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PRIEKŠVĀRDS

Krājums «Bibliotēku zinātnes aspekti» turpina V. Lāča Latvijas
PSR Valsts bibliotēkas «Rakstos» aizsākto tradīciju publicēt zināt-
niskus rakstus par dažādiem bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas,
latviešu grāmatas un bibliotēku vēstures jautājumiem.

Piecos «Rakstu» krājumos, kas izdoti no 1964. gada līdz

1974. gadam, ievietoti vairāku Rīgas zinātnisko bibliotēku darbi-
nieku raksti, kas piešķīruši šiem krājumiem starpresoru izdevumu
nozīmi. Rakstos apkopoti jauni statistiski materiāli, daudzi intere-
santi fakti un dati, veikta republikas bibliotēku darba attīstības
analīze un izdarīti attiecīgisecinājumi.

Vissavienības bibliotekāro izdevumu atsauksmēs un recenzijās,
kā ari Latvijas PSR presē «Raksti» guvuši pozitīvu vērtējumu, sais-

tījuši ne vien bibliotēku darbinieku, bet ari sociologu, vēsturnieku
un literatūras zinātnieku uzmanību.

Bibliotēku darba attīstībā īpaši nozīmīgi bijuši pēdējos gados
veiktie Kolektīvie pētījumi par lasīšanas izplatību un lasītāju inte-

resēm, zinātnisko un masu bibliotēku fondu sastāvu un izmanto-

šanu, bibliogrāfisko izdevumu iedarbīgumu u.c. Pētījumu rezultāti,
kā ari bibliotēku centralizētas sistēmas ieviešanas problēmas Lat-

vijas PSR pilsētās un laukos līdz ar cita satura materiāliem un rok-
rakstu fonda publicējumiem tiks aplūkoti jaunajā tematiskajā krā-

jumā.
Krājums «Bibliotēku zinātnes aspekti» iecerēts kā ikgadējs iz-

devums. Republikas bibliotēku, izdevniecību, Grāmatu palātas un

citu radniecīgu iestāžu darbinieki tiek aicināti piedalīties krājuma
tapšanā ar rakstiem, derīgiem padomiem un atsauksmēm.

Redakcijas kolēģija



ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник «Аспекты библиотековедения» продолжает тради-
цию «Трудов Государственной библиотеки Латвийской ССР

им. В. Лациса» публиковать научные статьи по вопросам
библиотека- и библиографоведения, истории книги и библиотек
Латвии.

В пять томов «Трудов», выпущенных на протяжении десяти-

летия (1964 —1974 гг.), вошли статьи работников многих науч-
ных библиотек Риги, что придало изданию междуведомствен-
ный характер. Публикации вводят в научный оборот новые

статистические и фактические материалы, содержат анализ раз-
вития библиотечного дела в республике и соответствующие вы-

воды.
В отзывах и рецензиях республиканской печати, а также во

всесоюзных изданиях по библиотековедению «Труды» удостои-
лись положительной оценки, отдельные статьи привлекли вни-

мание социологов, историков и литературоведов.
Для дальнейшего развития библиотечного дела особое зна-

чение имеют коллективные исследования о распространенности
чтения и читательских интересах, составе и использовании фон-
дов массовых и научных библиотек, эффективности библиогра-
фических пособий и другие. В новом тематическом сборнике
будут отражены итоги исследований и многолетней работы по

централизации библиотечной сети на селе и в городах респуб-
лики, а также другие материалы и публикации фонда рукописей.

Сборник «Аспекты библиотековедения» зйдуман как еже-

годное издание. Просим работников библиотек, издательств,
Книжной палаты и других родственных учреждений республики
участвовать в нем своими статьями, советами и отзывами.

Редакционная коллегия



PREFACE

Collection «Aspects of Librarianship» carries on the tradition of
“Proceedings” of Vilis Lācis State Library of the Latvian SSR to

publish scientific articles on librarianship, bibliography, Latvian
book and history of libraries. In the five volumes of “Proceedings”
(published from 1964 to 1974) there are articles written by several

librarians of Riga Scientific Libraries; these articles impart to the

publication interdepartmental significance. The authors summarize

new statistic materials, many interesting facts and data. They ana-

lyse the development of library work in our republic and draw cor-

respondent conclusions.

“Proceedings”gained positive estimation in library publications
with All-Union significance. They drew not only librarians’ atten-

tion sociologists, historians and specialists of literature were

greatly interested in them, too.
Collective researches carried out in recent years on dissemina-

tion of reading, readers’ interests, book-stock structure and its use

in scientific and public libraries, on efficiency of bibliographical
publications have particularly been significant in the development
of library work.

Results of researches, problems of introduction of centralized

library system in the country and towns of our republic, publica-
tions of manuscript fund and other subjects will find expression in
the new collection.

Collection «Aspects of Librarianship» is supposed to be an

annual publication. Employees of our libraries, publishing houses.
Chamber of Books and other corresponding establishments are in-
vited to take their part in the formation of Collection with articles,
advices and references.

Editorial Board
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БИБЛИОТЕКИ ВУЗОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Л. ЛАРОЗЕ,

зам. директора НБ ЛГУ

им. П. Стучки

В сети библиотек, осуществляющих широкое библиотечное

и информационно-библиографическое обслуживание науки,
культуры и народного хозяйства республики, особое место за-

нимают библиотеки вузов. Эти библиотеки имеют большие, хо-

рошо укомплектованные фонды научной и учебной литературы,
способные обеспечить нужды учебного и научного процессов,

удовлетворить разнообразные и сложные запросы ученых, про-

фессорско-преподавательского состава вузов, студентов и спе-

циалистов из других учреждений.
Постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек

в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техни-

ческом прогрессе», приказ Министерства высшего и среднего

специального образования СССР 1 от 8 августа 1974 г. № 667
«Об усилении роли библиотек в учебно-воспитательном про-
цессе и научно-исследовательской работе высших и средних

учебных заведений», а также постановление коллегии Мини-

стерства ВиССО Латвийской ССР «Об усилении роли библио-

тек вузов в научно-воспитательном процессе» от 19 декабря
1974 г. обязывают министерства и ведомства обратить самое

серьезное внимание на роль библиотек как важных опорных
баз партийных организаций в деле коммунистического воспи-

тания трудящихся, идеологических и научно-информационных
учреждений. Перед библиотеками ставится задача совершенст-
вовать методы и формы обслуживания учебного и научного
процессов, активно участвовать в коммунистическом воспитании

студентов.

