V. ZINKINA

MAIN PUBLICATIONS ON THE QUESTIONS OF LIBRARY WORK

AT THE FUNDAMENTAL LIBRARY OF THE LATVIAN SSR ACADEMY

OF SCIENCES (1957—1988)

Summary

The Fundamental Library (FL) of the Latvian SSR Academy of Sciences

investigates work both in library and bibliographical sciences and in Latvian bib-

liology, during the latest years turning to the automatization of library pro-

cesses.

This article deals with one of the aspects of scientific activity at the FL —

investigations of library work. Results have been summed up in publications
which show the versatile activity of the FL in library bibliographical sciences:

problems of the perfection of library and bibliographical service have been touched,

namely, the structure of library stocks and delivery of literature, the work of

Interlibrary Loan, as well as the analysis of the use of catalogues and card

indices.

Special attention has been paid to the publications which estimate acquisition
and growth of library stocks, coordination of foreign literature acquisition by the

libraries of the Latvian SSR, and to the coordination of subscription to periodicals
of foreign countries in the libraries of Soviet Baltic Academies of Sciences. A

number of articles are dedicated to the experience of the FL in literature descrip-
tion, organization of alphabetical and systematical catalogues, service of biblio-

graphical inquiries. Publications examine the library net organization in the Aca-

demies of Sciences of the united republics, especially the library net of the

Latvian SSR Academy of Sciences.
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Next to the investigation of actual questions of library work the FL pays

great attention to its own history, to the prominent scientists and bibliographers
who have worked at the library — J. Misiņš, К. Egle, as well as to the history
of Latvian libraries in general.

Since 1957 the FL has issued a number of monographs and collections, in

the same year the first work in the field of Latvian library terminology was pub-
lished — «A Dictionary of Library Terms» by J. Peile. In 1980 the first volume

of «Proceedings of the Fundamental Library» was issued, which examined ques-
tions of the history of Latvian bibliography and gave a broad material on the

history of the FL till 1958 and a survey about the formation of union catalogues
in Latvia. The collection «Books and Their Depositories* is dedicated to the work

of libraries and bibliology. The collective monograph «Library —
to Science» is

dedicated to the 25 years' work of the FL (1946—1971) in the system of the repub-
lican Academy of Sciences: literature acquisition and processing, library stocks,

scientific and bibliographical work. The Fundamental Library of the Latvian SSR

Academy of Sciences is one of the oldest libraries both in the Soviet Union and

in Europe —
the collective monograph «Library — 450» (issued in 1974) is a

jubilee edition which reflects its past and present, and gives a survey of

manuscripts of the prominent ethnographer J. K. Broce.

The article considers several publications dedicated to the questions of Lat-

vian bibliology: «Publishing and Distribution of Works by the Classics of

Marxism-Leninism in Latvia (till 1940)» and «Social and Political Book in Lat-

vian, 1900—1917» by J. Paeglis, the bibliographical index of periodicals in 3 vol-

umes «Latvian Periodicals, 1768—1940», as well as the preparation of. J. X- Broce's

manuscripts for printing.
The short survey of the FL's publications reflects its significant contribution

to the development of library science, to the history of work of Latvian libraries

and bibliology.

W. SINKINA

DIE WICHTIGSTEN VERÖFFENTLICHUNGENDER FUNDAMENTAL-

BIBLIOTHEK DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER

LETTISCHEN SSR ÜBER DIE FRAGEN DER BIBLIOTHEKSARBEIT

(1957—1988)

Zusammenfassung

Die Fundamentalbibliothek der Akademie der Wissenschaften der Let-

tischen SSR erforscht sowohl die Fragen der Bibliothekswissenschaften und

Bibliographie, als auch die Fragen des Buchwesens Lettlands, in den letzten Jahren

hat man sich der Automatisierung der Bibliotheksprozesse zugewendet.
In diesem Artikel wird einer der Aspekte der wissenschaftlichen Tätigkeit der

ГВ betrachtet — die Forschungen über die Bibliotheksarbeit. Die Ergebnisse sind

in den Publikationen zusammengefaßt, in denen die vielseitige Tätigkeit der FB

auf dem Gebiet der Bibliothekswissenschaften und Bibliographie widerspiegelt ist:

es werden auf Grund der Analyse der Bibliotheksbestände und der Ausleihe von

Literatur, der Arbeit des Fernleihverkehrs, als auch der Benutzung der Kataloge
und Karteien die Vervollkommnungsprobleme der bibliothekarischen und biblio-

graphischen Betreuung der Leser berührt.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Veröffentlichungen gewidmet, die den

Bestandsaufbau und die Beschaffung der Bibliotheksbestände, die Koordination der

Erwerbung der ausländischen Literatur in den Bibliotheken der Lettischen SSR
und die ersten Erfahrungen auf dem Gebiet der Koordination des Abonnierens der

Zeitschriften der kapitalistischen Länder in den Bibliotheken der Akademien der



Wissenschaften der baltischen Republiken auswerten. Eine Reihe der Artikel ist

den Erfahrungen der FB bei der Titelaufnahme von Druckwerken, der Organisation
der alphabetischen und systematischen Kataloge, der Betreuung mit den biblio-

graphischen Auskünften gewidmet.
In den Veröffentlichungen ist die Organisation des Bibliotheksnetzes der

Unionsrepubliken behandelt, eine besondere Aufmerksamkeit ist dem Bibliotheks-

netz der Akademie der Wissenschaften unserer Republik gewidmet.
Neben der Erforschung der aktuellen Fragen der Bibliotheksarbeit hat die

FB große Aufmerksamkeit sowohl ihrer Geschichte, ihren hervorragenden Wissen-

schaftlern und Bibliographen, die in der Bibliothek gearbeitet haben — J. Misiņš,
К. Egle, als auch der Geschichte der Bibliotheksarbeit Lettlands überhaupt gewid-
met.

Seit 1957 hat die FB eine Reihe von Monographien und Sammelbänden heraus-

gegeben, in demselben Jahre ist auch die erste Arbeit auf dem Gebiet der lettischen

bibliothekarischen Terminologie veröffentlicht worden: «Das Wörterbuch der biblio-

thekarischen Termini» von J. Peile. 1960 ist der erste Band der «Schriften der Fun-

damentalbibliothek» erschienen, in dem die Fragen der Geschichte der lettischen

Bibliographie erörtert sind, es wird in diesem Band ein umfangreiches Materialüber

die Geschichte der FB bis zum 1958 und ein Überblick über die Bildung der Gesamt-

kataloge in Lettland gegeben. Den Fragen der Bibliotheksarbeit und des Buchwe-

sens ist das Sammelwerk «Bücher und Büchereien» gewidmet. Die kollektive Mono-

graphie «Die Bibliothek für die Wissenschaft» macht die Leser mit der Arbeit

der FB im Laufe von 25 Jahren (1946—1971) im System der Akademie der Wis-

senschaften unserer Republik bekannt: mit der Erwerbung der Literatur und deren

Bearbeitung, mit den Bücherbeständen, mit der wissenschaftlichen und bibliogra-
phischen Arbeit. Die FB der Akademie der Wissenschaften der Lettischen SSR ist

eine der ältesten Bibliotheken in der Sowjetunion und in Europa — die kollektive

Monographie «450 Jahre der Bibliothek» (herausgegeben im Jahre 1974) ist eine

Jubiläumsausgabe, in der die Geschichte und der heutige Tag der Bibliothek wider-

spiegelt sind, es wird ein Einblick in den Handschriften des bedeutenden Landes-

kundigen J. Ch. Brotze gegeben.
In diesem Artikel sind einige Veröffentlichungen behandelt, die den Fragen

des Buchwesens in Lettland gewidmet sind: «Die Herausgabe und Verbreitung der

Werke von Klassikern des Marxismus-Leninismus in Lettland (bis 1940)» und

«Das gesellschaftlich-politische Buch in der lettischen Sprache, 1900—1917» von

J. Paeglis, das bibliographische Verzeichnis der periodischen Ausgaben in drei

Bänden «Die lettische Periodika, 1768—1940», als auch die Vorbereitung der Hand-

schriften von J. Ch. Brotze zum Druck.

Der kurze Überblick über die Veröffentlichungen der FB widerspiegelt deren

bedeutungsvollen Beitrag zur Lösung der Probleme der Bibliothekswissenschaft,

zur Geschichte der Bibliotheken Lettlands und des Buchwesens.
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V. ANAPARTS

SALDUS RAJONA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

UN RAJONA LAIKRAKSTS

Raksta autors — bibliogrāfs un novadpētnieks Latvijas PSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Valdis Anaparts vairāk nekā

trīsdesmit gadus dzīvo un strādā Saldū. Nācis no Piebalgas, taču

dziļi iesakņojies Kurzemē, kļuvis par vienu no redzamākajiem Sal-

dus novada vēstures apzinātajiem un kultūras darba rosinātājiem.
Lielāko daļu no rakstā minētajām dažāda satura publikācijām avīzē

sacerējis viņš pats, tādējādi aktīvi popularizējot padarīto un vēl

darāmo rajona iedzīvotāju vidū, apliecinot savu plašo interešu loku.

Saldus rajona bibliotēka sāka sadarbību ar rajona laikrakstu jau
50. gadu vidū, plašāk to izvēršot 1959. gada sākumā. Bet tad «Pa-

domju Dzimteni» likvidēja, un, pastāvot tikai zonālajam laikrakstam

«Komunists» Liepājā, sadarbība sašaurinājās. 1962. gada maijā
«Padomju Dzimtene» atdzima — šoreiz Kuldīgā, kopīga Kuldīgas
un Saldus rajoniem. Publicēšanās iespējas atkal paplašinājās.
1963. gada 2. februārī sāka iznākt tagadējā Saldus rajona avīze —

«Padomju Zeme». Bibliotēkai izveidojās cieši kontakti ar toreizējo
redaktoru Kārli Skruzi, vēlāk ar Gunāru Kroji, tagad — ar Dzintru

Toni. īpaši daudz publikāciju bija 1966.—1967. gadā sakarā ar gata-
vošanos Lielā Oktobra 50. gadskārtai.

Katra gada sākumā kopīgi ar redakcijas vadību apspriedām tē-

mas, par kurām varētu un vajadzētu rakstīt. Darbība attīstījās trīs

pamatvirzienos: dažādu nozaru literatūras propaganda (galveno-
kārt informatīvu bibliogrāfisko apskatu veidā); novadpētniecība;
bibliotēku darbs. Devām literatūras apskatus, atzīmējot ievērojamus
notikumus valsts dzīvē, tāpat izcilu literāru darbu un to autoru jubi-

lejas. Novadpētniecībā pievērsāmies slaveniem mūsu novadniekiem —

sabiedriskajiem darbiniekiem Jukumam Vācietim, Jānim Rudzutakam,

māksliniekiem, rakstniekiem, pedagogiem. Rakstu ciklā par bibliotē-

kām ievērību izpelnījās tie darbinieki, kas dara to pašu ko citi, bet

ne gluži tā kā citi. Avīzē rakstījuši bibliotēku darbinieki, arī prakti-
kanti no Latvijas Valsts universitātes un Rīgas kultūras un izglītības
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darbinieku tehnikuma. Par literārām tēmām un novadpētniecību īpaši
daudz rakstījis literatūrkritiķis un bibliogrāfs Valdemārs Ancītis —

bibliotēkas aktīvists kopš 1957. gada, kādu laiku arī štata darbinieks.

Vairāk nekā gadsimta ceturksnī (1959.—1988. g.) avīzē atspo-

guļoto tēmu daudz. Sāksim ar informatīvajiem bibliogrāfiskajiem ap-

skatiem, ar ielūkošanos.vēsturē.
1975. gadā — dekabristu sacelšanās 150. gadadiena. Sakarā ar

to literatūras apskats «Dekabristu piemiņai», kurā ietverti dokumen-

tālie darbi un daiļliteratūra.
Tādā pašā veidā sagatavojām rakstu un literatūras apskatu cik-

lus, atzīmējot 1905. gada revolūcijas 70. un 80. gadadienu, īpaši

akcentējot notikumus tagadējā Saldus rajona teritorijā, citātiem iz-

mantojot izrakstus no tālaika «Cīņas».

Līdzīgus ciklus ar bibliogrāfijas piesaisti publicējām sakarā ar

V. I. Ļeņina 100. un 110. dzimšanas dienu. Ja pirmajā reizē bija ak-

centēta gandrīz tikai Ļeņinam veltītā literatūra, tad otrajā — pārvēr-
tības dažādos mūsu valsts novados, Ļeņina idejas īstenojot dzīvē.

Apskatu pamatā — visu republiku mūsdienu autoru daiļdarbi.

