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Bibliotēku nozares terminu attīstības sākotne 
Latvijā (līdz 1946. gadam)
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Inese Kazāka, Inta Virbule

• LZA Terminoloģijas komisijas 
jubilejas konference, Rīga 
2016. gada 11. novembris

• Krājums «Terminrade Latvijā 
senāk un tagad». Rīga : 
Zinātne, 2016. 127.–134. lpp.



Bibliotēku nozares terminoloģijas attīstības periodi

1) Bibliotēku darbs latīņu un vācu valodas terminsistēmā (no 
pirmajām bibliotēkām 13. gs. līdz 19. gs. vidum)

2) Pirmie termini latviešu valodā bibliotēku praksē (no 19. gs. 
vidus līdz 1913. g.)

3) Bibliotēku darba terminoloģija pirmajos nozares 
profesionālajos izdevumos (no 1913. g. līdz 1946. g.)

4) Bibliotēku nozares zinātniskā terminoloģija padomju sistēmas 
ietekmē (no 1946. g. līdz 1990. g.)

5) Bibliotēku nozares terminoloģija pēc neatkarības atgūšanas (no 
1990. g.)



Pēdējie 50 okupācijas gadi, kad 
terminoloģiskā valoda bija krievu valoda, īpaši 
negatīvi iespaidojuši nacionālās valodas un 
terminoloģiju

Anna Mauliņa publikācijā «Bibliotēkzinātnes
terminoloģija datorizācijas laikmetā»



Zinātniska bibliotekārā terminoloģija

•Bibliotēku nozares terminoloģijas zinātniskās attīstības 
aizsākums padomju ietekmē

•Mērķtiecīgs un sistemātisks bibliotekārās 
terminoloģijas veidošanas darbs Latvijā – 20. gs. 40. 
gadu beigas

•1946. gadā dibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisija



Ideoloģizācija un krievu valodas dominance

• Bibliotekārās terminoloģijas izveides sākumposmā liela daļa 
leksikas tika aizgūta no vācu valodas

• Pēc Otrā pasaules kara bibliotēku nozares literatūra Latvijā 
pārsvarā tika tulkota no krievu valodas

• Pirmās neatkarības laikā izdotie nozares izdevumi aizvietoti ar 
padomju ideoloģijai tīkamiem tulkojumiem no krievu valodas

• Bibliotēku ideoloģizācija

• Padomju bibliotēkzinātnes terminoloģijas dominance

• Krievu valodas aizguvumu masveida izplatīšanās



Bibliotēku termini padomju okupācijas 
sākumposmā

• Lasīšanas vadība

• Ļeņina lasījumi

• Fonda partijiskums

• Fondu ideoloģizācija

• Lasītāju komunistiskā audzināšana



Terminoloģijas darba virzieni

• Terminu veidošana un apstiprināšana

• Terminu apkopošana, sarakstu un vārdnīcu izdošana

•Publikācijas par terminoloģijas jautājumiem

• Lekcijas, referāti, ziņojumi, priekšlasījumi par nozares 
terminoloģiju

•Konferences



Nozares terminoloģija – komandas darbs

• 1969. gadā dibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisijas Bibliotekārās un bibliogrāfiskās 
terminoloģijas apakškomisija

• Kopš 1974. gada – Latvijas PSR Valsts bibliotēkas (tagad – LNB) 
Zinātniskās pētniecības nodaļas paspārnē

• Viens no nodaļas sektoriem – Terminoloģijas sektors

• Terminu tapšanā līdzdarbojās arī citu bibliotēku pārstāvji un 
nozares speciālisti, kā arī valodnieki

• Terminu vārdnīcas un saraksti saskaņoti ar Terminoloģijas komisiju



Nozares termini Terminoloģijas komisijas 
biļetenos
• Terminoloģijas komisijas biļeteni – nozīmīgs Terminoloģijas 

komisijas apstiprināto terminu publicitātes avots

• Bibliotēku nozares termini rodami 8. biļetenā (1950, kopā ar 
folkloristikas terminiem) un 42. biļetenā (1976, kopā ar 
grāmatzinātnes un bibliogrāfijas terminiem)

• 1950. gadā izdotajā Terminoloģijas komisijas biļetenā publicētie 
termini ir Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbinieces Jevgeņijas 
Peiles darba rezultāts – viņas veidotie termini no krievu 
bibliotēkzinātnes darbu tulkojumiem latviešu valodā



Pirmā bibliotēku nozares terminoloģijas vārdnīca 

• «Bibliotekāro terminu vārdnīca» 
krievu un latviešu valodā (1957)

• Grāmatu sagatavojusi Jevgeņija 
Peile

• Izdevuma galvenais mērķis: sekmēt 
vienotu bibliotekāro un 
bibliogrāfisko terminoloģiju 
Padomju Savienībā

• Daļa vārdnīcā apkopoto terminu ir 
apstiprināti Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas Terminoloģijas komisijā



Viens no svarīgākajiem terminoloģijas izveides 
posmiem ir jaunās un precizētās terminoloģijas 
propaganda un ieviešana