Общий обзор и фонды

Десять вузовских библиотек республики с общим фондом
свыше 5 млн. печатных единиц обслуживают более 50 тыс.

читателей студентов, профессорско-преподавательский,

1 Далее сокращенно: Министерство ВиССО СССР (Латвийской ССР).
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Фонды библиотек вузов Латвийской ССР по состоянию на 1 января 1975 г.

Таблица 1

Фонд Книгообеспеченность

Библиотеки научной учебной общая на учебнойлит.

литературы литературы 1 читателя на 1 студента

Латвийского гос. университета 1 827 280 1 500 028 154319 152 16

(ЛГУ)
Рижского политехнического ин- 1 266 360 450 000 670 046 75 48

статута (РПИ)
Рижского Краснознаменного ин-

ститута инженеров гражданской
авиации (РКИИГА)

624 028 211 264

215941

322 000

73 865

91 69

Рижского медицинского института 301 833 74 24

(РМИ)
Латвийской сельскохозяйственной 446 492 280 335 148 252 75 32

академии (ЛСХА)
Даугавпилсского педагогического 301 404 175092 96 156 114 41

института (ДЛИ)
Лиепайского государственного пе- 143 051 93 244 50 952 72 80

дагогического института

.(ЛГПИ)
102 000Латвийского государственного ин- 217 025 учета нет 164 113

статута физической культуры
(ЛГЙФК)

Латвийской государственной кон- 139 089 5 000 15 854 178 26

серватории (ЛГК)
Латвийской государственной ака- 63 500 3700 50 800 127 137

дсмии художеств (ЛГАХ)

Всего 5 330 062 2 935 604 1 684 244
112

(в среднем)
59 '

(в среднем)

Фонды библиотек вузов Латвийской ССР по состоянию на 1 января 1975 г.
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к омплектование литературы в библиотеках вузов Латвийской ССР

Таблица 2

Поступление литературы в 1974 г. Книгообмен (экз.)

Библио-
отношение приобретаемой

литературы к числу

отечественной лит. зарубежной лит.

всего учебной
студентов выслано получено выслано получено

ЛГУ 80312 26 446 1:1 (спецтексты, учебни-
ки иностр, яз.)

1:2 (учебники по узкой
спец.).

1:3 (прочие) 4 743 3 247 3 108 3 119

РПИ 122735 86 017 1:1 (учебники по спец., 5 434 982 1 261 751

иностр, яз.)
1:2 (прочие)

РКНИГА 50 712 30 200 ■ 1:1 (для студентов пер-
вых курсов)

1:4 (для всех остальных)

—

РА1И 16848 5 782 1:1 (спецтексты по узкой
спец.)

1:2 (прочие)

— — —

ЛСХА 22 628 8 508 1:3 1 271 1 010 89 42

дни 20 623 2 304 1:1 (обществ. пауки. — — — —

иностр, яз.)
1:2 (прочие)

л гни 9 122 2 290 1:3 — —
—

—

ЛГИФК 11 690 6 400 1:1 (спецтексты, учебни- —
—

— —

ки иностр, яз.)
1:2 (прочие)

ЛГК 4 942 922 1:3; 1:4 — — — —

ЛГАХ 2 500 2 001 1:1 (спецтексты, обществ,
науки)

1:2 (прочие) —

—
—

—

Всего 342 112 170 870 11 448 5 239 4 458 3912

Комплектование литературы в библиотеках вузов Латвийской ССР
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научный н учебно-вспомогательный 'контингенты вузов. По объ-

ему и содержанию фондов, количеству обслуживаемых читате-

лей, организации справочно-библиографической и информацион-
ной работы и другим видам библиотечной деятельности, а также

по оснащению материальной базы и наличию штатных работ
ников эти библиотеки очень различны. Так, .научная библиотека
ЛГУ им. П. Стучки (далее НБ ЛГУ; основана в 1862 г. как

библиотека Рижского политехникума, с 1919 г. библиотека

университета) по объему фонда —: 1,8 млн. единиц зани-

мает четвертое место в республике. Фонд научной библиотеки
Рижского политехнического института (далее НБ РПИ; выде-

лена в 1958 г. вместе с институтом из ЛГУ) превышает 1,2 млн.

печатных единиц, а фонд библиотеки Латвийской государствен-
ной академии художеств (основана в 1919 г.) имеет 63 500 эк-

земпляров (табл. 1). Количество штатных единиц в вузовских
библиотеках также разное: от 88 в НБ РПИ до 3 в библио-

теке Академии художеств (табл. 3).
Библиотеки вузов сугубо профильные, в основном учеб-

ные, обязанные комплектовать соответствующую литературу
прежде всего для учебного процесса вуза. Обеспеченность сту-
дентов учебниками составляет предмет постоянной заботы Ми-

нистерства ВиССО республики, администрации вузов и библио-

тек. Поэтому в комплектовании литературы главное внимание

уделяется приобретению учебников из расчета: одна книга на

двух-трех студентов, а во многих случаях в пропорции 1 : 1
(учебники по специальности, практикумы, специальные тексты

на иностранных языках .и т. д. см. табл. 2). Несмотря на

большое различие в финансировании приобретаемой литера-
туры для студентов стационара и заочного отделения, библио-

теки стараются учитывать реальные потребности всех студен-
тов в учебных изданиях. Практикуется выделение части фонда
только для студентов-заочников. Студентам, живущим на пери-
ферии, учебная литература высылается по заочному и межбиб-

лиотечному абонементам. Систематически проводится анализ

фондов учебной литературы с целью выяснения обеспеченности

студентов учебниками и спроса этой литературы читателями.

Приобретается и специальная литература (книги, периодика,
специальная техническая литература), которая используется
для нужд как учебного, так и научного процессов вуза.