1966.—1967. gadā — Lielā Oktobra 50. gadadienai veltīts apskatu
cikls: revolūcijas norises hronoloģisks atspoguļojums literatūrā.

Līdzīgs cikls arī sakarā ar Oktobra revolūcijas 60. gadadienu —

šoreiz tematiski apskati: «Par cīņām un cīnītājiem, kurus pieminēs
arī pēc gadu simteņiem», «Ja nebūtu vēstures grāmatu», «Saldus—

Vladivostoka= 10374 kilometri» v. c.

Sakarā ar PSRS nodibināšanas 50. gadadienu sniedzām apska-
tus par visu padomju republiku literatūru, piemēram, «Abpus Dņes-
trai», «Kur krāc un bango Dņepra plašā», «Akinu dziesmas pēc-
tece», «Kalnu un stepju poētiskums un skaudrums» v. c. 60. gada-
dienas reizē — citi akcenti. Kā parasti, jaunākā literatūra, bet ar

pastiprinātu subjektīvo vērojumu: «Cauri kalniem līdz jūrai», «Par

Kišiņevu un par sevi man gribas pastāstīt kaut ko» v. c.

Veidojām arī publikācijas, atzīmējot komjaunatnes nodibināša-

nas 50. un 60. gadadienu. Pirmajai jubilejai veltītie apskati sau-

cās: «Citādi dzīvot nav vērts», «Dienas prasa atbildi». Gatavojoties
otrajai jubilejai, vispirms devām ieskatu bibliogrāfijā un pasākumu
organizēšanas metodikā: «Taupīsim laiku». No literatūras — infor-

māciju par pēdējos 10 gados iznākušajiem darbiem, piemēram: «Tas

ir mans laiks», «Par maizi, mīlestību un šauteni», «Uzdāvini man tīru

sniegu» v. c.

Visvairāk publikāciju tapa, gatavojoties Uzvaras gadadienām, jo
Saldus rajonā (Ezerē, kur tagad Saldus Vēstures un mākslas muzeja
filiāle) tika parakstīta fašistu armijas Kurzemes grupējuma kapitulā-
cija; Saldus rajona 19 brāļu kapos guldīti vairāk nekā 24 000 Pa-

domju Armijas karavīru (šobrīd rajona teritorijā ir ap 36 700 iedzīvo-

tāju). Tātad: 25. gadadienai — «Tu esi iznācis no kauju liesmām»;
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30. gadadienai — «Reiz cēlās strēlnieks sarkanais», «No Maskavas

līdz Berlīnei», «Izziņai un atmiņas atsvaidzināšanai» (tikai biblio-

grāfija). 35. gadadienai — «Tā tas bija» (tikai dokumentālā lite-

ratūra). 40. gadadienai: vispirms — «Saīsināsim meklējumus» (jau-
nākais bibliogrāfijā), gada gaitā — fakti par Latvijas atbrīvošanu,

informācija par tematisko pasākumu rajona bibliotēkā, akcentējot
notikumus Saldū un apkārtnē, un plašāka materiālu kopa — raksti

un literatūras apskati par visām varoņpilsētām.
Laika gaitā publicēts arī krietns skaits informatīvu apskatu un

citu materiālu par aktuālām tēmām: tiesību zināšanu propagan-
dai— «Neviens neteica «nedrīkst»»; par antireliģiskām problēmām —

«Zaudēti gadi»; cikls «Alkoholam — nē»: «Stāsimies ļaunumam
ceļā», «Neviens grēka tā nedara, kā darīja brandavīns»; par olim-

piskajām spēlēm; par starptautisko grāmatu gadu — «Grāmatu

visiem».

Viens no lasītāju iecienītākajiem apskatu cikliem — par repub-
likas izdevniecību populārajām sērijām «Apvārsnis», «Stāsti par

dabu», «Stāsti par vēsturi», «levērojamu cilvēku dzīve», «Fantas-

tikas pasaulē», «Rakstnieki par literatūru» v. c.

Gadu gaitā veidojusies apskatu un rakstu kopa par lauksaimnie-

cības tēmām: «Meklējiet rakstos» (veltīts lauksaimniecības literatū-

ras propagandas mēnesim, nosaukums — redakcijas darbinieku fan-

tāzijas auglis), «Skaistumam un veselībai», «Zaļām debesīm pie-
skarties», «Saknes» (lauku dzīves problēmas mūsdienu latviešu un

krievu rakstnieku darbos).
Publicēti arī materiāli par atsevišķām valstīm un republikām:

Ungāriju, Baltkrieviju v. c. īpašā godā tuvākais kaimiņš — Lie-

tuva. Mažeiķu rajons ir Saldus rajona sociālistiskās sacensības

partneris, te dzīvo un strādā daudz lietuviešu. Vairākkārt organizē-
tas Saldus un Mažeiķu bibliotēku grāmatu apmaiņas izstādes, par
lietuviešu izstādēm Saldū ar avīzes starpniecību katrreiz informēti

lasītāji.
Laikrakstā plaši propagandēta daiļliteratūra. Gatavojoties Lat-

vijas padomju rakstnieku 6. kongresam, publicējām apskatus par
1966.—1970. gados iznākušo literatūru: «Cilvēki mums līdzās», «Jau-

natnei veltīti darbi», «Viņiem pirmās... un pēc tam arī citas»,
«Humoristiskā literatūra piecos gados», «Latviešu literatūras piec-
gade: fakti un pārdomas». Pēc 8. kongresa Nīgrandē notika papla-
šināta Rakstnieku savienības valdes sēde, kurā par dzīvi, literatūru

un dzīvi literatūrā runāja rakstnieki, žurnālisti, kolhozu «Jaunais

komunārs» un «Straume» vadītāji un speciālisti, vietējā inteliģence.
Par to avīzes lasītājus informēja samērā plašs materiāls «Saruna

Nīgrandē».
Daudz rakstīts arī par atsevišķiem literātiem, par konkrētām grā-

matām. Vienas no pirmajām šāda tipa publikācijām 1970. gadā —

apskatu cikls par republikas Valsts prēmijas laureātiem Miervaldi
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Birzi, Gunāru Priedi, Zigmundu Skujiņu, Eiženu Vāveri. Sniegti
pārskati ari par Ļeņina prēmijas un republikas Valsts prēmijas
laureātiem 1980. gadā.

Lielāku materiālu kopu veido isrecenzijas par interesantākajiem

jaunajiem daiļdarbiem, apskati un impresijas par rakstniekiem jubi-

lāriem, izvērstas informācijas par literātu autorvakariem. Dažkārt

šie materiāli tapuši gandrīz pēc kategoriskiem lasītāju pieprasīju-
miem, tajos ieskanas arī paasi spriedumi, vērtējoša attieksme pret
dažu labu parādību literatūrā, pret viena otra rakstnieka veikumu.

Laika gaitā ievērību izpelnījušies Imants Auziņš, Andrejs Balodis,
Jānis Baltvilks, Fricis Bārda, Vizma Belševica («Kamolā tinēja»),
Miervaldis Birze, Alberts Caune («Dialogs ar dabu turpinās»), An-

drejs Dripe («Ceļazīmes uz aizliegto zonu»), Regīna Ezera («Tas
sākās «Zem pavasara debesim»»), Harijs Gāliņš («...nekad ne-

apskaud mirušos»), Aivars Kalve («Uldis Mārsēns un citi»), Ma-

rina Kosteņecka («Cilvēks, par kuru daudz runā un raksta»), Vik-

tors Lagzdiņš («Ja slāpst īsta sarunu biedra»), Egons Līvs («Jūras
skarbuma piesātināts»), Vitauts Ļūdēns («Subjektīvas rindas par
Vitautu Ļūdēnu»), Jānis Mauliņš («Minūtēm ritot Pelēkajā mālā

Raganas atstātās Pēdas»), Jānis Niedre, Jānis Plaudis, Knuts Sku-

jenieks, Velta Spāre («Kāda esi, Meta Vālodze?»), Māra Svīre,
Māra Zālīte («Pilna Māras istabiņa»), Marģeris Zariņš («Divu
mūzu kalps»), Imants Ziedonis («Re, kā») un citi, daži pat vairāk-

kārt. Kartotēkā ir 57 šāda tipa materiāli, ko veidojuši bibliotēkas

darbinieki (neskaitot Valdemāru Ancīti). Pēc mūsu uzskatiem, arī

pēc lasītāju izteikumiem, paši emocionālākie, gandrīz vai minieseju
līmenī, — par Ojāru Vācieti. Atsaucoties uz publikācijām avīzē,
lasītāji ierodas bibliotēkā, meklē tur minētos darbus, arī citu autoru

darbus — atbilstošus savām interesēm un emocionālajai no-

skaņai.

Rajona iedzīvotājiem visnozīmīgākās publikācijas — novadpēt-
nieciska rakstura materiāli. Raksti «No sevis — tuvākā uz lielo —

tālāko» (par novadpētniecības darbu rajona bibliotēkā) un «Vai pa-
zīstam zemi, pa kuru staigājam?» (par novadpētniecības kartotēku)
jauj ieskatīties tajās bagātībās, kas ietvertas bibliotēkas novadpēt-
niecības kartotēkā — 26 standarta kataloga kartīšu kastītēs. Veselu

kastīti aizņem Valdemāra Ancīša, bet puskastīti — bibliotēkas darbi-

nieku publikāciju uzskaite vien, kuras veltītas novadam un novad-

niekiem.

Bibliotēkas darbinieki rakstījuši par Saldu: «Kāda esi, manas pil-
sētas seja?», «Vai esi gatavs būt saimnieks?», «Pārdomas pēc svēt-

kiem»; par novadniekiem: pirmo Padomju Bruņoto Spēku virspavēl-
nieku Jukumu Vācieti (1873—1938), Tālo Austrumu pētnieku Kārli
Luku (1888—1932; plaša materiālu kopa 1988. gadā — sakarā ar

viņa simtgadi), koktēlnieku, tautas daiļamata meistaru Pēteri Ba-

ronu (1905 —1981; sakarā ar bibliotēkas iekārtoto viņa personāl-
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izstādi, kurā izvietotos 160 darbus apskatīja gan pašmāju jaudis,

gan viesi no Užgorodas, Šauļiem, tuvākiem un tālākiem Latvijas
novadiem — kopskaitā vairāk nekā 2000 cilvēku); literatūrkritiķi
Hariju Hiršu, partijas un valsts darbinieku, Ļeņina līdzgaitnieku
Jāni Rudzutaku (1887—1938) — 1983. gadā raksts ar tālejošām
atsauksmēm: «Viņi jau nav solījuši» (par neizpildītiem solījumiem
J. Rudzutaka piemiņas vietu saglabāšanā); 1987. gadā, atzīmējot
viņa simtgadi: «Ļeņina gvardes kareivis» (informācija), «Intereses

apmierināšanai» (apskats), «Ļeņins Rudzutakam, Ļeņins par Ru-

dzutaku», «Tādu viņu mēs atceramies» (atmiņas), «Ko runāja un

rakstīja Jānis Rudzutaks».
Tomēr nozīmīgākais devums novada, it īpaši tā kultūrvēstures

izpētē ir Valdemāram Ancītim — jau kopš 1957. gada pavasara, kad

kopīgi veidojām pirmo — Zentai Ērglei veltīto sarīkojumu. Gadu

gaitā pasākumu, kuros Valdemārs Ancītis — galvenā persona, sa-

krājušies vairāki desmiti, varbūt pat simti.

Valdemārs Ancītis nāk no sēļu zemes _— Aknīstes, bet vairāk

nekā četri gadu desmiti aizvadīti Saldū. īsumā ieskatīsimies viņa
veikumā — kā savāktais, izstudētais, par savu pieņemtais ar rajona
avīzes starpniecību atdots atpakaļ saldeniekiem. īpaša nozīmība viņa
materiāliem par nepelnīti, pat noziedzīgi aizmirstiem novadniekiem,

par tiem, kuru dzīves mērķis nav bijis manta, māja, mašīna, — no

Stepermaņu Krustiņa laikiem līdz šodienai. Par ievērojamo Saldus

kultūras dzīves darbinieku Stepermaņu Krustiņu (1860 —1941) atse-

višķa raksta gan nav, bet viņa vārds minēts daudzās publikācijās.
Gandrīz iepretim bibliotēkai ir viena no skaistākajām ēkām Saldū —

bijusī Stepermaņu Krustiņa māja, kurā viņš pirms gadsimta atvēra

grāmatu veikalu. Ļeņina ielā atrodas viņa izlolotais bijušais Sadrau-

dzīgās biedrības nams (gadu desmitiem tajā koncentrējās visa pilsē-
tas kultūras dzīve, tagad — pionieru nams, kurā notiek arī liela daļa
bibliotēkas rīkoto pasākumu). Te skatuves ietērpu savā laikā dari-

nājis Jānis Rozentāls (1866 —1916), bet divus gadu desmitus pēc
Lielā Tēvijas kara — Kārlis Taube.