Silvija Liniņa publikācijā «Bibliotekārās un 
bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas darbs»



Izdevums «Bibliotekārie un bibliogrāfiskie 
termini»
• Ieteicamo bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu saraksts –

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas 
sēdēs apspriestie, pieņemtie un ieteiktie termini

• Sagatavotājs un izdevējs: Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās 
pētniecības nodaļa

• Iznākšanas laiks: 1976–1994

• Pavisam kopā – 36 laidieni

• Termini latviešu un krievu valodā bez skaidrojumiem; ar 
11. laidienu (1979) arī angļu un vācu valodā





Terminu piemēri

• Bibliotekārā cikla ritmiskums

• Bibliotēkas ekonomiskais efekts

• Kabineta bibliotēka

• Metodiķu brigādes izbraukums

• Operācijas laiks

• Bibliotekārais punkts, 
bibliopunkts

• Filiālbibliotēka

• Grāmatas ceļš; grāmatas gaita

• Prioritārā apkalpošana

• Mikrofilmotēka

• Uzziņu meklēšanas aparāts

• Bibliotekārā darba normēšana

• Mijnorāde

• Speciālistu informatīvās 
vajadzības



Terminu apkopojumi

• Terminu apkopojums “Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini” 
(1975) par periodu no 1969. līdz 1974. gadam

• 1976. gadā atsevišķs Terminoloģijas komisijas biļetens (Nr. 42) veltīts 
bibliotēku nozares terminiem: Terminoloģijas komisijas pieņemto 
grāmatzinātnes, bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu saraksts 
(publicēts: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1976, Nr. 6)

• Ieteicamo bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu kumulatīvais 
saraksts (1992) – no 1976. līdz 1990. gadam izdoto laidienu 
“Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini” apkopojošs izdevums: 
Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas 15 
darba gados apstiprinātie nozares termini latviešu un krievu valodā



Terminu vārdnīcas

• Terminu apkopojums «Bibliotekāro terminu vārdnīca: šķirkļu saraksts: 
bibliotēku fondi: projekts» (1975)

• «Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini. 1. laidiens. Bibliotēku katalogi. 
Projekts» (1982)

• 467 ar bibliotēku katalogiem saistīti termini un terminoloģiska rakstura 
vārdkopas latviešu, krievu, angļu un vācu valodā

• Terminus apstiprinājusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisija un tās Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas 
apakškomisija

• Temati: klasificēšana, priekšmetošana, indeksēšana, kataloģizēšana, 
bibliogrāfiskais apraksts u. tml.



Terminu piemēri

• Bibliogrāfiskais ieraksts

• Līdzautors

• Automatizētā indeksēšana, autoindeksēšana

• Kopkatalogs

• Katalogu propaganda

• Paralēlnosaukums

• Šifrs

• Titullapa



Terminu avoti

•Nozares literatūra

•Nozares standarti

•Nozares speciālistu runas prakse

•Citu nozaru (saskarnozaru) literatūra un terminu 
vārdnīcas, saraksti



Lai gan darbs izvērsts samērā plaši, terminoloģijas 
ieviešanā vērojamas dažādas grūtības. Viens no 
iemesliem – nepietiekama speciālistu informētība; 
bieži vainojama psiholoģiskā barjera neoloģismu 
uztverē, kā arī terminu lietošanas tradīcijas dažādos 
kolektīvos

Silvija Liniņa publikācijā «Bibliotekārās un bibliogrāfiskās 
terminoloģijas apakškomisijas darbs»



Terminoloģijas jautājumi periodiskajos 
izdevumos

•Bibliotēku zinātnes aspekti

•Valodas aktualitātes

• Latviešu valodas kultūras jautājumi



Lai sekmētu pareizas terminoloģijas lietošanu publikācijās 
un speciālistu leksikā, Valsts bibliotēkas terminologi veic 
izlases (daļējo) terminoloģisko kontroli, t. i., izlases kārtā tiek 
pārskatītas publikācijas par bibliotēku zinātnes un 
bibliogrāfijas zinātnes jautājumiem. Liels trūkums ir tas, ka 
nav speciālu dienestu, kas nodrošinātu terminoloģisko 
kontroli dažādos resursos.

Silvija Liniņa publikācijā «Bibliotekārās un bibliogrāfiskās 
terminoloģijas apakškomisijas darbs»



Viens no iedarbīgākajiem pasākumiem, kas 
pievērš plaša speciālistu loka uzmanību 
bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas 
izveidei, ir zinātniski teorētiskas konferences

Silvija Liniņa publikācijā «Bibliotekārās un 
bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas darbs»



Terminoloģijas konferences

• Zinātniski teorētiska konference «Aktuālas bibliotēku darba 
terminoloģijas problēmas»