Стремительно растет фонд НБ РПИ: его ежегодное попол-

нение составляет 120—130 тыс. печатных единиц. Свыше поло-

вины изданий учебники и учебные пособия, комплектуемые
сотнями и даже тысячами экземпляров для самого большого

по количеству студентов вуза республики (табл. 1,2). Содер-
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жание фонда литература по общетехническим наукам, хи-

мии, химической технологии, строительству, архитектуре, элек-

тро- и теплоэнергетике, электронике, электротехнике, радиотех-
нике и технике связи, машиностроению и приборостроению, тех-

нологии металлов, автоматике и вычислительной технике,
механической технологии волокнистых материалов, текстильной

промышленности, организации и экономике промышленных
предприятий, а также по общеобразовательным дисциплинам

технических вузов. Поступления новой литературы за 18 лет

превысили 1 млн. экземпляров, поэтому в фонде подавляющее

большинство составляют издания последних лет. Однако в биб-

лиотеке имеются и старинные издания, главным образом пе-

риодика с середины XIX в., например полный комплект «Justus

Liebigs Annalen der Chemie» (1832), «Chemische Berichte»
(1860), VDI (Zeitschrift des Vereine Deutschen Ingenieure)
и др., литература о политехническом институте, изданная в

Риге и Лейпциге в XIX и начале XX в. В библиотеке хранятся
подаренные учеными РПИ коллекции: литература по вопросам
металлургии (дар профессора К- Нейланда, бывшего ректора
РПИ) и книги по экономике и организации промышленности
(доцента Я. Аболиня). Регулярно пополняется фонд общест-

венно-политической и художественной литёр.атуры. Библиотека

ведет интенсивный книгообмен изданиями РПИ со 140 науч-
ными учреждениями и библиотеками нашей страны, а также

87 научными учреждениями и библиотеками 16 государств
мира.

Фонды большинства вузовских библиотек увеличиваются
главным образом за счет приобретения многоэкземплярной
учебной литературы (табл. 2).

В библиотеке Латвийской сельскохозяйственной академии
(далее ФБ ЛСХА; основана в 1939 г.) профильные издания

по сельскому хозяйству, технологии переработки сельскохо-

зяйственных продуктов, лесотехиике, сельскому строительству,
механизации сельскохозяйственного производства, автомобиль-

ному транспорту, общеобразовательным дисциплинам. Приоб-
ретается также общественно-политическая и, выборочно, худо-
жественная литература. Фонд библиотеки фактически укомп-
лектован заново после Великой Отечественной войны, так как

в годы фашистской оккупации он был почти полностью унич-
тожен (осталась всего тысяча номеров иностранной периодики
по рыбоводству и плодоводству). Библиотеке подарена коллек-

ция профессора Я- Берзиня, представляющая собой русские
дореволюционные периодические издания по животноводству
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начиная с середины XIX в. Библиотека обменивается изданиями

ЛСХА со 176 партнерами в СССР и 21 за рубежом.
Библиотеки Даугавпилсского (с 1944 г.) и Лиепайского (с

1945 г.) педагогических институтов комплектуются литерату-

рой по общественным и естественным наукам. Особое внимание

уделяется приобретению литературы по педагогике и музыке.
Библиотеки Рижского Краснознаменного института инже-

неров гражданской авиации (1960, далее РКИИГА), Рижского

медицинского института (1951, далее РМИ), Института физи-
ческой культуры (1946) наряду с профильными, главным обра-
зом советскими изданиями последних 30 лет, приобретают об-

щественно-политическую и художественную литературу.
Библиотеки Латвийской государственной консерватории

(1919) и Академии художеств (1919) кроме современных совет-

ских программных изданий имеют специальную литературу по

музыке и искусству. Особенно интересен так называемый архив
библиотеки консерватории объемом 50 тыс. единиц, где хра-
нятся первые издания литературы о латышской музыке; сбор-
ник «Венок песен» (I т.

Елгавокой типографии Стеффенхагена; материалы праздников
песни в Латвии с 1873 г.; ноты произведений латышских ком-

позиторов и все изданные в Латвии музыкальные произведения;
рукописи XV—XVII вв. «Греческие грегорианские распевы»
на древнерусском языке и др. Общественно-политическую ли-

тературу комплектует кабинет марксизма-ленинизма.
Наличие в Латвийском государственном университете им.

П. Стучки факультетов гуманитарного и естественного циклов,

а также более чем столетняя история комплектования библио-
теки литературой преимущественно научного содержания обус-
ловили формирование универсального фонда, позволяющего

осуществлять широкое библиотечное и информационно-библио-
графическое обслуживание не только контингента университета,
но и специалистов самых различных отраслей народного хозяй-
ства. В фонде НБ ЛГУ .много уникальных изданий по разным
отраслям знания с начала книгопечатания в Европе и до на-

ших дней на 50 языках мира, интересных книжных собраний
и коллекций, приобретенных библиотекой или полученных в дар
от профессоров, преподавателей, бывших студентов универси-
тета. Например, в фонде профессора-синолога Я. Шмита со-

брана литература на китайском и маньчжурском языках, в

фонде преподавателя П. Бруновского литература по языко-

ведению на языках народов СССР, в фонде проф. Я. Залите

прижизненные издания немецких философов XVIII—XIX вв.,

в фонде проф. Э. Бенцингера «Балтика» ценнейшие собра-
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ния по истории, этнографии, литературе и искусству народов
Прибалтики начиная с XVII в.; в библиотеке проф. Э. Лей-

нивка книги по математике и физике с автографами и заме-

чаниями авторов; в коллекции доктора медицинских наук
Я. Кайре литература по медицине и биологии; в фонде
проф. Э. Штранда интереснейшие издания по зоологии и

эмбриологии; в фонде проф. Я. Кохановского литература по

экономике и т. д. В фонде редких книг и рукописей около

3000 экземпляров. Это работы известных европейских печатни-

ков XVI—XVIII вв., первые латышские издания светского со-

держания, рукописи латышских писателей и первая латышская

периодика XIX в., экземпляры нелегальной марксистской пе-

чати, подпольные издания Коммунистической партии Латвии
1920—1930-х годов, партизанские листовки Великой Отечест-

венной войны (1941 —1944 гг.), книги с автографами знамени-

тых ученых, путешественников, писателей и др. Более 60% при-
обретаемой литературы составляют научные издания (табл. 2).
Библиотека осуществляет книгообмен со 129 библиотеками и

научными учреждениями в СССР и с 245 организациями 37 за-

рубежных государств (табл. 2).