Interesanti atzīmēt, ka paši pirmie Valdemāra Ancīša raksti par
Saldus novadu datēti ar 1959. gadu — novadpētniecības kartotēkas

sākuma gadu. Pēc viņa apcerēto novadnieku dzimšanas, dzīves un

darbības vietām varētu uzzīmēt pilnīgu rajona shēmu. Visblīvāk pun-

ktētās vietas būtu Lielezere (tagadējā Reņģe —Ruba, Ezere, Pam-

pāļi), Nīgrande, Zvārde, arī Lutriņi, Remte, Sātiņi, Blīdene, Kursīši,

Zirņi. Vismazāk kultūras darbinieku, izrādās, nākuši no Jaunauces

un Vadakstes — kādreiz ekonomiski turīgākajiem (tagad gan visno-

sistākajiem) ciemiem. Bet tā jau laikam Latvijai vispār raksturīga

īpatnība.
1971. gadā bibliotēka rīkoja Valdemāra Ancīša pussimtgadei vel-

tītu vakaru ar literāru ievirzi, pēc 10 gadiem — īpaši atzīmējot
viņa sasaisti ar kultūras dzīvi republikā un ārpus tās, vēl pēc 5 ga-
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diem — tematiski sagrupējot tos 300 materiālus, kas tapuši pedeja
starpposmā, — nebija vienīgi apskata par kino .

..

Ja vajadzīgas ticamas ziņas par Saldus vēsturi, droši var griez-
ties pie Valdemāra Ancīša. Viņa raksts «Padomju Zemē» vēlāk pār-
tapa prospektā par Saldu. Publikācijās iepazīstam gan Frici Ozolu —

tā dēvēto «ķeizara kučieri», kura mūža mājas čāpātāju kapos, gan
Jāni Adamsonu (1892 —1968) — pulkvedi, kura cīņu gaitu sākums

bijis saistīts ar dzimto Nīgrandes pusi. Interesanta ir recenzija par

rajona bibliotēkas dibinātāja, Spānijas pilsoņu kara dalībnieka Rū-

dolfa Lāča (Vilka; 1903—1971) grāmatu «Pagrīdes darbā» (1973),
kas stāsta par novadnieku Zani Timmermani (1894 —1974). Publicēti

vairāki materiāli par Jukumu Vācieti, viņa devumu tautasdziesmu

vākšanā, raksts par novadniekiem — Lielā Tēvijas kara cīnītājiem,
piemiņas rindas, veltītas Erastam Smiltiņam (1893—1974) — līdz

tam nepazītam literātam, pēc profesijas būvtehniķim.

Valdemārs Ancītis rakstījis «Padomju Zeme» arī par Ludvigu
Degutu (1904—1971), Ādolfu Groskaufmani (1889—1976), Artūru

Tramdahu (1884—1970), Jāni Rozenbahu (1892—1973), kuri at-

stājuši savas pēdas zinātnē.

Dziļus pētījumus ar pamatotiem vispārinājumiem varētu izdarīt,
balstoties uz rakstiem, ko Valdemārs Ancītis veltījis novada skolu

vēsturei un skolotājiem. Agrāk skolotājs bija personība ar autoritāti

sabiedrībā. Vesela publikāciju kopa stāsta par viņiem — skolotājiem
zinātniekiem, literātiem, plaša vēriena kultūras darbiniekiem: Er-

nestu Fogeli (1910—1985), Ādolfu Gersonu, Kārli Hartmani

(1874—1954), Jāni Jansonu (1875—1957), Jāni Klaustiņu (1873—

1919), Alvilu Klēbahu-Kalnieti (1876—1956), Jāni Kuršinski (1875—
1946), Gustavu Lasi (1863 —1929; Jukuma Vācieša skolotājs), Jani

Liekni (1863—1941), Mildu Miltu, Heinrihu Pietiņu, Albertu Plānicu,

Andreju Rītinu (1834—1920), Romānu Rudzīti (1875—1951), Elmāru

Sauju (1928—1965), Andreju Spāģi (1820—1871), Emīlu Valku

(Frici Jansonu), Kārli Zembergu. Izsekojot šī pedagoga biogrāfijai,
kurš, no Reņģes nākdams, tālu pasaulē aizgāja, sazarotu zemes karti

varētu uzzīmēt, par daudzām zinātņu nozarēm pastāstīt — tolaik

jau nebija tik šauri specializējušies, tolaik jau skolotājs bija īstens

tautas skolotājs.

Kultūras problēmām veltīti arī raksti par Matīsu Edžiņu (1899 —

1979), kurš, Latvijas PSR Kultūras ministrijā strādādams, nesarāva

saites ar dzimto pusi; par novadpētnieku Kārli Galeviusu (1893 —

1972); par mūsdienu Latvijas kultūras sakariem ar Lietuvu; par

rajona šīsdienas kultūras darba veicējiem. Sai kopai pievienojami arī

Valdemāra Ancīša dzejoļi par Saldu un Saldus novadu.

Arī žurnālistikas vēsture nav domājama bez Saldus novada de-

vuma, bez Valdemāra Ancīša rakstiem par to: saldeniekiem un lat-

viešu presi; novada preses vēsturi; pirmo «Dienas Lapas» redaktoru
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Frici Bergmani (1860—1898); žurnālistiem Jani Leimaņi (1883—

1964), Kirilu Munkevicu (1879—1943).

Savukārt valodas dienās publicēta viņa rakstu kopa par novadu

un valodniecību — par agrāko un tagadējo laiku valodniekiem, kas

nākuši no Saldus novada vai bijuši ar to saistīti. Nozīmīgākais Val-

demāra Ancīša raksts — veltīts Kronvalda Ata 150 gadu jubilejai.
Jāpiebilst gan, ka valodnieciska rakstura materiālus avīzē samērā

bieži publicē arī pensionētā skolotāja Mirdza Pīrāga.
Visvairāk Valdemārs Ancītis rakstījis par folkloru, folkloristiku,

literatūru. Nozīmīgs materiāls publicēts par Jāni Vilsonu, kurš savas

Leišmalē savāktās dainas izdeva krietni pirms Krišjāņa Barona.

Interesanti ir raksti par folkloristu ekspedīcijas rezultātiem, dainu

gadu, Barontēva palīgiem.

Skartas arī rakstītās literatūras tēmas: Saldus novada semināristi

literatūrā, Rainis, Andrejs Upīts, PSRS tautu literatūra un mūsu

novadnieki, mūsu novada dzejnieki, literārā apvienība. Daudz rakstu

par dažādu laikmetu literātiem: Gotfrīdu Ansabergu (1871 —1955),
Krišjāni Baronu (1835—1923), Annu Baugu, Berģu Jāni (1861 —

1900), Māri Čaklo, Valfrīdu Eglīti (1906—1987), Emīlu Frosu

(1904—1943), Lidiju Galenieci (1906—1945), Jēkabu Janševski

(1865—1931), Paulu Kalvu, Kārli Krūžu (1884—1960), Indriķi Lē-

mani (1904—1960), Paleviču dzimtu, Egilu Plaudi (1931 —1*988),
Jāni Plaudi (1903—1952), Matīsu Silinu (1861 — 1942), Valdemāru

Sproģi (1907—1968), Eduardu Silleru (1889—1944), Matīsu Vītiņu

(1795—1861). Raksti parasti jubilejām vai autorvakariem veltīti, ar

daudzām rajona vietām saistās, rajonu ar citiem republikas un valsts

novadiem sasaista.

Kartotēka rāda, ka Valdemārs Ancītis apcerējis gandrīz visas

mākslas nozares, rakstījis par daudziem no šīs puses nākušiem vai

Saldū ilgstoši dzīvojušiem mākslas darbiniekiem: estētiķi Mildu Pale-

viču-Biti (1889—1972); tēlniekiem Leu Davidovu-Medeni (1921 —

1986), Matīsu Pluku, Alvīni Veinbahu; keramiķiem Elzu Zariņu, Māru

Linkaiti, Andreju Ķiģeli, par Saldus novada keramikas 200 gadiem;

par lietišķās mākslas meistariem Pēteri Baronu, Kārli Mušu, intar-

sijas meistaru Reini Ritumu (1914—1979); gleznotājiem Edgaru

Bakevicu, Kornēli Bergholcu, Kārli Eglīti (1906 —1950), Fridrihu

Hofmani, Kārli Miezīti, Gunāru Mitrēvicu, Jani Rozentālu, Miķeli
Rozentālu (1907—1952), Kārli Taubi, Matīsu Zavicki, Jāni Zegneru

(1884—1933), par rozentāliešu Tautas studiju (arī pirms šī goda
nosaukuma piešķiršanas); par grafiķi Maigoni Osi (1929—1988).

Valdemārs Ancītis atspēkojis pieņēmumu, ka Saldus novads it

kā maz saistīts ar mūziku. Viņš rakstījis par Oskaru Sepski (1850 —

1914) —vienu no pirmajiem vispārējo latviešu Dziesmu svētku orga-

nizētājiem un virsdiriģentiem (tajos atskaņotas arī viņa kompozīci-
jas), par Kārli Freidenfeldu (1891 —1945),' Indriķi Paleviču (1862—
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1940), Mildu Pūci, Alīdu un Arvīdu Zvaguļiem; par Emila Melngaiļa
darbību Saldus novadā.

Valdemārs Ancītis rūpīgi izpētījis arī teātra mākslas nozari —■
rakstu skaits un apjoms par glezniecību gan ir lielāks, toties par te-

ātri rakstīts no visas sirds un dvēseles. Ar īpašu lietpratību, pat
tādu kā bijību stāstīts gan par pašdarbības, gan profesionālās
teātra mākslas meistariem un iestudējumiem, par Saldus skatuvi

pagātnē un simtgades reizē, par vecajiem teatrāļiem un Saldus Tau-

tas teātra iestudējumiem: H. Vuolijoki «Akmens ligzda», V. Miļūna
«Kaut viņa izputētu, tā mīlestība!», E. Dardedža «Priekules muižas

spārnu kalējs», G. Kanoviča «Sveiks un uz redzēšanos cietumā!»,

P. Kilgasa «Ūdensroze», I. Stoka «Velna dzirnavas». Recenzētas vies-

izrādes vecajā Kalnsētas parkā; aplūkotas mūsdienu teātra problē-
mas sasaistē ar kultūras dzīvi Saldū, novadnieku Ludviga Bāra

(1911 — 1973), Olgas Bormanes (1893—1968), Lilijas Ērikas (1893—

1981) un viņas tēva Aleksandra Freimana (1864 —1919), Elvīras

Irbes-Kļavas'(l9ll —1964), Gustava Zibalta (1873—1938) devums

skatuves mākslā. Vairākkārt rakstīts par to, kā profesionālais reži-

sors Jānis Kļava (1892—1971) gandrīz gadsimta ceturksni veidoja
Saldus kultūras dzīvi, nelielo pašdarbnieku ansambli aizveda līdz

Tautas teātra sniegumam.
Tik daudz — par Valdemāra Ancīša darba sistēmu, mērķtiecību,

paveikto novada kultūrvēstures izpētē. Bet kā šī bagātība nokļuva

pie lasītāja? Te jāpakavējas pie laikraksta literārajām lappusēm, ku-

rās ievietota krietna daļa no minētajiem materiāliem.

