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Bibliotēku nozares terminoloģijas attīstības periodi

1) Bibliotēku darbs latīņu un vācuvalodas 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 padomjusistēmas  
ietekmē (no 1946. g. līdz 1990.g.)

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



Kāpēc?

• Terminoloģija – ikvienas
zinātnes un darbības sfēras 
pamats un attīstības rādītājs

• Bez sakārtotas terminoloģijas
nav iespējama pilnvērtīga
zinātniskā (un arī praktiskā) 
darbība nevienā nozarē

• Precīzi, korekti, saprotami, 
nepārprotami, laikmetam 
atbilstoši jēdzieni un to 
skaidrojums

• Vienota un saprotama 
komunikācija

• Latviešu valodā



Kāpēc?

• Attīstoties gan zinātnei, gan
praktiskās darbības jomai, pieaug
nepieciešamība pēc jauniem
terminiem un līdzšinējo terminu 
pārskatīšanas

• Efektīvs un produktīvs bibliotēku 
darbs

• Bibliotēku/nozares attīstība
• Bibliotēkzinātnes attīstība

• Kādi esam (kāda ir bibliotēku 
nozare) šodien?

• Kāda ir bibliotēkzinātne 21. 
gadsimta Latvijā? Vai tā maz vēl 
vajadzīga?

• Ko esam mantojuši līdz šim?
• Ko atstāsim nākamajām 

paaudzēm?

• Kādi būsim nākotnē?



Bibliotēku saskarnozares

• Informācijas zinātne
• Datorzinātne (informātika, 

datorika)
• Arhīvzinātne (arhīvistika)
• Muzeoloģija (muzejzinātne)
• Poligrāfija, izdevējdarbība

• Grāmatzinātne, grāmatniecība
• Bibliogrāfija
• Psiholoģija
• Pedagoģija
• Uzņēmējdarbība
• u. c.



Interesanta/noderīga saskarnozaru terminoloģija

• Latviešu, vācu un krievu
grāmatrūpniecības vārdnīca : 
ar vāciski-krievisku un 
krieviski-vācisku alfabētisku
terminu sarakstu un 12 
reprodukciju pielikumiem.
Sakārt. Ansis Auziņš. Rīga : 
Latvju grāmata, 1942. 518 lpp.

• Vāciski-latviski grāmatrūpniecības
termini. Sast. Latvijas
Grāmatrūpniecības arodu savienības
grafiskās kopas Terminoloģijas sekcijas
locekļi: Ansis Auziņš, Fricis Kleinbergs
un Frīdrichs Plostenieks ; red. Alvils
Augstkalns ; korrektūrā grāmatiņu
skatījis cauri arī prof. Jānis Endzelīns. 
Rīga : Latvijas grāmatrūpniecības arodu
savienība, 1940. 86, [2] lpp.



Pirmā bibliotēku nozares terminoloģijas vārdnīca

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

• Grāmatu sagatavojusi Eiženija
(Jevģēnija) Peile

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

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



Peiles vārdnīcas terminu piemēri

• Abonements
• Autorloksne
• Autorzīme
• Bibliotekārā izglītība
• Dāvinājums, velte
• Dēku literatūra, piedzīvojumu 

literatūra
• Grāmatu kopa (partija)
• Iespiedziņas
• Jaunieguvumi, jauniegūtās

grāmatas, jaunienākušās grāmatas

• Kataloģizācija, kataloģizēšana
• Kataloģizētājs, kataloģizators
• Kopkatalogs
• Lasītāja karte
• Lasītava
• Norāde
• Piekomplektēšana
• Tekošā komplektēšana, kārtējā 

komplektēšana
• Titullapa
• Uzziņa



Peiles vārdnīcas terminu piemēri

• Bibliotēka-automobilis, 
autobibliotēka

• Bibliotekārā darba normēšana
• Bibliotēkas masu darbs
• Kolhoza bibliotēka
• Kopējā lasītava
• Lasīšanas plāns
• Lasīšanas vadība
• Masu bibliotēka