Обслуживание читателей. Массовая работа

Для оказания более эффективной помощи учебному и на-

учному процесса,м вузов особое внимание библиотеки уделяют

организации дифференцированного обслуживания читателей и

внедрению различных форм открытого доступа к фондам. Ра-

бота с читателями ведется последовательно: от записи студен-
тов первых курсов, выдачи им комплектов учебной литературы,
ознакомления с библиотекой и правилами пользования катало-

гами, картотеками, справочно-библиографическими источни-

ками и т. п. до привлечения внимания студентов к специальной

научной литературе, обучения умению пользоваться научной
информацией и отраслевой библиографией при выполнении са-

мостоятельной научной работы.
Формы обслуживания читателей в библиотеках вузов раз-

нообразны и зависят от возможностей библиотеки, но следует

отметить общее стремление дифференцировать обслуживание,
во-первых, по категориям читателей (создание отдельных або-

нементов и читальных залов для студентов и преподавателей)
и, во-вторых, путем организации отраслевого обслуживания.
Например, в НБ ЛГУ кроме фундаментальной библиотеки с

абонементами и читальными залами научной и учебной лите-
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ратуры имеются 5 отраслевых отделов на факультетах: физики
и математики, биологии, географии, истории и филологии, хи-

мии, а также 42 библиотеки кафедр и кабинетов. В НБ РПИ

имеются отделы научной, общественно-политической и художе-
ственной литературы с соответствующими абонементами и чи-

тальными залами и абонементами учебной литературы для

старших и младших курсов, 10 библиотек-филиалов: на хими-

ческом факультете, факультете радиотехники и связи, на воен-

ной кафедре, на общетехнических факультетах в Даугавпилсе
и Лиепае, при учебно-консультационных пунктах в городах Вал-

миере, Вентспилсе, Екабпилсе, Резекне, а также 45 библиотек-

передвижек на кафедрах, в кабинетах, проблемных лаборато-
риях и т. д. В фундаментальной библиотеке ЛСХА имеются

абонементы научной, учебной и художественной литературы и

общий читальный зал; в библиотеке Даугавпилсского педаго-

гического института общий абонемент, читальный зал и

филиал литературы по физике и математике.

В абонементах и читальных залах специально подобраны
фонды литературы, пользующейся наибольшим спросом у чи-

тателей всех категорий. Применяются разнообразные формы
открытого доступа к фондам: от наиболее полного (в НБ
РПИ

на абонементе и в филиалах НБ ЛГУ

ниц); в читальном зале библиотеки Института физической куль-
туры в открытом доступе новейшая периодика (380 названий

журналов и 40 названий газет), а также справочные.издания
(200 названий). Обращаемость фонда открытого доступа в этих

библиотеках

ДПИ, РМИ, РКИИГА, Академии художеств и Консерватории
открытого доступа к фондам нет. По этим же причинам не вы-

делены дополнительные абонементы по видам литературы, ка-

тегориям читателей в библиотеках РКИИГА, РМИ, ЛСХА.
Все большую роль в обслуживании читателей литературой

начинает играть МБА (табл. 3). Функцию центра МБА биб-

лиотек вузов республики и регионального отраслевого центра
по гуманитарным, естественным и точным наукам в республике
выполняет НБ ЛГУ. •

Идейно-воспитательная работа библиотек органически свя-

зана с учебной, научной и воспитательной деятельностью вузов
и проводится совместно с факультетами, партийными и обще-

ственными организациями по общему плану идейно-воспита-
тельной работы. Основные формы массовой работы выставки,
иллюстрированные стенды, передачи по радио, диспуты, чита-

тельские и теоретические конференции, встречи с писателями,
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2

1282

1

Обслуживание читателей, работа МБА, штаты библиотек вузов Латвийской ССР в 1974 г.

а б л и ц а 3

Число читателей Сред- Сред- МБА

Клт р - Число няя по- Колич. няя чи- Штаты
Библиотеки ПОСС- сещае- выданной тае- полу- ВЫ- бнб-

всего студ. препод. щений мость лит., экз. мость чено слано
лпотек

1 чнт. 1 чнт. экз. экз.

ЛГУ II 283 11 553 9 748 600 258 397 50 581 846 50 0,3 1 226 803 80

РПИ II 298 16974 14078 1 314 336 313 56 948 840 56 0,7 1 619 1 116 88

РКИИГА II 162 7 007 4 635 433 213 857 83 520 058 83 0,8 414 136 60

РМИ IV 10 4 077 2 995 476 69 157 36 146 203 36 0,5 167 187 22

ЛСХА III 480 5 958 4 683 360 119508 63,5 378 080 64 0,7 1 656 261 27

ДПИ IV 180 2 636 2416 152 117226 84 221 077 84 0,7 572 — 15

лгпи V 90 1 973 1 752 77 62 341 43 87 413 43 0,6 207 23 8

ЛГИФК IV 36 1 362 884 99 28 994 39 51 091 39 0,2 4 11 8

ЛГК IV 930 622 112 30 497 74 68 883 74 0.4 701 626 6

ЛГАХ V 20 498 370 65 9912 62 31 000 62 0,5 —1 — 3

Всего 1 549 52 968 42 183 3 688 1 246 202 48 3 034 491 59 0,5 6 566 3 16(3 317

Обслуживание читателей, работа МБА, штаты библиотек вузов Латвийской ССР в 1974 г.
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учеными и др. Так, в библиотеке РКИИГА были проведены

литературные вечера современной поэзии и памяти Пабло Не-

руды; в НБ ЛГУ совместно с филологическим факультетом
была организована встреча с Героем Социалистического Труда,
автором книги «Будни не повторяются» Э. Каулиньшем; в биб-

лиотеке РМИ состоялась читательская конференция по книге

профессора Н. Амосова «Мысли и сердце», организован устный

журнал «Знаменательные даты Октября» с участием студен-
тов, преподавателей и работников библиотеки. Все же конфе-
ренции, тематические вечера и интересные встречи практику-
ются мало. В библиотеках Института физической культуры,

Консерватории, Академии художеств эти формы работы не

используются (табл. 4). Библиотеками ежегодно организуется
свыше 700 выставок литературы (табл. 4).