1959. gadā skolotājs Pēteris Galviņš (1900—1963; Māra Čaklā

«atklājējs») pie rajona bibliotēkas organizēja literāro apvienību.
Viņš arī tolaik kārtoja avīzes literārās lappuses. Kad 1963. gadā
darbu sāka jaunais Saldus rajona laikraksts «Padomju Zeme», lite-

rāro apvienību vadīja un lappusēm materiālus izvēlējās Valdemārs

Ancītis. Viņš deva tām pārskatus, hronikas, iepazīstināja ar jau-
najiem autoriem, ievietoja arī savus apcerējumus un daiļdarbus. No

apvienības biedriem pirmajās literārajās lappusēs visvairāk publi-
cējās, ar lirisko dzeju un prozu kļuva populārs Valdis Rugājs (1929 —

1978) — žēl, ka viņa dzīve aprāvās pārāk agri. Parādījās arī jauni
vārdi: Elmārs Sauja, Laima Līvena, Ilga Rudene, Dzintra Straut-

mane, Jānis Ziediņš un citi. Lappuse bija iecienīta, bet ieskanējās
arī kritiskas piezīmes: vai nekļūstam vienpusīgi, vai nedraud pro-
vinciālisms? Valdemārs Ancītis sāka veidot literatūras un mākslas

lappusi, piesaistot tai arī daudzus ārpus Saldus dzīvojošus novad-

niekus. Materiālus sūtīja ievērojami republikas kultūras darbinieki:

Imants Auziņš, Pēteris Bauģis, Valija Brutāne, Austra Dāle, Herberts

Dorbe, Valdis Grēviņš, Mirdza Ķempe, Biruta Leite, Kārlis Mies-

nieks, Jānis Niedre, Indriķis Zeberiņš un daudzi citi. Lap-
pusi neoficiāli republikā sāka dēvēt par mazo «Literatūru un

Mākslu».
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Literārās apvienības biedrs Elmārs Sauja (1928—1965) bija
Nīgrandes astoņgadīgās skolas skolotājs. Jau viņa pirmā publikā-

cija 1963. gada 27. aprīlī pievērsa sabiedrības uzmanību. Sekoja
astoņi dzejoļu cikli — pieaugušajiem un bērniem. Jaunajam dzej-
niekam piemita reta spēja ieskatīties lielā un mazā cilvēka dvēselē,
bet «Balādē par lietus sievām» — jau savas tautas visdziļākajā
būtībā, tās saknēs, turklāt vēl izteikt to dzejas formā. Bet pēc di-

viem gadiem, 1965. gada 19. oktobrī, — nekrologs... 1988. gada
februārī Nīgrandē un Saldū atkal skanēja E. Saujas dzeja, bet Grī-

vaišu kapos ar klusuma brīdi godinājām dzejnieka piemiņu.
Laimu Līvenu no Saldus lauksaimniecības tehnikuma uz literāro

apvienību atveda veterinārijas pasniedzējs Edgars Kalniņš: sienas-

avīzei rakstot, bet laikam jau viņai esot arī kaut kas cits.

Tā 1964. gada 25. janvārī avīzē parādījās astoņi L. Līvenas dzejoļi

ar Valdemāra Ancīša ievadvārdiem — ceļamaizi tālajiem, sūrajiem

dzejas ceļiem. Izauga dzejniece, kas savu sākumu — Saldu — nav

aizmirsusi.

Daudzsološi bija arī vairāki citi apvienības biedri, bet laikam jau
pietrūka neatlaidības, lai aizietu līdz lielajai literatūrai.

No Valdemāra Ancīša paša devuma avīzes literārajās lappusēs
gribētos atzīmēt pārskatu «Par dzejoļiem, kas palika neiespiesti» —

ļoti taktiska, bet barga ētikas mācība jaunajiem dzejniekiem: izvil-

kumi no galīgi neveiksmīgiem darbiem, aplamu tēmu uzskaite,
ieteikums ne tikai rakstīt, bet arī ...

lasīt. 1966. gada 27. janvārī ap*

cerē «Divas dzejnieces», kas ievadīja Vizmas Belševicas un Mirdzas

Ķempes dzejas kopu, Valdemārs Ancītis rakstīja: «Vizma Belševica

bieži vien ar tādu pārdrosmi balansē uz pašām galējākām loģikas
robežām, uz pašām asākajām domu smailēm, ka valdzina nevis

vairs ar saskaņu, bet tieši ar šo pārdrošo lūkošanos patiesības, rei-

zēm pat ļoti nežēlīgas patiesības bezdibeņos.» Viņš veidoja arī ma-

teriālus par Kārli Egli, Ausmu Pormali, Indriķi Zeberiņu un citiem

autoriem «no malas».

Un tā raksts pēc raksta, lappuse pēc lappuses, gads pēc gada —

līdz 1974. gadam, kad iznāca 151. literārā lappuse (pēc diviem ga-
diem — vēl 152. lappuse). Tad pārtraukums līdz pat 1987. gadam,

jo virsroku guva uzskats, ka rajona avīzei galvenā ir ražošanas tēma,

vietējiem autoriem savi darbi jāveltī tai. Apvienības darbība pie-
klusa: rakstīt vien sev un ģimenei laikam jau ir par maz . . . Valde-

mārs Ancītis turpināja publicēt atsevišķus rakstus, veltītus atzīmēja-
miem notikumiem un novadniekiem.

Tikai 1987. gada 20. maijā lappuse — šoreiz ar nosaukumu «Kur-
zemīte: Lappuse literatūrai un kultūrai» — sāk savu jauno mūžu.

Valdemārs Ancītis ir tās veidotājs, raksta arī pats. Raksta Māris

Čaklais, Laima Līvena, tiešie novadnieki un tālāk no Saldus aiz-

gājušie. Raksta par pagātni, šodienu. Meklē cēloņus konfliktiem starp
ieceri un realizāciju.
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Valdemāra Ancīša publikācijas nav mirkļa impresijas. Tās ir uz

bagāta faktu materiāla balstītas, rūpīgi pārdomātas apceres, kas

vienmēr atklāj kaut ko jaunu par zināmo, izceļ būtisko vēl nezinā-

majā, liek saskatīt visdziļākās saknes, no kurām veidojusies un at-

tīstījusies mūsdienu kultūra. Zēl, ka pagaidām nav rasta iespēja ap-

kopot šos materiālus, — tā būtu visīstākā Saldus novada kultūras

dzīves enciklopēdija. Četrus gadu desmitus Valdemārs Ancītis no-

dzīvojis un nostrādājis Saldū, bet viņa sešdesmitgadei veltītajā lite-

rārajā pēcpusdienā tika nolasītas 73 telegrammas, kas nākušas no

visiem Latvijas novadiem.

Trešā lielākā bibliotēkas gatavotā materiālu kopa — par biblio-

tēku darbu. Rakstīts par tā centralizāciju, gatavošanos pārejai uz

bibliotekāri bibliogrāfisko klasifikāciju, par teicama darba bibliotē-

kām un ciemu bibliotēkām kopumā. īpaši minami sociālistiskās sa-

censības rezumējuma raksti, kuros kaut piecos vārdos izcelts būtis-

kais konkrētu bibliotēku darbā. Bieži vien tieši šie pieci publicētie
vārdi ir izšķiroši, lai arī vietējie vadošie darbinieki vērīgāk paskatītos
uz bibliotēkas pusi, pamanītu un novērtētu to. Nozīmīgākie raksti

šajā kopā ir par labākajiem darba darītājiem — vienīgā iespēja pa-
teikties viņiem par paveikto, jo alga taču vienāda gan slaistam, gan
krietnam strādātājam. Tā gadu gaitā veidojušies portretraksti par
Dzidru Belsoni («īstajā vietā»), Laimu Bušanti («Tur, Blīdenē»),
Dailu Cielavu («Ja grib, tad var»), Zelgu Danenbergu («Profesija
mūžam»), Aliņu Dvarišķi («Ar redzētkārām acīm»), Māru Ēberliņu
(«Katram savs stils»), Annu Eglīti («Pastāvība»), Dzidru Grāvi

(«Pamatīgums»), Laumu Jekumu («Ar atturīgu eleganci»), Āriju
Klēģeri («Ar saknēm dziļi ieaugot»), Ausmu Meieri, Veru Oguli
(«Gadi un darbi»), Dzidru Reimani («Desmit bagāti augsmes gadi»),
levu Romāni («Patstāvība»), Rutu Vītolu («Lai grāmata — īstajā
vietā»), šajos rakstos vienmēr cenšamies akcentēt to, kas konkrēto

cilvēku atšķir no pārējiem. Vienam tā ir māka uzklausīt un saklausīt,

otram — ilgu gadu gaitā saglabāta prasme brīnīties, citam — spēja
organizēt masu pasākumus, rast kontaktu ar visdažādākajiem sa-

biedrības slāņiem, veidot skaistumu sev apkārt... šo — cilvēkam

būtisko — iespējami intriģējošā formā cenšamies dot jau virsrakstā.

Zēl tikai, ka reizēm redakcijas darbinieki kaut kādu savu apsvērumu
dēļ maina virsrakstu, uzliekot stabilu, bet konkrētajā gadījumā neko

neizsakošu standartu. Vienu gan esam panākuši: par bibliotēku raksta

tikai šo darbu zinoši cilvēki (citādi gadās, ka minētas kaut kādas

visaptverošas kartotēkas, vēlamais tiek uzdots par esošo v. tml.). Do-

mājam, ka arī šāda veida «rokasspiedienam» ir sava nozīme: šobrīd

Saldus rajonā bibliotēku darbinieku vidējais bibliotekārais stāžs —

14 gadi, daudziem darba grāmatiņā ir tikai viens ieraksts: «Pieņemts
darbā ... par bibliotekāru.»

šai materiālu kopai pievienojamas arī publikācijas «Atceru un

apceru mirklim», kurās īsas skices par tiem kultūras darbiniekiem,
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kas sāka strādāt pirms trim un vairāk gadu desmitiem, bet joprojām,

jau krietnus gadus sasnieguši, nespēj no kultūras dzīves aiziet. Tur-

pat pieskaitāmi arī raksti «Ilgus darba gadus» — par 13 bibliote-

kāriem, kuri saņēmuši darba veterāna medaļu, un «Stafete» — par

jauno maiņu, kas veiksmīgi uzsākusi darba gaitas.
Esam propagandējuši arī atsevišķu bibliotēkas sektoru darbu.

Rakstīts par abonementu, īpaši izceļot tā darbu ar jaunatni; par

lasītavā pieejamajiem izdevumiem, par kartotēkām; par vienoto uz-

ziņu un informācijas fondu; par starpbibliotēku abonementu, bet vis-

vairāk par fonotēku (par to rakstījusi Arlita Ligzdiņa, Alda Bor-

ščeva, Gunta Zuravļeva, Ilze Vēdiķe, Lidija Eglīte, Valdis Jansons);
avīzes satīras lappusē «Adata» materiālus par nekārtīgiem lasītājiem
bieži devis V. Vilkazobs.

Laikraksta lasītāji iepazīstināti arī ar. pulciņiem, kas darbojas pie
bibliotēkas: 50. gadu beigās—6o. gados visvairāk stāstīts par lite-

rārās apvienības veiksmēm un neveiksmēm, bet kopš 1964. gada —

par ceļotāju klubu: par ceļojumiem klātienē un neklātienē, par kluba

darba pārskata vakariem, piemēram, 1979. gadā (15 gadu jubilejā)
raksts: «15 gadi — 7 stundas». Lai ieintriģētu citus, sniegti redzētā

iespaidi, maršruti, norādot arī izmantojamo literatūru: «No Opočkas
līdz Portsaīdai» (par dažādos ceļojumos sastaptiem interesantiem

cilvēkiem); «Ja jums ir...»; «Vasara — ceļojumu laiks»; «Atcerei»

(piemiņas vietu saglabāšana dažādos republikas rajonos). īstajā
brīdī publicētiem, šāda veida rakstiem ir liela tūlītēja atdeve: nu

jau gadiem ilgi bibliotēka ir gandrīz vai konsultāciju punkts par

dažādiem maršrutiem (vasarā), par teātru izrādēm, koncertiem, iz-

stādēm (ziemā). Jau vairāk nekā divus gadu desmitus pie biblio-

tēkas darbojas arī kolekcionāru pulciņš.
Gadu gaitā daudz publikāciju bijis par dažādiem bibliotēkas

pasākumiem, gatavošanos tiem un norisi. Agrāk, kad plaši tika or-

ganizētas literārās tiesas, rakstījām par tām: Z. Skujiņa «Kolumba

mazdēliem» un «Fornarīnu», A. Skurbes «Slikts tas karavīrs»,
D. Zigmontes «Ir jābūt Hovalingai». Bieži notikuši sarīkojumi,
veltīti vienam rakstniekam: bibliotēkā un «Padomju Zemē» viesoju-
šies Alberts Caune, Lilija Dzene, Marina Kosteņecka, Visvaldis

Lāms, Jānis Liepiņš, Laima Līvena, Jānis Mauliņš, Aleksandrs Pe-

lēcis. Bijusi saruna par mazāk zināmiem brīžiem Jāņa Ziemeļnieka
dzīvē. Rakstīts par jauno lasītāju konferenci «Pa Oktobra ceļu»,

sniegti neklātienes konferenču atreferējumi, publikācijas par mut-

vārdu žurnāliem.

Pēdējos gados īpašā godā bijusi folklora — Valdemāra Ancīša

sagatavotais cikls par gadalaikiem. Viens no sarīkojumiem un ari

tam veltītais raksts saucās: «Veriet vaļā sētas vārtus, / Laidiet

svētkus istabā». Ārpus šī cikla organizētas pārrunas par Mātes tēlu

latviešu mitoloģijā, tematisks vakars «Maize cauri gadu tūkstošiem».