• Bibliofobija
• Bibliofobs, grāmatu nīdējs
• Biblioklepts, grāmatu zaglis
• Bibliologs, grāmatu zinātnes 

speciālists
• Bibliomāns; bibliomānija
• Grāmatu higiēna
• Kumulatīvais bibliogrāfiskais 

rādītājs
• Novadpētniecības bibliogrāfija



Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas 
apakškomisija

• 1969. g. 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
• Apakškomisijas darba amati: apakškomisijas priekšsēdētājs, 

priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs un locekļi
• Apakškomisijas faktiskā vadītāja no 1974. līdz 1991. g. – Silvija Liniņa



Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas 
apakškomisija

• 1969. g. 20. martā notika pirmā apakškomisijas sēde, kurā 
piedalījās seši locekļi: A. Apīnis, A. Jansone, V. Plēsuma, S. Vilciņa, 
V. Pokratniece un D. Holšteine

• Līdz pat 1974. g. apakškomisija darbojās neregulāri (vidēji 1–2 
sēdes gadā), kā arī tās darbība netika plaši popularizēta

• No 1975. g. sēdes notiek daudz regulārāk: 3–11 sēdes gadā
• Rekords – 1978. g. – 21 sēde!
• Pavisam kopā no 1969. līdz 1989. g. notikušas 70 sēdes
• Vidēji sēdēs aplūkots no padsmit līdz 20–30 terminiem



• Darbības pirmajos gados sēdēs piedalās salīdzinoši maz biedru
• Ar laiku apakškomisijas locekļu skaits aug, tāpat kā darbības

intensitāte un regularitāte
• Padomju periodā apakškomisijas darbā iesaistījušies un sēdēs 

piedalījušies 30–40 nozares speciālistu, dažbrīd apakškomisijas 
sastāvs pārsniedza pat 20 personas

• Terminu tapšanā līdzdarbojās nozares speciālisti arī ārpus 
apakškomisijas sastāva: bibliotēku darbinieki, valodnieki, citu 
apakškomisiju locekļi

• Terminu saraksti saskaņoti ar Terminoloģijas komisiju

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas 
apakškomisija



Brīvprātīgā darba cena

• Darbs apakškomisijā – ārpus tiešā darba pienākumiem

• Samaksa par darbu sēdēs konstatēta 70. gadu beigu un 80. 
gadu dokumentos

• Maksa par 1 stundu sēdē – 1 rbļ

• Visaktīvākajā gadā (1978) notika 21 sēde 476 stundu apjomā
• 1979. g. – 274,5 stundas (11 sēdes)
• Arī no 1983. līdz 1986. g. samaksa bija 1 rbļ



Brīvprātīgā darba cena

• 80. gadu beigās samaksa par vienu nostrādātu stundu
apakškomisijas sēdēs – 3,50 rbļ

• Tas – apakškomisijas locekļiem, kuriem nav zinātniskā grāda; 
biedri ar zinātnisko grādu saņem 4 rbļ stundā

«.. ne visi bija vienlīdzīgi dalībnieki. Es lēmu par savu nozari, es
nelēmu par visu» (Baiba Sporāne intervijā Martai Velpei)



Bibliotēkzinātnes terminoloģijas darba rezultāti

• Vārdnīcas un terminu saraksti:

 autoritatīvs produkts
 terminu pieejamība, 

saprotamība, izmantojamība



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



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; vidējais laidiena apjoms – 23 lpp. 
(10–46 lpp.)

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





Terminu apkopojumi

• Terminu apkopojums «Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini»
(1975) par periodu no 1969. līdz 1974. g.