Каталоги

Система каталогов в библиотеках вузов формировалась в

течение долгого исторического периода, поэтому она неодно-

кратно изменялась и в настоящее время в целом служит своему
назначению. Во всех библиотеках проводится работа по улуч-

шению каталогов редакция, рекаталогизация, особое вни-

мание уделяется наглядности и красочному оформлению, по-

всеместно используются печатные карточки, а также их дуб-
лирование с помощью множительно-копировальной техники.

Алфавитные каталоги (служебные и читательские) отра-
жают всю литературу, поступившую в фонды. Библиотеки ЛГУ,
РПИ, РМИ и ЛСХА ведут центральные каталоги на сеть своих

библиотек. Систематические каталоги библиотек вузов орга-
низованы по разным схемам классификации: в НБ ЛГУ осу-
ществляется перевод на ББК, в библиотеках РПИ и РКИИГА
используется УДК; в библиотеках ЛСХА, РМИ, Даугавпилс-
ского и Лиепайского педагогических институтов применяется
десятичная классификация, разработанная для научных библио-

тек, со внесенными изменениями.

К сожалению, до настоящего времени так называемый ста-

рый фонд НБ ЛГУ (литература, до 1946 г. самостоятельно

комплектовавшаяся бывшими «независимыми» библиотеками

факультетов) в центральном каталоге не отражен. Сведения
о наличии этой литературы в фонде можно получить только в

каталогах отраслевых филиалов. Перед библиотекой универси-
тета стоит сложная задача рекаталогизировать и отразить
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в центральном каталоге почти 300-тысячный фонд универсаль-
ного содержания, на-95% состоящий из иностранных изданий.

Своеобразие деятельности вузовских библиотек выражается
в хранении и отражении в каталогах рукописей научных работ,
например защищенных диссертаций, а также изданий вузов,
книжных коллекций.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

В большинстве вузов справочно-библиографическбе и инфор-
мационное обслуживание осуществляется библиографическими
отделами библиотек. В библиотеках Института физической
культуры, Консерватории и Лиепайского педагогического ин-

ститута эту работу ведут библиографы и работники абонемен-

тов и читальных залов.

Ежегодно библиотеки вузов выдают свыше 95 тыс. устных
библиотечных и библиографических справок: от 45 тыс. в НБ
РПИ до 70 —100 справок в библиотеке Консерватории (табл. 5).
Письменные справки, требующие серьезного, углубленного по-

иска литературы с широким хронологическим охватом, выпол-

няют только крупные вузовские библиотеки: НБ РПИ выдает

до 80 справок в год, НБ ЛГУ
12 (табл. 5). Копии хранятся в архивах выполненных справок.

Таблица 4

Массовая работа в библиотеках вузов Латвийской ССР (1974 г.)

Выставки (тематические,
календарные)

Обзоры литературы

Экскурсии
по биб-

лиотекам

Встречи,
вечера,

конфе-
ренции

Библиотеки

число

выставок

количество
представ-

ленной ли-

тературы,
экз.

число
мероприя-

тий

число про-

смотренных
книг

ЛГУ ,
РПИ

РКИИГА
РМИ

ЛСХА

дпи
лгпи
лгк
ЛГИФК

31

151
125

135
60

30
27

47

12

1 340

5 165

11 120
2 417

862

627
709

432

960

4

5
6

4

4
9

80
125

105

24

120

567

53

72

3

8

1

2

12
1

2

Всего 618 23 632 32 1 021 136 18

Массовая работа в библиотеках вузов Латвийской ССР (1974 г.)
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Сведения о выполненных письменных справках высылаются в

зависимости от тематики в ГБ ЛатвССР им. В. Лациса, РНТБ

и в соответствующие органы научно-технической информации
или центральные научные библиотеки страны по профилю ву-

зов. По заказам заинтересованных организаций библиотеки

высылают копии выполненных оправок. Так, НБ РПИ ежегодно

высылает свыше 300 копий, содержащих более 20 тыс. назва-

ний различных литературных источников (табл. 6).
Массово-информационное обслуживание в библиотеках ву-

зов осуществляется с помощью выставок новых поступлений
(во всех библиотеках), организации «дней информации» в биб-

лиотеках, на кафедрах и факультетах (библиотеки ЛГУ, РПИ,
РКИИГА, РМИ, ДПИ и ЛГПИ, ом. табл. 5), картотек новых

поступлений по отраслям знания (НБ ЛГУ, НБ РПИ, ФБ

ЛСХА). Библиотеки ЛГУ и РПИ издают ежегодные указатели
получаемых ими периодических изданий.

Библиотеки РПИ. ЛГУ, РКИИГА, РМИ, ЛСХА системати-

чески осуществляют групповую информацию. Кафедры, лабо-

ратории и научные центры вузов, получающие групповую ин-
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формацию, информируются* с помощью отраслевых библиогра-
фических картотек литературы, бюллетеней новых поступлений
по отраслям знания, обзоров источников, выставок специальной

литературы. Для их нужд подбирается литература из фондов
библиотеки, готовятся копии карточек нужных материалов. В

целях информации о защищенных в вузе и имеющихся в фонде

диссертациях в НБ ЛГУ и НБ РПИ изданы указатели диссер-
таций 1.

Особое внимание библиотеки вузов уделяют вопросам ин-

формации по проблемам высшей школы; в библиотеках ЛГУ,
РКИИГА, РМИ, ЛСХА ведутся соответствующие картотеки, ор-
ганизуются выставки, составляются рекомендательные списки

литературы. НБ РПИ в 1974 г. выделила из отдела библиогра-
фии сектор научной информации для руководящего и препода-
вательского состава по проблемам высшей школы. Сотрудники
сектора начали исследование информационных потребностей,
разработали необходимую методическую документацию, провели

1 Диссертации, защищенные в Латвийском государственном универси-

тете'им. П. Стучки. Библиогр. указ. Рига, 1966 (ЛГУ им. П. Стучки.
Науч. б-ка). 1945—1963. 1966. 100 с.: 1964—1967. 1969. 50 с.; 1968

1970 1973. 31 с.

Диссертации, защищенные в Рижском политехническом институте. 1958
1966. Библиогр. указ. Рига, 1968. 38 с. (РПИ).

Таблица 6

Данные о высланных в другие библиотеки и научные учреждения
копиях письменных библиографических справок в 1974 г.