Kāda pretžūpības cikla pasākuma virsraksts: «Zirgu savu znotu
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saucu, / Siena kaudzi līgaviņu». Viss šis darbs atspoguļots arī ra-

jona avīzes slejās.
1965. gadā atzīmējām Raiņa simtgadi, vēlāk katru gadu — Dze-

jas dienas. Līdz 1976. gadam tām avīzē bija veltīta kārtējā litera-

tūras un mākslas lappuse. Pēc tam ik gadu septembrī — īpaša lap-
puse, dažreiz pat vairākas: par dzejas gadā paveikto, par Dzejas
dienu gaitu rajona. Rakstīts arī par citiem dzejas sarīkojumiem, par
dzejisko autobusu «Ar dzeju pa rajonu». No pēdējo gadu pasāku-
miem īpaši minami divi. Knuta Skujenieka piecdesmitgadei veltītais:

«ka vilni lai pasacīt varu

no kura man mute žūst

ka pirkstgalos saņemt staru

kas zibēdams lūst un lūst».

Neliela informācija presē pirms un pēc notikuma, bet ar šī dzej-
nieka dzejas rindām, ar Ulda Fridrihsona dziesmu «Skan stabule pār
ūdeņiem» bibliotēkas meitenes un mūzikas skolas puisis kļuva pa-

zīstami visā rajonā, bieži tika aicināti viesos. Līdzīgs gadījums bija
ar Andas Līces dzejas vakaru: maza skice laikrakstā — un atkal

Ulda Fridrihsona mūzika daudziem lika ieklausīties dzejā paustajās
domās.

Bibliotēka nepastāv vakuumā, nedarbojas tikai savās sienās — tā

strādā kopā ar pārējām kultūras iestādēm. Tādēļ tapuši raksti: «Kus-

tība, nemiers, mūžīgā jaunība» — par Veltu Lodiņu un viņas va-

dīto Tautas deju ansambli «Kursa», arī par viņas darba turpinātā-
jiem A. Sīli un G. šternu, «Mūžam zili...» — atsauksme par Tautas

kora «Varavīksne» sagatavoto E. Dārziņa jubilejas koncertu. Ir rak-

stīts par rajona skolotāju kori «Saldava», veterānu kori «Vairogs»,

par Ausmas Meieres vadīto folkloras ansambli «Ninīve», par muzeja

rīkotajām keramikas dienām, teātra svētkiem un to radītāju — reži-

sori Dzintru Kociņu.
Bibliotēkas pārstāvjus aicina piedalīties vērtēšanā gadskārtējās

rajona un zonālajās kinoamatieru filmu skatēs — pēc tam, protams,

jādalās iespaidos, jāuzraksta, simboliski jāpaspiež roka mirkļa iemū-

žinātājiem.

Saldus rajona centrālā bibliotēka ir izgājusi tautā, jo rajona
kultūras dzīves ainu laikrakstā tā zīmē kopā ar redakciju. Sadarbība

turpinās.

В. АНАПАРТС

САЛДУССКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

И РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Резюме

Сотрудничество Салдусской районной библиотеки с районной газетой (с
1963 г. — «Падомью Земе») продолжается уже более четверти века. Система-

тическим оно стало с 1966 г. в связи с подготовкой к 50-летию Великого
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Октября. Было намечено три главных направления: 1) пропаганда литературы

разных отраслей (главным образом, в виде информационно-библиографических
обзоров); 2) краеведческие материалы; 3) статьи по библиотечному делу.

Пропаганда литературы связана со знаменательными событиями в истории
и жизни Советского государства, посвящена юбилейным датам Октябрьской
революции, Ленинского комсомола, Дня Победы и др.

В основе информационно-библиографических обзоров — отечественные

современные и классические литературные произведения, отображающие ход

исторических событий.

В обзоры включаются также новые явления и проблемы литературы, рас-

сматриваются серийные издания республики: «Кругозор», «Рассказы о природе»,
«Рассказы об истории», «Жизнь замечательных людей» и др.

Краеведческие материалы пользуются большой популярностью среди насе-

ления. В них содержатся рассказы о прошлом и настоящем Салдусского края,
жизни и деятельности знаменитых его уроженцев: Яна Рудзутака, Юкумса

Вациетиса, Карлиса Лукса и др.
Многие статьи знакомят читателей с литераторами, художниками, артистами,

педагогами, деятелями науки, которые родились в Салдусском крае (Леа Дави-

довой-Мецене, Карлисом Крузой, Лаймой Ливеной, Янисом Розенталем, Мари-
сом Чаклайсом). Автор большинства статей этого раздела — литературный
критик, библиограф и краевед Валдемарс Анцитис, являющийся активистом

библиотеки уже с 1957 г.

Статьи по библиотечному делу рассматривают итоги социалистического со-

ревнования, передают опыт работы лучших библиотек, рисуют портреты заслу-
женных библиотекарей, раскрывают совместную работу библиотеки с другими

учреждениями культуры района.

V. ANAPARTS

CENTRAL LIBRARY OF SALDUS REGION AND THE REGIONAL

NEWSPAPER

Summary

The collaboration between the central library of Saldus region and the regional
newspaper (since the year 1963 — «Padomju Zeme») has been lasting already
for more than a quarter of a century. It has become systematic since 1966 in con-

nection with the preparations for the 50th anniversary of the Great October

Socialist Revolution. Three main branches can be singled out: 1) propaganda of

literature (mainly in bibliographic surveys) in different fields, 2) materials on

regional studies, 3) articles on library science problems.
Propaganda of literature is being connected with noteworthy events in the

history and life of the Soviet state, as well as the anniversaries of the Great

October Socialist Revolution, the Komsomol organization, the Victory Day, etc.

Bibliographic surveys are reflecting the contents of contemporary and classical

books on historical events.

The surveys include also information on new trends and problems in liter-

ature, as well as serial editions «Horizon», «Tales about nature», «Tales about

history», «The life of outstanding people*, etc.

Materials on regional studies have become especially popular. They include

the past and the present of Saldus region, life and activities of the outstanding
countrymen Jānis Rudzutaks, Jukums Vācietis, Kārlis Lūks, etc.

Many articles tell the readers about the literary men, artists, actors, teachers

and scientists born in Saldus region (Lea Davidova-Medene, Kārlis Krūza, Laima

Llvena, Jānis Rozentāls, Māris Čaklais). A number of articles were written by the

literary critic, bibliographer and ethnographer Valdemārs Ancītis, who belongs to

the activists of the library already since 1957.



Articles on library work consider the results of socialist competition, propa-
gate the experience of the best libraries, draw the portraits of merited librarians,

reveal the mutual work of the library and other cultural establishments of Saldus

region.

V. ANAPARTS

DIE ZENTRALE RAYONBIBLIOTHEK

UND DIE RAYONZEITUNG IN SALDUS

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit der Rayonbibliothek mit der Rayonzeitung (seit 1963

unter dem Titel «Padomju Zeme») dauert schon über ein Vierteljahrhundert. Seit

dem Jahre 1966, seit der Vorbereitung zum 50. Jahrestag der Großen Soziali-

stischen Oktoberrevolution, wurde diese Mitarbeit systematisch. Man zeichnete drei

Hauptrichtungen auf:

1) Literaturwerbung verschiedener Wissenszweige (hauptsächlich als biblio-

graphische Informationsübersichte) ;

2) heimatkundliche Materialien;

3) Artikel über das Bibliothekswesen.

Literaturwerbung ist mit denkwürdigen Ereignissen in der Geschichte und im

Leben Sowjetstaates und dessen Organisationen verbunden; sie ist den Jubiläums-

daten der Oktoberrevolution, des Leninschen Komsomol, dem Siegestag u. a.

gewidmet.
Den bibliographischen Informationsübersichten liegen Werke sowjetischer

Schriftsteller zugrunde, sowohl zeitgenössische als auch klassische, die den Ver-

lauf der historischen Ereignisse wiedergeben.
Die Übersichte umfassen auch neue Erscheinungen und Probleme in der Lite-

ratur; es werden republikanische Reihenausgaben betrachtet, solche wie «Krugosor»
(Blickfeld), «Erzählungen über die Natur», «Erzählungen über die Geschichte»,
«Leben hervorragender Menschen» u. a.

Heimatkundliche Materialien erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Bevöl-

kerung. Da werden die Vergangenheit und der heutige Tag der Region Saldus,
das Leben und die Tätigkeit hervorragender Einheimischen Jānis Rudzutaks,
Jukums Vācietis, Kārlis Lūks v. a. widerspiegelt.

Viele Artikel machen die Leser mit Literaten und Malern, Schauspielern und

Pädagogen sowie Persönlichkeiten der Wissenschaft vertraut, die in der Region
Saldus geboren worden waren (z. B. Lea Davidova-Medene, Kārlis Krüza, Laima

Līvena, Jānis Rozentāls, Māris Čaklais). Der Verfasser der meisten Artikel auf

diesem Gebiete ist Valdemārs Ancītis, ein Literaturkritiker, Bibliograph und Heimat-

forscher, der schon seit 1957 ein Aktivist der Bibliothek ist.

Artikel über das Bibliothekswesen werten den sozialistischen Wettbewerb aus

und vermitteln die Erfahrungen der besten Bibliotheken, schildern Persönlichkeiten

der verdienten Bibliothekare und charakterisieren die Zusammenarbeit der

Bibliothek mit anderen Kultureinrichtungen des Rayons.
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V. BRŪVERE

SOCIĀLISTISKĀS SACENSĪBAS LOMA BALTIJAS REPUBLIKU

ZINĀTŅU AKADĒMIJU BIBLIOTĒKU DARBA UZLABOŠANĀ

Bibliotēku darba efektivitātes paaugstināšanā, tāpat kā citās pa-

domju sabiedrības darbības jomās, viens no galvenajiem faktoriem

ir sociālistiskā sacensība.

Arī Latvijas PSR ZA Fundamentālā bibliotēka, Igaunijas PSR
ZA Zinātniskā bibliotēka un Lietuvas PSR ZA Centrālā bibliotēka,

meklējot ceļus darba uzlabošanai, kopš 1974. gada iesaistījušās sav-

starpējā sociālistiskajā sacensībā. Jau pagājis pietiekami ilgs laiks,

uzkrājusies bagāta pieredze, kuru analizējot var izdarīt secinājumus

turpmākajam darbam.

Sociālistiskajai sacensībai, kā atzīst zinātnieki, ir trīs funkci-

jas: ekonomiskā, politiskā un audzinošā. Ar sociālistiskās sacensības

efektivitātes problēmu izpēti Padomju Savienībā nodarbojas vairāki

zinātniskās pētniecības institūti, to skaitā arī Latvijas PSR ZA Eko-

nomikas institūts, kas 1982. gadā Rīgā organizēja zinātniski prak-
tisku konferenci «Sociālistiskās sacensības efektivitātes problēmas».
Konferences materiālus 1982. gadā publicēja izdevniecība «Zinātne».1

Vairākas no konferencē izteiktajām atziņām ir būtiskas, vērtējot arī

Baltijas republiku ZA bibliotēku sociālistisko sacensību.

Pirmkārt, atziņa, ka ekonomikas zinātnē vēl nav izstrādāti vis-

aptveroši zinātniski pamatoti, objektīvi sociālistiskās sacensības vēr-

tēšanas un uzvarētāju noteikšanas kritēriji. Ražošanā visbiežāk par

galveno kritēriju kļūst gada plāna izpildes rādītāji, jo praktiski nav

iespējams atdalīt sociālistiskās sacensības ieguldījumu ražošanas at-

tīstībā un produkcijas kvalitātes uzlabošanā no daudzu citu faktoru

devuma. Tāpēc par svarīgāko principu izvirzās sociālistiskās sacen-

sības rezultātu salīdzināmība, noteikums, ka sacensības dalībniekiem

jābūt vienādiem darba apstākļiem.

Otrkārt, atziņa, ka sociālistiskajai sacensībai ir būtiska nozīme

progresīvo darba metožu, pirmrindas pieredzes izplatīšanā un darba-

ļaužu iniciatīvas atraisīšanā.

1 Проблемы эффективности социалистического соревнования: Тез. докл.

науч.-практ. конф. / АН ЛатвССР. Ин-т экономики. — Рига, 1982. — 202 с.
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Treškārt — sociālistiskajā sacensībā visaugstākie rezultāti tiek

sasniegti tad, ja tās dalībnieki materiāli ieinteresēti.