• 1979. gada 28. un 29. novembrī Rīgā

• Rīkotāji: PSRS Valsts bibliotēka un Latvijas PSR Valsts 
bibliotēka

• 240 dalībnieki; 7 referāti un 6 ziņojumi; tēžu krājums

• Nākamā konference – 1986. gada decembrī



Nozīmīgākās personības Latvijas bibliotekārajā 
terminoloģijā padomju periodā

• Jevgeņija Peile

• Zina Eglīte

•Raimonds Vanags

•Daile Holšteine

•Brigita Papendika

•Anna Mauliņa

• Silvija Liniņa

•Guna Dēliņa

• Silvija Sardiko



Secinājumi

• Bibliotekārās terminoloģijas izveides sākuma posmā liela daļa 
leksikas tika aizgūta no vācu valodas

• Pēc Otrā pasaules kara liela ietekme bija krievu valodai, 
turklāt padomju sistēmas pakļautībā

• Latvijas pirmās neatkarības periods – nepamatoti 
nepamanīts, tāpat kā tā laika termini

• Daudzi no pirmā neatkarības laika terminiem ir aktuāli arī 
mūsdienās un ir izmantojami padomju laikā ieviesto terminu 
aizstāšanai



Secinājumi

• Mērķtiecīga un sistemātiska darba pirmsākumi bibliotēku nozares 
terminoloģijā rodami padomju okupācijas laikā

• Padomju periodā bibliotēku nozarē notika ļoti intensīvs 
terminoloģiskais darbs

• Noritēja ciešs ideoloģiskais spiediens, taču bibliotēku jomas 
terminoloģijai tika veltīta liela uzmanība un nozares speciālistiem 
sadarbībā ar valodniekiem izdevās radīt gana labu (reizēm pat 
pietiekami latvisku) nozares terminoloģiju

• Vārdnīcu iznāca maz, taču to trūkumu kompensēja laidiens 
«Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini» un nozares publikācijas



Noslēguma atziņas

• Nozares terminoloģija – profesionālā leksika

• Terminoloģija ir ikvienas zinātnes un darbības nozares 
pamats un attīstības rādītājs

• Bez sakārtotas terminoloģijas nav iespējama pilnvērtīga 
zinātniskā un praktiskā darbība nevienā nozarē un darbības 
sfērā



Izmantotā literatūra
• Liniņa, S. Bibliotekārās terminoloģijas standartizācija. No: Bibliotēku 

zinātnes aspekti : grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. V. Lāča 
Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Rīga : Avots, 1986. 93.–104. lpp.

• Liniņa, S. Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas 
darbs. No: Valodas aktualitātes 1986. Rīga : Zinātne, 1987. 86.–93. lpp.

• Liniņa, S. Jaunākais bibliotēku fondu zinātnes terminoloģijā. No: Bibliotēku 
zinātnes aspekti : informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma problēmas. 
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Rīga : Avots, 1988. 36.–53. lpp.

• Liniņa, Silvija. Bibliotēkzinātnes terminoloģija : ietekmētājfaktori un 
problēmas. No: Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laid. Rīga : Avots, 
1993. 157.–165. lpp.



Izmantotā literatūra
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krievu terminoloģiska vārdnīca. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1993. 312 lpp.

• Mauliņa, A. Bibliotēku zinātnes terminoloģija : starptautiskā sadarbība. No:
Nacionālā terminoloģija : vēsture, tagadne un perspektīvas : Latvijas Zinātņu 
akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un 
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds “Nacionālās 
terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība” : referātu tēzes, Rīga, 
14.–15.10.1996. Latvijas Zinātņu akadēmija. Latviešu valodas inst. Rīga : LZA 
Terminoloģijas komisija, 1996. 53.–54. lpp.

• Mauliņa, A. Jaunākais bibliotēku zinātnes terminoloģijā. No: Bibliotēku zinātnes
aspekti. 5(X). Grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. V. Lāča Latvijas PSR 
Valsts bibliotēka. Rīga : Avots, 1981. 77.–90. lpp.

• Mauliņa, A. Par dažiem bibliotēku zinātnes pamatjēdzieniem un to 
terminoloģiskajiem interpretējumiem. No: Bibliotēku zinātnes aspekti : bibliotēku
darbs. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Rīga : Avots, 1984. 152.–160. lpp.
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Latvijas Vēstnesis, Nr. 178, 1996, 23. okt.

• Mauliņa, Anna. Bibliotēkzinātnes terminoloģija datorizācijas laikmetā. No:
Starptautiska konference “Latviešu grāmata un bibliotēka, 1525–2000” 
(8.11.2000.–11.11.2000., Rīga) : materiālu krāj. 2. daļa. Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrība. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2000. 181.–189. lpp.

• Mauliņa, Anna. Profesionālā standartizācija un terminoloģija. No: Seminārs
“Starptautiskie standarti Latvijas bibliotēku praksē”, 22.11.2001. : materiālu krāj.
Latvijas Nacionālā bibliotēka ; Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas
tehniskā komiteja. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2001. 16.–18. lpp.

• Vanags, R. Starprepublikāniska zinātniski teorētiska konference “Aktuālas 
bibliotēku darba terminoloģijas problēmas”. No: Bibliotēku zinātnes aspekti. 5(X). 
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bibliotēka. Rīga : Avots, 1981. 91.–96. lpp.