Библио Число
Отрасли знаниятеки копий названий

ЛГУ 5 370 Экономика (33; 38)
Организация труда и управления (331.015;

65)
РПИ 303 20 761 Архитектура (71; 72)

Строительство (624; 626; 69)
Электротехника (621.3)
Радиотехника (621.37/39)
Машиностроение (621; 624.7; 621.8; 621.9)
Приборостроение (681.2)
Экономика, организация производства

(658.338) 1
РКИИГА 8 493 Авиация (656.7; 629.6)

Всего 316 21 624

Данные о высланных в другие библиотеки и научные учреждения
копиях письменных библиографических справок в 1974 г.
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анкетирование, обобщили результаты и ■создали необхо-

димый справочный фонд и аппарат. Начато обслуживание по

системе ПРИ И руководящих работников института по 37 те-

мам. Осуществляется текущая информация кафедр и деканатов.

Начаты комплектование и организация книжного фонда и ка-

талогов методического кабинета по проблемам высшей школы.

Индивидуальную информацию по проблемам высшей школы

для руководящих сотрудников института ректора, проректо-

ров и деканов факультетов в настоящее время осуществля-
ют только в библиотеке РПИ. В других вузах это поручено
службам НТИ.

В связи с организацией служб научной информации и вы-

делением их из состава библиотек в университете, политехниче-

ском, медицинском институтах и в РКИИГА информационно-
библиографическое обслуживание ведется этими службами со-

вместно с библиографическими отделами библиотек. Службы
информации осуществляют текущее информационное обслужи-
вание по системе ПРИ и ведут ретроспективный поиск нужных
материалов.

В развитии библиографической деятельности библиотек ву-

зов отмечаются следующие .направления:

1) организация и ведение отраслевых библиографических
картотек, служащих источником информации, выполнения спра-
вок и базой для создания соответствующих отраслевых указа-
телей (в разном объеме выполняется большинством библиотек);

2) организация и ведение картотеки изданий вуза и трудов
его ученых. В большинстве библиотек на базе картотек созда-

ются указатели изданий вуза и персональные указатели трудов
его ученых. Библиотеки ЛГУ и РПИ издали указатели трудов
ученых университета 1 и ученых политехнического института

2.
Практика издания указателей по принципу ведомственной

принадлежности показала нецелесообразность подобного объ-

единения материала. В настоящее время библиотеки ограничи-

1 Публикации преподавателей Латвийского государственного универси-

тета им. П. Стучки. 1945—1965. Библиография. Рига, «Звайгзне», 1969

(ЛГУ им. И. Стучки. Научи, б-ка). 1. 1969. 316 с.; 2. Химия. География.
Биология. 1971. 123 с.

2 Библиографический указатель опубликованных работ научных работ-
ников Рижского политехнического института. 1958—1967. Рига, 1970 (РПИ.
Б-ка) 1. Общественные науки. Экономика. Филологические науки. Физиче-

ское воспитание и спорт. 1970. 170 с.; 2. Химия и .химическая технология.

1974. 378 с.



23

ваются ведением соответствующих картотек, на базе которых
по предложению издательских советов вузов в ученых трудах
и тематических сборниках будут публиковаться соответствую-
щие отраслевые указатели и списки литературы;

3) библиографирование истории вуза (в библиотеках ЛГУ
и РПИ). Картотека НБ ЛГУ охватывает материал начиная с

1919 г., объем картотеки
НБ РПИ

4) составление рекомендательных картотек и указателей
литературы, а также списков рекомендуемой художественной,
общественно-политической и научно-популярной литературы
студентам для публикаций в многотиражных газетах вузов
(ЛГУ, РПИ, РМИ, РКИИГА).

Библиотечно-библиографическая ориентация читателей

В привитии навыков самостоятельной работы с книгой,

ориентации в каталогах и картотеках, умения пользоваться

библиографическими и информационными источниками, пра-
вильно оформлять списки литературы к теме большое значение

имеют пособия и памятки: «Как работать с книгой», «Подбор
и составление списка литературы к научной работе», «Как ра-
ботать в библиотеке» и т. д. (библиотеки ЛСХА, РПИ, РМИ,
ЛГУ); «Основные правила библиографического описания про-

изведений печати», «Основы научно-технической информации»
(НБ РПИ); указатели отраслевых и информационных источни-

ков по профилирующим дисциплинам вуза (библиотеки ЛГУ.

РПИ).
Научить читателей-студентов пользоваться справочным ап-

паратом библиотеки, регулярно следить за литературой по спе-

циальности и ориентироваться в ней, быть в курсе последних

достижений современной науки и техники такова цель биб-

лиотечно-библиографических занятий, проводимых со студен-
тами стационара (ом. табл.. 5). В ЛГУ, РПИ, ЛСХА, ДПИ и

ЛГПИ занятия организуются уже в течение многих лет и

проводятся работниками библиотек и служб информации. Про-
граммы занятий разработаны библиотеками на основе «Прог-
раммы курса библиотечно-библиографических занятий для сту-

дентов всех специальностей высших учебных заведений»,
созданной учебно-методическим управлением по вузам Мини-

стерства ВиССО СССР в 1961 г., рекомендаций методического

письма Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова
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«Библиотечно-библиографические занятия со студентами» и при-

каза Министерства ВнССО СССР № 252 от 28 октября 1959 г.

Количество часов занятий Iколеблется от 2 до 18 и зависит от

реальных возможностей библиотеки.