Baltijas republiku ZA bibliotēkām, organizējot sociālistisko sa-

censību, vislielākās grūtības sagādājusi tieši bibliotēku darba salīdzi-

nāšana. Kaut arī galvenie darba rādītāji tām diezgan līdzīgi, tomēr

darba apstākļi un organizācija, ko lielā mērā nosaka telpas, ir ļoti

atšķirīgi. Piemēram, LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka vienīgā iz-

vietota četrās ēkās dažādos pilsētas rajonos — šis apstāklis būtiski

ietekmē vairākus tās darba rādītājus. Vēsturiski izveidojusies «biblio-

tēka bibliotēkā», t. i., J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļa Funda-

mentālajā bibliotēkā, mūsuprāt, uzskatāma par kvalitatīvu parādību

lasītāju apkalpošanā, taču sociālistiskās sacensības vērtēšanas ta-

bulā rādītājā, kas atspoguļo gada laikā komplektētos retos izdevu-

mus, Fundamentālajai bibliotēkai to skaits gandrīz vienmēr ir ma-

zāks nekā kaimiņiem, jo daļa tāda rakstura grāmatu, kas Igaunijas
un Lietuvas bibliotēkās nokļūst Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā,
mums papildina J. Misiņa nodaļas fondu.

Sociālistiskās sacensības vērtēšanai izvēlēti rādītāji, kas ietverti

pēc vienotas formas sastādītajā ikgadējā atskaitē, kuru visas sa-

vienoto republiku ZA bibliotēkas iesniedz PSRS ZA Prezidija Bib-

liotēku padomei. Atskaites teksta daļā doti paskaidrojumi par vienu

vai otru rādītāju. Saskaņā ar trīs republiku noslēgto sociālistiskās

sacensības līgumu katrs rādītājs tiek vērtēts ar I—31 —3 punktiem, uz-

varētājs noteikts pēc lielākās punktu kopsummas. Pirmajā sacensību

gadā bibliotēkas vērtēja darbu pēc 14 rādītājiem, 1986. gadā — jau

pēc 21 rādītāja.

Rādītāji

1. Fonda apgrozības koeficients

2. Lasītības koeficients,
tai skaitā ārzemju literatūras

3. Norakstītā neprofilā literatūra (absolūtais skaits un plāna iz-

pilde, %)
4. Bibliotēkas apmeklētības koeficients

5. Bibliotekāru slodze:

izsniegumu skaits

bibliotekāru skaits

M
fonda pieaugums gadā

bibliotekāru skaits

. apmeklētāju skaits

bibliotekāru skaits

fonda apjoms

bibliotekāru skaits
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6. Starpbibliotēku abonementa (SBA) darbs:

a) saņemtā literatūra (absolūtais skaits un uz vienu SBA

darbinieku)
b) izsniegtā literatūra (absolūtais skaits un uz vienu SBA

darbinieku)

7. Tematiskās izstādes:

izstāžu skaits

eksponātu skaits

8. Jaunieguvumu izstādes:

izstāžu skaits

eksponātu skaits

9. Bibliogrāfisko uzziņu skaits

10. Jauniegūto veco izdevumu skaits

11. Jauniegūtie rokraksti (absolūtais skaits glabāšanas vienībās

un uz vienu nodaļas darbinieku)

12. Izgatavotās elektrogrāfiskās kopijas un kartītes (absolūtais
skaits un uz vienu kopētāju)

13. Viena pieprasījuma izpildes vidējais laiks

14. Grāmatas apstrādes vidējais laiks

15. Bibliotekāru konferencēs nolasīto referātu skaits

16. Bibliotēku darba jautājumos un grāmatniecībā izstrādātie

zinātniskie darbi (skaits, autorlokšņu skaits),
to skaitā bibliogrāfiskie rādītāji (skaits, autorlokšņu skaits)

17. Bibliotēku darba jautājumos un grāmatniecībā publicētie zi-

nātniskie darbi (skaits / iespiedlokšņu skaits),
to skaitā bibliogrāfiskie rādītāji (skaits / iespiedlokšņu skaits)

18. Bibliotekāro darbinieku izglītības līmenis:

a) zinātņu kandidātu skaits

b) ar augstāko izglītību (% no bibliotekāro darbinieku

skaita)

c) turpina mācības augstskolās (% no bibliotekāro darbi-

nieku skaita, kuriem nav augstākās izglītības)

19. Nodrošinājums ar metodiskajiem un instruktīvajiem materiā-

liem (apstiprināto dokumentu absolūtais skaits un % no

paredzētajiem)
20. Piedalīšanās bibliotekārā darba komisijās un padomēs ārpus

bibliotēkas:

a) dalībnieki (% no bibliotekāro darbinieku skaita)

b) komisijas (absolūtais skaits)

21. Bibliotēkas darbinieki, kas nokārtojuši ieskaites civilajā aiz-

sardzībā (% no bibliotekāro darbinieku skaita)
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Visi pamatrādītāji, kas bija ietverti 1974. gadā noslēgtajā sociā-

listiskās sacensības līgumā, piemēram, fonda apgrozība, lasītība,
apmeklētība, tāpat pieprasījuma izpildes laiks, grāmatas apstrādes
laiks v. c, iekļauti arī tagadējā līgumā. Gadu gaitā nākuši klāt tādi

rādītāji kā SBA darbs, tematiskās izstādes, jaunieguvumu izstādes,

jauniegūtie vecie izdevumi, jauniegūtie rokraksti v. c. So pozīciju

parādīšanās sacensības vērtēšanas tabulā atspoguļo bibliotēku

meklējumus, lai objektīvāk un pilnīgāk salīdzinātu un novērtētu

darbu kopumā, jo visi minētie bibliotekārā darba procesi ir nozīmīgi,

darbietilpīgi un prasa augstu profesionālo kvalifikāciju.
Salīdzinot sacensības rezultātus visā aizvadītajā laikposmā, uz-

manību saista rādītāji, kuru izpildē LPSR ZA Fundamentālā bib-

liotēka gandrīz vienmēr ieguvusi mazāk punktu nekā kaimiņi. Viens

no tiem ir bibliotēku apmeklētība. Taču, pētot cēloņus, izrādījās, ka

tieši mūsu bibliotēka viskonsekventāk un visplašāk nodrošina Zi-

nātņu akadēmijas darbinieku apkalpošanu darba vietās — pilnīgi
visi lasītājus interesējošie jaunie ārzemju žurnāli un grāmatas tiek

eksponēti ZA institūtos iknedēļas izstādēs, kuru laikā uz vietas tiek

nokopēti darbiniekiem nepieciešamie raksti vai pieņemti pieprasījumi
to kopēšanai Fundamentālajā bibliotēkā. Lasītāju darba vietās bib-

liotēka organizē arī plašas izbraukumu tematiskās izstādes.

Diemžēl dažos rādītājos, kas raksturo bibliotekāro darbinieku

slodzi, Fundamentālās bibliotēkas vērtējums gadu no gada ir vidējs
vai pat zems. Piemēram, izsniegumu un apmeklējumu skaits uz

vienu bibliotekāru, fonda apjoms uz bibliotekāro darbinieku skaitu.

Taču tam ir objektīvi iemesli. Lai nodrošinātu lasītāju apkalpošanu
četrās ēkās, Fundamentālajai bibliotēkai nepieciešams lielāks dar-

binieku skaits nekā kaimiņu republiku bibliotēkām, kas izvietotas

vienā ēkā. lepazīstoties ar igauņu un lietuviešu kolēģu darbu, mūsu

bibliotekāri pārliecinājušies, ka darba intensitāte caurmērā ir vie-

nāda, bet dažos Fundamentālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas

punktos — pat lielāka. Par to liecina arī fakts, ka fonda pieaugums
gadā uz vienu bibliotekāro darbinieku LPSR ZA Fundamentālajā
bibliotēkā vienmēr bijis lielāks nekā Igaunijas PSR ZA un Lietuvas

PSR ZA bibliotēkās. Sie piemēri rāda, ka raksta sākumā minētās

zinātnieku atziņas pilnībā attiecināmas arī uz sociālistisko sacen-

sību bibliotēkās.

Uzsākot sacensību 1974. gadā, bibliotēkas darba vērtēšanai izvē-

lējās pamatrādītājus, pēc kuriem vērtē darbu kopumā, — tāpēc sa-

censības rezultātu rezumēšanā parasti piedalījās tikai direkcijas un

sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Taču jau pēc pāris gadiem sa-

censības partneri secināja, ka šāda sacensības forma ir mazefek-

tīva, jo kolektīva locekļi tikai pasīvi noklausās informāciju par sa-

censības rezultātiem. Bez ieinteresētības vai pat ar atrunām tika

pieņemta pirmrindas pieredze, jaunas darba organizācijas formas.

Daudz aktīvāk bibliotēku darbinieki iesaistījās sociālistiskajā



Baltijas republiku ZA bibliotēku sociālistiskas sacensības rezultātu

rezumēšana 1987. gadā Tallinā
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sacensībā, kad līdz ar bibliotēkām savā starpā sāka sacensties ari

katras bibliotēkas 5 nodaļu kolektīvi, kuru darba salīdzināšana nav

tik problemātiska. Ik gadu apkopojot rezultātus citā republikā, nu

ari nodaļu vadītāji un galvenie speciālisti varēja iepazīties ar ko-

lēģu darbu. Uzņemot sacensības partnerus mūsu bibliotēkā, kopā ar

nodaļu kolektīviem tika apspriestas dažādu darba formu priekš-
rocības un trūkumi. Kā sadarbības piemēru, risinot kopējas problē-
mas, var minēt par valūtu pasūtīto žurnālu komplektēšanas koor-

dināciju. Baltijas republiku ZA bibliotēkas to uzsāka 1978. gadā —

pirmās ZA bibliotēku sistēmā. Tagad šo darba formu ieviesušas

arī Vidusāzijas reģiona un Aizkaukāza republiku ZA bibliotēkas.

Nemitīgas ārzemju žurnālu cenu celšanās apstākļos starprepubliku
bibliotēku fondu komplektēšanas koordinācija ir nozīmīgs faktors

gan valūtas taupīšanā, gan zinātnieku operatīvākā apkalpošanā.

Visās trijās Baltijas republiku ZA bibliotēkās 70. gadu beigās —

80. gadu sākumā notika strauja paaudžu maiņa, taču jaunajiem

speciālistiem, kas stājās ilggadējo darbinieku vietā, trūka darba spe-
cifikai atbilstoša plašāka redzesloka un iniciatīvas. Lai paātrinātu

viņu iekļaušanos kolektīvā, atraisītu savas bibliotēkas patriotu jūtas,
kā arī dotu iespēju salīdzināt tās darbu ar kaimiņiem, 1985. gadā

Rīgā notika pirmais Baltijas republiku ZA bibliotēku jauno speciā-
listu konkurss. lerosmi šim konkursam deva LPSR ZA Fundamentā-

lajā bibliotēkā no 1978. gada ik pa 4 gadiem organizētais jauno
speciālistu konkurss. Tā uzvarētāji jau kļuvuši par mūsu bibliotēkas

nodaļu un sektoru vadītājiem. Pirmā konkursa 1. vietas ieguvēja Gu-

nita štāle vada Bibliogrāfisko uzziņu nodaļu, 2. vietas ieguvēja
Venta Kocere — Zinātniskās bibliogrāfijas nodaļu. Otrā konkursa

(1982. gadā) 1. vietas ieguvēja Ruta Mauriņa kļuvusi par sektora

vadītāju Krātuves nodaļā. Ari citi gan pirmā, gan otrā konkursa

godalgoto vietu ieguvēji ir starp labākajiem darbā. Izstrādājot noli-

kumu un programmu starprepublikāniskajam konkursam, lieti no-

derēja mūsu bibliotēkas prakse šādu pasākumu organizēšanā.
Uz Baltijas republiku ZA centrālo bibliotēku jauno speciālistu

konkursu 1985. gadā Fundamentālā bibliotēka izvirzīja savus otrā

konkursa uzvarētājus. No katras republikas bibliotēkas gatavojās
5 jaunieši, bet sacentās 3 labākie. Gadu pirms konkursa katra biblio-

tēka krievu valodā sagatavoja apskatus par savu nodaļu darbu, kā

arī īsu apcerējumu par bibliotēkas vēsturi, tās uzdevumiem mūsdie-

nās utt. Gatavošanās konkursam ilga apmēram pusgadu — saskaņā
ar tā programmu dalībniekiem vajadzēja galvenajos vilcienos apgūt
visu triju republiku ZA bibliotēku vēsturi, struktūru, specifiku un

darbības virzienus. Pirms konkursa dalībnieki iepazinās ar nodaļu
darbu visās trijās bibliotēkās, saņēma materiālus un literatūras sa-

rakstu, lai vēl pamatīgāk iepazītu kaimiņu darba pieredzi. Konkursā
bibliotēku pārstāvjiem vajadzēja veikt 3 praktiskus uzdevumus, pie-
mēram, no iedotajām grāmatām izveidot tematisku izstādi. Koman-
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Līguma parakstīšana par Baltijas republiku ZA bibliotēku jauno speciālistu
konkursa organizēšanu (Rīgā 1983. gada oktobrī)

das sacentās arī atjautībā — atbildēja uz 3 āķīgiem pretinieku ko-

mandu jautājumiem, ar kādiem bibliotekāriem iznāk sastapties ik-

dienā lasītāju apkalpošanā. Visiem konkursa dalībniekiem vajadzēja
arī nolasīt iepriekš sagatavotu referātu par izvēlēto bibliotekārā

darba tēmu. Šī sadarbības forma, uzskata bibliotēkas, dod lielu

ieguldījumu jauno speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugsti-
nāšanā.