• 1976. g. 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. g. 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

• Albumkatalogs

• Aprakstīšana, aprakste

• Bibliotekārais punkts,  
bibliopunkts

• Depozitārijs

• Dublets

• Filiālbibliotēka

• Indeksēšanas dziļums

• Informācijas meklēšanas sistēma

• Kataloga kartīte

• Kataloga noformēšana

• Kopkatalogs; kopkartotēka

• Mašīnkataloģizēšana

• Palīgapraksts; pamatapraksts

• Priekšmetošana

• Šifrs; šifrēšana; pāršifrēšana



Terminu piemēri

• Aizliegts izdevums

• Bērnu rotaļbibliotēka

• Bibliogrāfiskā konsultācija

• Bibliogrāfiskais uzziņu aparāts

• Bibliotekārā iedarbe

• Bibliotēku kolektors

• Brīvais fonda kārtojums

• Ieteicošā bibliogrāfija

• Informācijas patērētājs

• Masu informēšana

• Novadpētniecības kartotēka

• Pieprasījuma ceļš

• Prioritārā apkalpošana

• Sporādisks apmeklējums

• Studentu kopmītnes bibliotēka

• Tautas bibliotekārs



Terminu avoti

• Nozares literatūra

• Nozares standarti

• Nozares speciālistu runas prakse

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



Baiba Sporāne: «Cik mēs paskatījāmies 

krievu valodā, un galvenokārt jau vadījās, 

mēģinot pārtulkot to, kas ir, un skatīties 

vai mums tas tulkojums ir pieņemams. 

Nebija tā, ka pašas izgudrojām savus

terminus. Tas viss jau atkal bija lielajā

sistēmā» (Velpe, 32.–33. lpp.)



Nozīmīgākās personības Latvijas bibliotekārajā  
terminoloģijā padomju periodā

• Eiženija (Jevģēnija) Peile

• Silvija Liniņa

• Anna Mauliņa

• Raimonds Vanags

• Tenu Karma

• Zina Eglīte

• Aleksejs Apīnis

• Ārija Brempele

• Silvija Sardiko

• Baiba Sporāne

• Dzidra Vaivode

• Guna Dēliņa 



No valodnieka viedokļa

• Vairums terminu ir lietvārdi un vārdkopas, kuras savā starpā 
nepārtraukti kombinējas, veidojot arvien jaunus 
vārdkopterminus

• Laba prakse – salikteņi
• Daudz aizguvumu, tajā skaitā internacionālismu un kalku, taču 

nav barbarismu un slenga
• Atkāpes no latviešu valodas gramatikas normām konstatētas 

skaitļa un noteiktās/nenoteiktās galotnes lietojumā



«Nacionālās terminoloģijas izveides pamats 

ir iespējami plaša un vispusīga savas 

valodas resursu izmantošana, kā arī dažādu 

valodas elementu aizguve no citām 

valodām: citvalodu terminu pārņemšana un 

tulkošana (kalkēšana), ievērojot latviešu 

valodas īpatnības»

A. Mauliņa, S. Liniņa



Secinājumi

• Bibliotēku terminoloģijas attīstību noteica vispārējā bibliotēku 
nozares un citu jomu un procesu attīstība valstī, jo nozares 
terminoloģijas attīstība notiek kopā ar visas nozares un valsts virzību 
un attīstību

• Latvijas bibliotēkzinātne un tās terminoloģija ir veidojusies un 
attīstījusies ciešā kopsolī ar padomju bibliotēkzinātni un tās 
terminoloģiju intensīvas krievu valodas dominances apstākļos

• Bibliotēku nozare un bibliotēkzinātne padomju laikā attīstījās ļoti 
intensīvi, t. sk. tika attīstīts izvērsts un plašs bibliotēku tīkls, izdots 
daudz profesionālās literatūras (diemžēl tas notika vienpusīgi un 
atrauti no pārējās pasaules attīstības)



Secinājumi

• Padomju laikā Latvijas bibliotēkas bija ļoti ideoloģizētas, 
nozares terminoloģijā dominēja padomju bibliotēkzinātnes
terminoloģija 

• Vairums terminu tika ņemti no nozares avotiem krievu valodā 
un veidoti padomju bibliotēkzinātnes terminoloģijas sistēmā

