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Tenu Karma (igauņu: Tõnu Karma) 

dzimis skolotāju ģimenē 1924. gada 

1. maijā Tērbatā (Igaunijā). 

Izglītība:

• Tērbatas pilsētas 15. pamatskola,

• 1. ģimnāzijas humanitārā klase,

• 1946. - 1951.g. – studijas Tartu 

Universitātes Vēstures un filoloģijas 

fakultātē igauņu filoloģiju somugru 

valodu nozarē,

• 1951.-1954.g. – studiju 

pārtraukums,

• 1955.g. atsāk studijas Tartu 

Universitātē

Biogrāfija

1956. gads

Tenu Karma pie sava rakstāmgalda. 

20.gs. 40.gadu beigās

Autobiogrāfija, 1956. gads



Pirmā un vienīgā darba 

vieta no 1956. līdz 1994. 

gadam - Latvijas Valsts 

universitātes Zinātniskā 

Bibliotēka.

Direktore Sofija Maļinkovska

Tenu Karmu raksturo «kā 

ārkārtīgi nopietnu darbinieku 

un ar dziļu pieeju savam 

darbam. Viņa zināšanu 

plašums, erudīcija un 

pedantisms darbā radikāli 

uzlabojis Sistemātiskā 

kataloga stāvokli.» 

1984. gads (LU arhīva materiāli)1970. gads (LU arhīva materiāli)

Tenu Karma pie sava 

grāmatu plaukta 

mājās, 60. gadi. 



Atskaites par 

Sistematizācijas grupas 

darbu no LVU Zinātniskās 

Bibliotēkas pārskatiem

Atskaite par 1987. gadu 

(T.Karmas rokrakstā)

Atskaite par 1989. gadu



Klasifikācijas sektora darba 

grupa LVU Zinātniskajā 

Bibliotēkā 1987. gadā

No kreisās 1. rindā: Renāte Baltroka, Vēsma Lipsne, 2. rindā : Dzintra Medne, Tenu

Karma un Skaidrīte Giluča. (Foto no S.Gilučas personīgā arhīva)



Dokumenti par Bibliotekārās 

un bibliogrāfiskās 

terminoloģijas 

apakškomisijas aktivitātēm:

1. sēžu protokoli no 1972. -

1994.g.

2. pavēles 1982. un 1985. gads 

3. Ziņas par darbu LPSR ZA 

Terminoloģijas komisijas 

bibliotekārās  un 

bibliogrāfiskās terminoloģijas 

apakškomisijā: 

1983.-1985. g; 

1986. g. 

1988.-1991. g. 

Pavēles 

(LNB dokumentu arhīvs) 



 1977.gada 22.novembra sēde
Apspriešanai nodots bibliotekāro 
un bibliogrāfisko terminu 
vārdnīcas 1. laidiens
“Bibliotēku katalogi”. 
Jautājumi: 
vai apmierina struktūra, terminu 
skaidrojums, stilu dažādība u.c. 

Paveiktais darbs – notikums 
latviešu kultūras vēsturē, plašs 
mēģinājums atspoguļot jaunāko 
bibliotēku zinātnē un bibliogrāfijā. 
Taču, šķiet, ka varētu darīt šo to 
savādāk. Apspriežot materiālu, 
varēs sīkāk iztirzāt atsevišķos 
terminus, to skaidrojumus utt.

 1994.gada 27.janvāra sēde –
darba kārtībā datorzinātnes 
terminu apspriešana

1977. g. 22.nov. 

sēdes protokola 

sākumlapas 

(LNB dokumentu 

arhīvs)

1994. g. 27. janv. sēdes 

protokola  sākumlapa



Dalība   terminoloģijas 

konferencēs:

 1979. gada 

28.-29.novembrī

 1986. gada

18.-19. decembrī

1979. gada konferences rakstu krājums un T. Karmas referāts 1986. gada konferences tēzes

T. Karma konferencē, 

80. gadi (?)



Terminoloģijas vārdnīcas, 

kuru tapšanā ieguldījumu 

devuši bibliotekārā darba 

speciālisti,

Tenu Karma to skaitā.

Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini : 

projekts / Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts 

bibliotēka. Zinātniskās pētniecības nodaļa ; 

zinātniskā redaktore B. Papendika. Rīga : 

LPSR VB, 1982

Liniņa, Silvija,  Bibliotēku fondi un 

katalogi : latviešu-angļu-vācu-

krievu terminoloģiska vārdnīca = / 

sast. Silvija Liniņa, Anna Mauliņa ; 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Rīga : 

LNB, 1993. 312, [1] lpp.



Tenu Karmas mūža vērtīgākais 

devums – ir lībiešu vērtību 

izzināšana, etniskās apziņas 

celšana un stiprināšana, 

neskaitāmas publikācijas par 

lībiešu kultūras mantojumu. 

Apguvis latviešu valodu un 

meklējis kopīgo latviešu un 

igauņu kultūras un valodas 

laukā.

20./21. gs. mijā – starp 

grāmatām. Foto no Rūtas 

Karmas personīgā arhīva 

Izstādes “Baltu valodu dialekti” ("Baltų kalbų tarmės") 

atklāšana Šauļu Universitātes Mākslas galerijā. Atklāšanai 

par godu muzejnieki un arī Tenu Karma viesojās Šauļos, 

apmeklēja arī “Baltu centru”, 2005. gada 1. aprīlī.

Rakstniecības muzejā, izstāde veltīta dialektoloģijai 

un profesores Martas Rudzītes 80.gadu atcerei, 

2004.gads. Blakus sēž prof. Lidija Leikuma.
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