Для технических вузов наиболее результативен опыт заня-

тий 'В Политехническом институте 1. Ректором утверждена
программа «Основы научно-технической информации», рассчи-
танная на 18 часов. Занятия проводятся на нервом курсе. Пред-
усматривается 10 лекционных часов, 6 часов практических заня-

тий и 2 часа отводится на зачет. Библиотека планирует разра-
ботать систему программированного обучения и создать карты
контрольных вопросов для проверки знаний студентов по дис-

циплине «Основы научно-технической информации». Библио-

теки с .количеством сотрудников до 5—6 человек (ЛГПИ,
ЛГИФК) проводят занятия по двухчасовой программе в курсе
«Введение в специальность». Студенты получают общее пред-
ставление о библиотеке, ее структуре, правилах пользования

фондами, системе обслуживания. В заключение даются краткие

сведения по общей библиографии. В РМИ со студентами тоже

проводятся двухчасовые занятия, заканчивающиеся экскурсией
по библиотеке. В ЛСХА, ДПИ и РКИИГА занятия также вклю-

чены в программу курса «Введение в специальность» и прово-
дятся по четырехчасовой программе, дающей представление об

основах отраслевой библиографии.
В ЛГУ на занятия отведено 10 часов. Из них 4 часа посвя-

щены ознакомлению с библиотекой, ее каталогами, картотекакми

и сопровождаются упражнениями по поиску и заказу литера-
туры. Студентам преподают основные правила описания литера-
туры. 6 часов отводятся на ознакомление с основами общей

и отраслевой библиографии и методикой библиографической
работы. Рассматриваются отечественные и зарубежные источ-

ники текущей и ретроспективной библиографии по специально-

сти. Сообщаются сведения о оправочно-информационном фонде,
отраслевой библиографии и библиографических указателях по

конкретным темам. Последнее занятие практическое. В гу-
манитарных вузах десятичасовая программа полностью себя

оправдала, однако организационным недостатком следует счи-
тать отсутствие зачета как формы проверки полученных знаний.

По инициативе кафедр библиотеки организуют дополни-

тельные факультативные занятия для студентов: «Как соста-

1 См. статью: Янович А. О. и Бролиш А. А. Занятия со студентами по

основам библиографических знаний. <Науч. и техн, б-ки СССР». 1971,
вып. I, с. 37—38.
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вить список литературы к курсовой и дипломной работе», «Ос-

новные информационные и библиографические источники по

специальности» и др. Проводятся также консультации у ката-

логов, обзоры отраслевых библиографических и информацион-
ных источников, выставки («Как работать с книгой», «С чего

начать»), В ЛГУ проводятся семинары, на которых библио-

граф-отраслевик совместно с преподавателем знакомит студен-
тов со справочным аппаратом библиотеки и обучает поиску ли-

тературы по отдельным темам к спецкурсам. К этим занятиям

готовятся специальные выставки отраслевых библиографиче-
ских и информационных источников. Библиотеки РПИ и РМИ

дают дипломантам и аспирантам консультации по оформлению
списков литературы. В библиотеке ЛСХА в занятия вовлека-

ются и слушатели курсов повышения квалификации. Для сту-
дентов заочных отделений вузов издаются различные методи-

ческие пособия, в некоторой степени компенсирующие занятия.

Научно-исследовательская и методическая деятельность

Научно-исследовательская и методическая деятельность

осуществляется в библиотеках ЛГУ, РПИ, РМИ, РКИИГА,
ЛСХА, ДПИ и ЛГПИ.

Библиотека ЛГУ в течение нескольких лет занимается вы-

явлением, изучением и раскрытием содержания фонда редких
изданий и рукописей, его описанием (в настоящее время опи-

сано 2100 экземпляров). В целях популяризации отдельных

материалов фонда изданы указатели: «Нелегальная марксист-

ская печать в борьбе за Советскую Латвию» (Рига, 1967.26 с.);
«Нелегальные издания Социал-демократии Латышского края в

годы первой мировой войны» (Рига, 1970. 12 с.). Указатель

имеющихся в фонде библиотеки партизанских изданий и листо-

вок периода Великой Отечественной войны «Партизанские ли-

стовки в годы Великой Отечественной войны» (Рига, 1975. 12с.)
посвящен 30-летию победы над фашистской Германией.

Библиотека РПИ ведет комплексное исследование информа-
ционного обеспечения потребителей по проблемам высшей

школы.

Библиотека РМИ по заданию методического совета инсти-

тута совместно с членами библиотечного совета провела со-

циологическое исследование среди студентов и профессорско-

преподавательского состава по теме «Учебники и учебные по-

собия, изданные профессорско-преподавательским составом

РМИ за последние 5 лет». Задача исследования анализ
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качества изданных институтом учебников и учебных пособий с

целью обеспечения студентов учебным материалом, отвечаю-

щим современным требованиям программы.

Научно-техническая библиотека РКИИГА начала исследо-

вание эффективности использования зарубежной периодики в

фонде библиотеки. Исследование проводится в соответствии с

постановлением Государственного комитета по науке и технике

СССР (1974) и координируется по всем авиационным вузам
ОНТЭИ Научно-исследовательского института гражданской
авиации.

Библиотека ЛСХА изучает состав и использование учеб-
ного и научного фондов с целью улучшения их качественного

состава, а также для отбора и дальнейшей передачи в депози-

тарий литературы, не пользующейся спросом читателей.

Методическая деятельность библиотек направлена на улуч-
шение и дальнейшее совершенствование всех форм библиотеч-

но-библиографической работы. В большинстве библиотек вузов

методическую работу возглавляют методические советы.

Основные направления методической деятельности следую-

щие:

1) создание различных методических разработок в помощь

читателям о библиотеках, их фондах, каталогах и картотеках,'
о важнейших отраслевых и библиографических источниках в

помощь научному и учебному процессам, о ведении личных и

кафедральных картотек, об оформлении списков диссертаций;

редакция библиографических списков .к трудам вузов;
2) создание методических пособий и разработок в помощь

работникам библиотек: программ и пособий для организации
и проведения библиотечно-библиографической и информацион-
ной подготовки потребителей информации в вузе; разработка
техминимумов и текстов-вопросников для закрепления и про-

верки знаний, полученных на семинарских занятиях (в библио-

теках РПИ, ЛГУ, ЛСХА, РКИИГА);
3) разработка методической регламентирующей документа-

ции: составление и переработка положений, инструкций, форм
отчетности, бланков и т. п. Так, библиотекой РПИ создано

более 90 документов;
4) изучение передового опыта работы, внедрение в прак-

тику библиотек элементов НОТ. упрощение некоторых процес-
сов. Например, в библиотеках РПИ и ЛГУ введен безынвентар-
ный учет многоэкземплярной учебной литературы и периоди-
ческих изданий; библиотека РПИ разработала методику упро-
щенного учета, обработки и хранения изданий институтов ин-

формации; в НБ ЛГУ проведен анализ пути книги и карточки
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и создана соответствующая технологическая документация;
библиотека ЛСХА провела сверку существующих норм на ос-

новные процессы с объемом выполняемой работы и на основе

скорректированных с учетом специфики деятельности библио-

теки норм планирует распределение работы по отделам;

5) организация повышения квалификации. Этому вопросу

все библиотеки уделяют большое внимание. Молодых специа-

листов, окончивших библиотечные отделения вузов, знакомят

со спецификой работы библиотеки вуза. Для сотрудников с

большим стажем и опытом библиотечной работы организуются
лекции, семинары. Практикуются также командировки в другие
города. Работники, не имеющие специального образования и

опыта работы в библиотеке, проходят курс обучения на рабо-
чем месте, а также техминимум по разработанной библиоте-

ками программе. НБ РПИ планирует в 1977 г. издать конспект

лекций по техминимуму для работников библиотеки; прово-
дится также конкурс на звание «Лучший молодой библиоте-

карь».