• Izņemot atsevišķus neveiksmīgus aizguvumus no krievu 
valodas, padomju laika bibliotēku nozares terminoloģija Latvijā 
vērtējama kā  literāra un labi attīstīta, t. sk. ievērotas latviešu 
valodas normas un terminoloģijas principi



• Padomju periodā Latvijas bibliotēku nozarē notika ļoti intensīvs, 
mērķtiecīgs un sistemātisks terminoloģiskais darbs, kurš ieguva 
arī zinātnisku raksturu

• Bija ciešs ideoloģiskais spiediens, taču bibliotēku nozares 
terminoloģijai tika veltīta liela uzmanība un nozares 
speciālistiem  sadarbībā ar valodniekiem izdevās radīt izvērstu
(un pat  pietiekami latvisku!) nozares terminoloģiju

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

Secinājumi



Bibliotēku nozares terminoloģija
PIRMS un PĒC

• Zinātniska bibliotekārā terminoloģija
• Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Bibliotekārās

un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisija
• Sistemātisks darbs pie nozares terminoloģijas veidošanas
• Valsts (nacionālās) bibliotēkas iesaiste
• Terminu apkopojumi un vārdnīcas
• Terminu popularizēšana
• Valodu aspekts: vācu → krievu → angļu



Padomju laika ieguvumi

• Bibliotēkzinātnes kā zinātnes uzplaukums
• Bagātīgs terminu krājums, kas vēl aizvien tiek izmantots
• Pietiekams skaits latvisku terminu

• Izveidota stabila terminrades sistēma, t. sk. LZA TK un 
apakškomisijas, tāpat kā izvērstā bibliotēku sistēma un 
bibliotēku atbalsta institūciju darbs



«Ceļa maize» šodienas un nākotnes 
bibliotēku nozares terminologiem

• Bibliotēkzinātnes definējums un 
vieta Latvijas zinātņu sistēmā

• No padomju laika mantoto terminu 

atjaunināšana (fonds → krājums; 
uzziņu aparāts – ?)

• Sēžu protokolu tradīcija
• Publikācijas un pētījumi par nozares 

terminoloģijas jautājumiem
• Nozares speciālistu iesaiste

• Aktīva, proaktīva un intensīva
terminrade

• Jaunāko apstiprināto terminu 
apkopojumu izplatīšana

• Aktuālo terminu pieejamība 
un popularizēšana

• Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
atbalsts



Silvija Sardiko: «Tas ir tas brīnišķīgākais 
bibliotēku nozarē un terminoloģijā.. Tur 

neviens nebija plānā galdiņa urbējs. Tur bija 
zinātāji un savas nozares patrioti, entuziasti, 

kas domāja par to, kā tas vārds iederēsies, kā 
tas termins skanēs, vai tas pareizi parādīs tā 

būtību» (Velpe, 32. lpp.)



Anna Mauliņa: «.. terminoloģija būtībā aptver 
visus nozares jautājumus .. tā var būt sekmīga 

tad un tikai tad, ja seko līdzi nozares teorijas 
un prakses attīstībai gan Rīgā, Vašingtonā, 

Berlīnē un Maskavā, savlaicīgi ieviešot 
nacionālajā apritē jaunos jēdzienus un to 

apzīmējumus” (Velpe, 25. lpp.)



Izmantotā literatūra

• Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini : V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Terminoloģijas 
komisijā pieņemtie termini no 1969. līdz 1974. g. Sast.: S. Liniņa, A. Mauliņa. Rīga : V. Lāča
Latvijas PSR Valsts bibliotēka, 1975. 13 lpp. + 7 lpp. piel.

• Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini. 1. laidiens. Bibliotēku katalogi. Projekts. Terminus 
apstipr. LPSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. 
Zinātniskās pētniecības nodaļa ; zin. red. B. Papendika ; sast. A. Mauliņa. Rīga : Viļa Lāča Latvijas 
PSR Valsts bibliotēka, 1982. 281, [2] lpp.

• Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Zinātniskās
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