Apkopojot Baltijas republiku ZA bibliotēku sociālistiskās sacen-

sības rezultātus 1988. gada sākumā Rīgā, radās doma organizēt
jaunu sadarbības formu — visu nodaļu pārstāvju stažēšanos pēc
kārtas visās trijās bibliotēkās. Vienojās, ka stažēties jāsūta gados
jaunāki darbinieki, kas pilnībā apguvuši darbu nodaļā un orientējas
savas bibliotēkas darbā kopumā. Stažēšanās ilgums — viena ne-

dēļa katrā bibliotēkā. Šajā laikā jāiepazīstas ar sacensības partneru

attiecīgās nodaļas darbu, metodiskajiem un instruktīvajiem mate-

riāliem, kā arī jāveic bibliotekārais darbs atbilstoši nodaļas pro-
filam.

Jau 1988. gadā Igaunijas PSR ZA Zinātniskā bibliotēka uz-

ņēma pirmos latviešu un lietuviešu kolēģus — pa vienam darbi-
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niekam no Ārzemju literatūras komplektēšanas nodaļas un lekš-

zemes literatūras komplektēšanas nodaļas. Gada laikā katra bib-

liotēka organizēs 3—4 nodaļu pārstāvju stažēšanos. Šāda veida

sadarbība, domājams, atraisīs jauno bibliotekāru radošo pieeju dar-

bam, ļaus salīdzināt un kritiski analizēt līdzīgus darba procesus

visās trijās Baltijas republiku ZA bibliotēkās, rosinās pārņemt ra-

cionālākos darba paņēmienus. Stažēšanos paredzēts turpināt tik

ilgi, kamēr prakse apstiprinās šī pasākuma lietderību.

Acīmredzot optimālākā sociālistiskās sacensības forma arī biblio-

tēkās būtu tāda, ja tieši cits ar citu sacenstos pēc iespējas vairāk

darbinieku. Taču tādā gadījumā būtu jāiegulda milzīgi daudz darba

un laika, lai izstrādātu objektīvus un pilnīgus katra darbinieka pa-
veiktā kritērijus. Turklāt sociālistiskās sacensības nolikumā jau
iepriekš būtu jāparedz konkrētas naudas summas pirmo vietu iegu-

vējiem. Taču, kā zināms, materiālās stimulēšanas iespējas bibliotē-

kās pašreiz ir ļoti mazas, bet ar morāliem stimuliem vien nepietiek, 1

lai visi kolektīva locekļi ar entuziasmu un radošu iniciatīvu sistemā-

tiski pilnveidotu savu darbu.

Vērtējot sociālistiskās sacensības ieguldījumu Baltijas republiku
ZA bibliotēku darba uzlabošanā, nevar nosaukt skaitļus, kas atspo-

guļo iegūto ekonomisko efektu. Taču neapšaubāma ir sociālistiskās

sacensības loma pirmrindas pieredzes apgūšanā, bibliotekāro darbi-

nieku profesionālā līmeņa paaugstināšanā un redzesloka paplašinā-
šanā. Ilggadējā, ciešā triju republiku bibliotēku sadarbība turpina
attīstīties, iegūst jaunas formas.

Lai ieinteresētu Baltijas republiku ZA institūtu bibliotēkas sociā-

listiskajā sacensībā ar kaimiņu ZA institūtu bibliotēkām, 1986. gadā
tīkla bibliotēku darbs tika vērtēts pēc tiem pašiem rādītājiem kā

centrālo bibliotēku darbs. Sacensības rezultātu rezumēšanā Tallinā

no katras republikas piedalījās arī 1 bibliotekārs, kas pārstāvēja cen-

trālās bibliotēkas tīkla bibliotēkas. Institūtu bibliotekāri šo pasā-
kumu novērtēja atzinīgi — viņiem radās iespēja apgūt kaimiņu
darba pieredzi, apspriest specifiskas sava darba problēmas. Tomēr

vienprātīgs ir visu atzinums: pašreizējā sociālistiskās sacensības sis-

tēma ir nepilnīga, jo, tāpat kā vispārpieņemtais bibliotēku darba vēr-

tējums pēc pamatrādītājiem, neatspoguļo daudzus bibliotekārā darba

aspektus un kvalitāti.

Sevišķi neobjektīva ir bibliotekāru slodzes aprēķināšana pēc da-

žiem pamatrādītājiem, jo katrā bibliotēkā ir arī tādi darbi, kurus

neuzskaita un neņem vērā oficiālā statistika.

1 Киртовский И. X., Баженова Л. А. Социалистическое соревнование и эф-
фективность производства // Изв. АН ЛатвССР. — 1983. — № 11 (436). —

С. 3—ll.
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Taču šie jautājumi nav atrisināmi ar vienas vai triju bibliotēku

spēkiem, jo ir darbietilpīgi un to zinātniska izstrādāšana un pamato-
šana prasa dzi|as zināšanas ekonomikā. Acīmredzot būtu jāapvieno

spēki lielajiem mūsu zemes bibliotēku metodiskajiem centriem, lai

bibliotēku darba salīdzināšanā un sociālistiskās sacensības vērtē-

šanā izpaustos katras bibliotēku sistēmas darba specifika.

Nobeigumā jāatzīmē vēl viens sociālistiskās sacensības aspekts.
Sadarbība ir izveidojusi stipras draudzības saites gan starp triju

republiku ZA bibliotēku kolektīviem kopumā, gan starp atsevišķiem
darbiniekiem. Līdz ar profesionālajām interesēm bagātinājušās mūsu

zināšanas par kaimiņu republiku kultūru un sadzīvi. Baltijas repub-
liku ZA bibliotēku ciešā un auglīgā sadarbība ir spilgts piemērs jau-
nās bibliotekāru paaudzes internacionālajā audzināšanā.

В. БРУВЕРЕ

РОЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК АН

ПРИБАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК

Резюме

В статье проанализирован опыт социалистического соревнования между

Фундаментальной библиотекой АН ЛатвССР, Научной библиотекой АН ЭССР

и Центральной библиотекой АН ЛитССР начиная с 1974 г. Несмотря на то,

что библиотеки в целом схожи как по составу фондов и контингенту чита-

телей, так и по объему работы, разные условия труда и соответственно раз-

личная организация работы вызывают трудности в объективной оценке дея-

тельности каждой библиотеки. Велика роль социалистического соревнования

в освоении передового опыта трех соревнующихся библиотек. За долгие годы

сотрудничества библиотеки хорошо изучили организацию работы своих партне-

ров на местах; велся совместный поиск решений общих проблем. Например,
библиотеки АН Прибалтийских республик первыми в системе библиотек

АН СССР начали координацию подписки периодических изданий, комплектуе-
мых за валюту. При подведении итогов социалистического соревнования еже-

годно обсуждаются многие актуальные проблемы библиотечной работы и часто

находится успешное их решение. Коллективы библиотек-партнеров по социа-

листическому соревнованию широко информируются о ходе соревнования.

В статье обращено внимание на те недостатки в организации социалисти-

ческого соревнования, устранение которых повысило бы его роль в улучшении

работы библиотек. Эффективность социалистического соревнования в совершен-
ствовании работы библиотек возросла бы, если бы библиотеки располагали
более широкими возможностями материального стимулирования. В дальнейшем

библиотекам следует разработать более совершенные критерии оценки, с прив-
лечением ученых-экономистов, изучающих именно вопросы социалистического

соревнования.
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V. BRŪVERE

ROLE OF THE SOCIALIST COMPETITION IN THE IMPROVEMENT

OF THE LIBRARY WORK IN THE LIBRARIES OF THE ACADEMIES

OF SCIENCES IN THE BALTIC REPUBLICS

Summary

The article gives a survey of the interlibrary socialist competition among the

Fundamental Library of the Academy of Sciences of the Latvian SSR, the Scien-

tific Library of the Academy of Sciences of the Estonian SSR and the Central

Library of the Academy of Sciences of the Lithuanian SSR during the period since

1974. Though all the libraries concerned are approximately alike as to the character

of their stocks and their readers, yet the character of their work and, con-

sequently, the differences in its organization create certain difficulties for the

objective evaluation of the work of each library. The role of the socialist compe-

tition in mastering advanced experience is to be highly valued. During the long

years of the cooperation the libraries have become well acquainted with the organ-

ization of work in the partner libraries. During this period the libraries have

found solutions to mutual problems, for example, the Baltic republics were the first

in the library system of the Academy of Sciences of the Soviel Union to start

the coordination of foreign periodicals. During the annual summing up of the

results of the socialist competition many topical problems of library work are

being discussed and suitable solutions are often found. The staffs of all three

competing libraries are given detailed information about the course of the compe-

tition.

The article deals with those flaws in the organization of the socialist compe-
tition the elimination of which would increase the role of the socialist competition
in the improvement of library work. The competition would be more effective if

the libraries were given wider possibilities of material stimulation. They should

work out better criteria for the evaluation of the socialist competition, therefore

it would be advisable to seek the help of economists.

V. BRŪVERE

DIE ROLLE DES SOZIALISTISCHEN WETTBEWERBES IN DER

VERVOLLKOMMNUNG DER BIBLIOTHEKSARBEIT DER AKADEMIEN

DER WISSENSCHAFTEN DER BALTISCHEN REPUBLIKEN

Zusammenfassung

Im Artikel wird die Erfahrung des sozialistischen Wettbewerbes zwischen der

Fundamentalbibliothekder Akademie der Wissenschaften der Lettischen SSR, der

Wissenschaftlichen Bibliothek der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR
und der Zentralbibliothek der Akademie der Wissenschaften der Litauischen SSR
ab Jahre 1974 analysiert. Abgesehen davon, daß die Bibliotheken im allgemeinen
den Bestandsproportionen, dem Leserkontingent sowie dem Arbeitsurnfang nach

ähnlich sind, wird die objektive Bewertung der Tätigkeit jeder Bibliothek dadurch

erschwert, daß sie verschiedene Arbeitsbedingungen, und, entsprechend, verschiedene

Arbeitsorganisationen haben. Eine große Rolle spielt sozialistischer Wettbewerb

bei der Aneignung der Erfahrung der Spitzenleistungen der drei wetteifernden

Bibliotheken. Bei der langjährigen Zusammenarbeit haben die Bibliotheken gründ-
lich die Arbeitsorganisation ihrer Partner durchforscht; es wurde eine Lösung
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der gemeinsamen Probleme gesucht. Zum Beispiel, die Bibliotheken der Akademien

der Wissenschaften der baltischen Republiken haben als ersten im Bibliotheks-

system der Akademie der Wissenschaften der UdSSR die Koordination der Pe-

riodikabestellung, die für Valuta erworben wird, angefangen. Bei der Zusammen-

fassung der Resultate sozialistischen Wettbewerbes werden jährlich viele aktuelle

Probleme der Bibliotheksarbeit besprochen und infolgedessen erfolgreiche Lösungen
gefunden. Die Bibliothekskollektive der Partnerschaft im sozialistischen Wettbewerb

werden breit über den Verlauf des Wettbewerbes informiert.

Im Artikel wird auf die Mängel in der Organisation des sozialistischen Wett-

bewerbes hingewiesen, deren Beseitigung seine Rolle bei der Vervollkommnung
der Bibliotheksarbeit erhöhte. Die Effektivität des sozialistischen Wettbewerbes

könnte in der Vervollkommnung der Bibliotheksarbeit gesteigert werden, wenn

die Bibliotheken über breitere Möglichkeiten des materiellen Anreizes verfügten.
Im weiteren ist es für die Bibliotheken nötig, mehr vollkommene Kriterien der

Bewertung des sozialistischen Wettbewerbes auszuarbeiten, es wäre ratsam, die

Wissenschaftler auf dem Gebiete der Ökonomie zu Rate zu ziehen, die sich gerade
mit den Problemen des sozialistischen Wettbewerbes befassen.
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RĪGAS LIELĀKO ZINĀTNISKO BIBLIOTĒKU DARBA

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КРУПНЕЙШИХ

MAIN INDICES OF WORK IN THE LARGE SCIENTIFIC

HAUPTKENNZIFFERN DER ARBEIT DER GRÖSSTEN

Bibliotē

Кадры с

<u kadr

иблиоте

1

;к

Fondu apjoms (eks.)

Объем фондов (экз.)

Bibliotēku nosaukumi pa /isam

to
bibl. <

skaitā
darbin.

. библ.

iOTH.
1980

Наименования библиотек hi его в т. ч

раб
1985

1980 1985 1980 1985

1. V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēka

549 517 435 406 5 118347 5 216 104

Государственная библиоте-

ка Латвийской ССР им.

В. Лациса

2 673 323 2841 3122. Latvijas PSR ZA Fundamen-

tālā bibliotēka

254 211 119 129

Фундаментальная библиоте-

ка АН Латвийской ССР

13 22»656 17 384 3543. Latvijas PSR Republikāniska
zinātniski tehniskā bibliotēka

240 270 188 221

Республиканская научно-
техническая библиотека

Латвийской ССР

582 039 585 9804. Latvijas PSR Republikā-
niska zinātniskā medicīnas

bibliotēka

6! 62 50 49

Республиканская научная

медицинская библиотека

Латвийской ССР

5 Р. Stučkas Latvijas
Valsts universitātes Zi-

nātniskā bibliotēka

НО 88 108 1 962 299 2 057 359

Научная библиотека Лат-

вийского государственного

университета им. П. Стуч-

ки

6. Rīgas Politehniskā institūta
Zinātniskā bibliotēka

124 126 119 123 1 763 445 2 036 196

Научная библиотека Риж-

ского политехнического ин-

ститута
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GALVENIE RĀDĪTĀJI 1980. UN 1985. GADĀ

НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК Г. РИГИ ЗА 1980 И 1985 ГГ.

LIBRARIES OF RIGA IN 1980 AND 1985

WISSENSCHAFTLICHEN RIGAER BIBLIOTHEKEN

Lai

vietu
sītāju

skaits
Lasītāju skaits

Число читателей

Apmeklējumu skaits

Число посещений
Числе

тел!

м

fļ чита-

>ских

ест

Grāmatu izsniegums (eks.)

Книговыдача (экз.)

1980 1985 1980 1985 1980 1935 1980 1985

25 290 23 061 315535 280 657 (267 !280 1 411 982 1 482 312

12314 14 760 199603 284 130 /203 209 1 399 744 1 812 569

19 080 23 674 5 661 962 5 637204148592 176083 91 104

6 170 7 940 75 863 140 750 12 18 158278 532 010

47 462 .15 406 400 648 343 243 ,300 381 919 106 877 446

1 30479816 630 15 670 350 609 437 015 581 727 1 318606
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SB,

Деятельност:

Bibliotēku nosaukumi

Наименования

библиотек

abonentu

skaits

no citām b

saņemto pit

ska

>ibliotekam

eprasījumu

its
grāmatu izsniegums

(eks.)
число або-

нентов

число зак.

ступ, из

лИOl

азов, по-

др. биб-

гек

книговыдача (экз.)

1980 I 1985 1980 1985 1980 1985

1. V. Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēka

1 361 1 610 26 082 21 344 18 236 18971

Государственная библио-

тека Латвийской ССР

им. В. Лациса

2. Latvijas PSR ZA Fun-

damentālā bibliotēka

929 829 4 687 11 431 9 213 11 975

Фундаментальная биб-

лиотека АН Латвий-

ской ССР

3. Latvijas PSR Republikā-
niskā zinātniski tehniska

bibliotēka

1 867 2 002 1 509 457 1 311 281 1 504 768 1 307936

Республиканская научно-
техническая библиотека

Латвийской ССР

4. Latvijas PSR Republikā-
niskā zinātniskā medicī-

nas bibliotēka

245 351 3 443 3 307 2 330 2 695

Республиканская науч-
ная медицинская биб-

лиотека Латвийской

ССР

5. Р. Stučkas Latvijas Valsts

universitātes Zinātniskā

bibliotēka

1 003 498 3 094 2 443 2 325 ,1 988

Научная библиотека

Латвийского государст-
венного университета им.

П. Стучки

6. Rīgas Politehniska in-

stitūta Zinātniskā bib-

liotēka

266 1 140 1 517 765 J 182

Научная библиотека

Рижского политехниче-

ского института
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darbība

МБА

cita

bibliot

nosu

piepras
skai

1ИСЛО 3

ПОСЛЭ1

в др.

im

ēkām

itīto

ilj urnu

its

Bibliogrāfiskās
uzziņas

Библиографи-

ческие

справки

en

Izst

Выс

<п

X
и

li (J
0 GJ
1 э-
» S
Z Н

о

о
и
—

-

-

о

ādes

гавки
Изд

Izdevumi

ательская

[тельность

saņ

izde'

sk

emto
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aits

3

Е в

3 s
м =

s« в 3

iespiedlokšņu
skaits

аказов,

иных

библ.

число

ченны

н:

i полу-
х изда-

ий

с :

3!

К

с

=

X
К

о
■-

число печат-

ных листов

1980 1985 1980 1985 1980 I 1985 1980 1985 1980 1985 198o|l985 Ü980 I 1985

1 830 ,1 114 541 58 531 69 663 188 193 208 173 67 48 129,24 153,0

4 8181 999 1802 1 820 18 469 28 925 30 106 122 652 88,6 99,4

170 29,13 151 439 49 868 76 229 356 258 283 185 32 27 61,2 83,4

2 370 4 531 ,1 805 4 476 ,12 048 26 993 150 209 76 184 70,0 72

1 166 1 089 750 801 26 997 18 833 147 122 13 11 23 41,6 44,11

1 605 1 856 1 235 1 566 30 092 274 799 334 331 256 222 27,0 34,75
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Turpinām publicēt statistikas tabulas par Rīgas lielāko zinātnisko

bibliotēku darbu.1

Tā kā dažu rādītāju noteikšanā bibliotēkas lieto atšķirīgu uzskai-

tes metodiku un atsevišķus Latvijas PSR ZA Fundamentālās biblio-

tēkas 1980. gada darba rādītājus ietekmējusi šīs bibliotēkas jaunās
krātuves apguve, nepieciešami paskaidrojumi.

1. LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas palielinātais darbinieku

skaits 1980. gadā izskaidrojams ar to, ka uz laiku tika pieņemti
37 strādnieki jaunās ēkas apguvei.

2. Lasītāju skaitu bibliotēkā nosaka gan pēc vienotās lasītāju

kartes, gan pēc lasītāju uzskaites katrā bibliotēkas struktūrvienībā.

Ziņās par P. Stučkas LVU Zinātnisko bibliotēku 1979. un 1984. gadā
izdotajos «Bibliotēku zinātnes aspektos», kā arī šajā tabulā par

1980. gadu izmantots otrs uzskaites veids — lasītāju skaits fakul-

tāšu bibliotēkās; 1985. gada datu pamatā — vienotās lasītāju
kartes princips, ar ko arī izskaidrojama lasītāju skaita samazinā-

šanās.

3. 1980. gadā Latvijas PSR ZA Fundamentālā bibliotēka sāka

apkalpot lasītājus jaunās krātuves ēkā. Tā kā bibliotēkas galvenā
ēka togad uz laiku lasītājiem bija slēgta, lasītāju apkalpošanas rādī-

tāji sniegti par 1979. gadu.
Pēc darba uzsākšanas jaunajā ēkā šis rādītājs piecu gadu laikā

palielinājies.
4. Latvijas PSR Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka

SBA kārtā izsniegtās literatūras skaitā iekjāvusi arī izsniegumu
republikas uzņēmumiem un organizācijām.

5. Latvijas PSR ZA Fundamentālā bibliotēka citām bibliotēkām

nosūtīto SBA pieprasījumu skaitā 1985. gadā ietvērusi arī tos, ko

nosūtījuši Latvijas PSR ZA institūti bez Fundamentālās bibliotēkas

starpniecības.

6. Bibliogrāfiskās uzziņas 1985. gadā uzskaitītas atbilstoši Valsts

standarta 7.0 —84 «Библиографическая деятельность. Основные

термины и определения» prasībām. Salīdzināšanas iespēju labad

šis standarts attiecināts arī uz 1980. gada rādītājiem.
7. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas 1985. gada izdevumu

(nosaukumu) skaitā kā patstāvīgas vienības nav iekļauti kārtējo
izdevumu atsevišķi laidieni (pavisam 22).

1 Sk.: Rīgas pilsētas lielāko zinātnisko bibliotēku darba galvenie rādītāji
1970. un 1975. gadā / Sast. Agafonova G., Öse V. // B-ku zinātnes aspekti:
Grāmata — lasītājs — bibliotēka

— bibliogrāfija. — R., 1979. — 2.(7.) laid. —

30.—32. lpp.; Rīgas pilsētas lielāko zinātnisko bibliotēku darba galvenie rādītāji
1975. un 1980. gadā / Sast. Öse V. // Bibliotēku darbs: B-ku zinātnes aspekti. —

R„ 1984. — 34.—36. lpp.
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8. Latvijas PSR Republikāniskās zinātniskās medicīnas bibliotē-

kas vairāki darba rādītāji 1985. gadā ievērojami palielinājušies salī-

dzinājumā ar 1980. gadu, jo mainīta uzskaites metodika.

Данный материал является продолжением сводных статисти-

ческих таблиц, характеризующих работу крупнейших научных
библиотек г. Риги 1

.

Так как по некоторым показателям библиотеки применяют

различную методику учета и на ряд показателей Фундаменталь-
ной библиотеки АН ЛатвССР повлияло освоение нового храни-

лища в 1980 г., считаем необходимым привести нижеследующие

пояснения выявленных особенностей.

1. Возросшее число работников Фундаментальной библиотеки

АН ЛатвССР за 1980 г. объясняется включением в него 37 рабо-
чих, принятых на временную работу по освоению нового здания.

2. Помимо определения числа читателей библиотеки на основе

единого читательского билета, существует и учет читателей по

структурным подразделениям. Последний метод-учет по факульте-
там использован в статистических данных НБ ЛГУ им. П. Стучки,
опубликованных в «Аспектах библиотековедения» 1979. 1984 и за

1980 г. в настоящей таблице, сведения за 1985 г. — уже по еди-

ному читательскому билету, чем объясняется снижение показателя.

3. С 1980 г. Фундаментальная библиотека АН ЛатвССР начала

обслуживание читателей в новом здании хранилища. Так как

центральное здание ФБ АН ЛатвССР в том году было временно

закрыто, показатели по обслуживанию читателей приведены за

1979 г.

После возобновления обслуживания в новом здании за послед-

ние пять лет показатели работы возросли.

4. Республиканская научно-техническая библиотека в число

выданной литературы по МБА включает выдачу предприятиям и

организациям республики.

5. Фундаментальная библиотека АН ЛатвССР, учитывая за-

казы, посланные в другие библиотеки в 1985 г., включила заказы,

посланные институтами АН ЛатвССР без посредства Фундамен-
тальной библиотеки.

1 Основные показатели работы крупнейших научных библиотек г. Риги

за 1970 и 1975 гг. / Сост. Агафонова Г., Осе В. // Аспекты библиотековедения:

Книга — читатель — библиотека — библиография. — 1979. — 2 (VII). —

С. 30—32; Основные показатели работы крупнейших научных библиотек г. Риги

за 1975 и 1980 гг. / Осе В. // Библиотечное дело: Аспекты библиотековеде-

ния. — 1984. — С. 34—36.



6. Библиографические справки за 1985 г. учтены в соответ-

ствии с ГОСТом 7.0-84 «Библиографическая деятельность. Основ-

ные термины и определения». Для сопоставимости сведения за

1980 г. приравнены к требованиям упомянутого ГОСТа.

7. В общее количество изданий (в названиях) ГБ ЛатвССР

им. В. Лациса за 1985 г. не включены как отдельные единицы

учета 22 выпуска очередных изданий.

8. За последние годы (по сравнению с 1980 г.) с изменением

методики учета увеличились показатели Республиканской научной

медицинской библиотеки.
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Republikas masu un zinātnisko bibliotēku bagāto
fondu efektīvu izmantošanu nosaka pareizi un

elastīgi organizēta lasītāju bibliotekārā un bibliogrā-
fiskā apkalpošana. Tā sākas jau ar izvērsta bērnu

un jaunatnes bibliotēku tīkla izveidi un jauno lasī-

tāju ievadīšanu grāmatu pasaulē. Tā nepieciešama

kompleksai tautsaimniecības speciālistu, zinātnieku

un kultūras darbinieku nodrošināšanai ar vajadzīgo
informāciju. Bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkal-
pošanas dažādie aspekti jārisina gan katrā biblio-

tēkā atsevišķi, gan visas republikas bibliotēku un

informācijas dienestu sadarbībā, šo problēmu iztir-

zājumam arī veltīti krājuma raksti.
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