Система методического руководства библиотеками вузов,

координация работы с библиотеками других систем

Общее руководство библиотеками вузов осуществляется
Центральной научно-методической библиотечной комиссией

(ЦНМБК) Министерства ВиССО СССР через Центральный на-

учно-методический кабинет Научной библиотеки им. М. Горь-
кого .Московского государственного университета им. М. В. Ло-

моносова.

В республике руководство возложено на секцию библиотек

вузов при Научно-методическом совете Министерства ВиССО

Латвийской ССР, которой руководит НБ ЛГУ. Работа прово-
дится с 1967 г. на общественных началах и имеет следующие
основные направления:

1) обобщение, пропаганда и внедрение передового опыта. С

этой целью организуются конференции, семинары, совещания,

на которых обсуждаются такие проблемы, как НОТ в библио-

теке вуза, формы и методы обслуживания читателей, библио-

теки вузов в единой системе МБА; безынвентарный учет учеб-
ной литературы и периодических изданий; информационная
деятельность библиотеки вуза и т. д. Как правило, в этих ме-

роприятиях участвуют и специалисты из библиотек других ве-

домств и вузов страны;



2) подготовка и проведение заседаний секции обсужде-

ние, распространение и внедрение в практику директивных ма-

териалов ЦНМБК, Министерства ВиССО СССР и Латвийской

ССР (например, упомянутых ранее директив «Об усилении

роли библиотек в учебно-воспитательном процессе»); отчеты о

деятельности библиотек вузов; рассмотрение вопросов о внед-

рении новых форм и методов работы в практику библиотек;

о республиканской межвузовской библиотеке и др.;
3) разработка текущих и перспективных сводных планов

научной, издательской, библиографической деятельности биб-

лиотек вузов, участие в составлении сводных планов работы на-

учных и специальных библиотек республики;
4) посещение библиотек вузов, оказание методической по-

мощи;

5) повышение квалификации: организация лекций, семина-

ров, практических занятий по отдельным вопросами, например:
нормирование рабочих процессов; использование'средств малой

механизации в работе библиотеки вуза; работа с рейтерными
картами, система МБА и т. д.;

6) организация смотров, социалистического соревнования.
Библиотеки вузов принимали участие в смотрах в честь 50-ле-

тия СССР, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Библио-

теки РПИ, ЛГУ, РКИИГА и ЛСХА получили дипломы по-

бедителей. Разработанные библиотеками социалистические

обязательства вошли как составная часть в общевузовские со-

циалистические обязательства. Выполнение обязательств конт-

ролируется общественными организациями вузов;

7) участие в работе различных методических библиотечных
объединений страны и республики, выступление с докладами

и сообщениями на научно-практических конференциях и семи-

нарах. Члены секции сотрудничают в ЦНМБК Министерства
ВиССО СССР, а также во всех междуведомственных библиотеч-

ных советах, комиссиях, секциях республики. Конкретным вы-

ражением сотрудничества членов секции библиотек вузов в

различных методических объединениях республики является их

непосредственное участие в разработке сводных текущих и пер-
спективных планов (комплектования фондов, научно-исследова-
тельской, библиографической, издательской деятельности) на-

учных и специальных библиотек республики, в составлении

сводных каталогов новых поступлений в библиотеки республики
(иностранная литература, советская периодика) и центральные
библиотеки (иностранные книги и периодика), в создании

республиканского СИФа, в общереспубликанской системе МБА,
в общереспубликанских мероприятиях (конференции, лекции,
семинары).
28
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Большое внимание библиотеки вузов уделяют укреплению и

развитию материально-технической базы.
В наиболее благополучном положении находится НБ РПИ,

расположенная в новых, современных, специально для библио-

теки спланированных помещениях. Девятиярусное книгохрани-

лище оборудовано металлическими стеллажами конструкции
Мейендорфа. Транспортировка литературы осуществляется
подъемником конструкции Суханова. Читальные залы осна-

щены современной мебелью. Используются различные средства
механизации и автоматизации библиотечных процессов. Копи-

ровально-множительную базу, микрофильмирующее устройство,
статистические счетчики имеет и НБ ЛГУ. Библиотеки РПИ,
РКИИГА, ЛГУ используют множительную базу своих вузов
для размножения и печатания различных материалов. В боль-

шинстве библиотек имеются аппараты для чтения микрофиль-
мов, магнитофоны, проекционное оборудование, статистические

счетчики, нумераторы. Многие библиотеки вузов испытывают

острый недостаток в площади для размещения фонда, читаль-

ных залов и абонементов. В наиболее затруднительном положе-

нии находятся библиотеки РМИ, Консерватории и Академии ху-
дожеств. Утверждение в качестве депозитариев ГБ Латвийской
ССР им. В. Лациса и РИТБ очень актуально и перспективно.
Очистка фондов от устаревшей и дублетной литературы и пере-
дача редко спрашиваемых изданий в депозитарии позволит не-

сколькр разгрузить переполненные книгохранилища и нормали-
зовать работу.

В целях коренного улучшения деятельности библиотек ву-
зов как важнейшей составной части учебно-воспитательного
процесса всеми библиотеками разработаны перспективные
планы деятельности на 1976—1980 гг. Они предусматривают
мероприятия, которые должны обеспечить: профильное ком-

плектование литературы с учетом сводного координационного
плана комплектования фондов крупнейших научных библиотек

города Риги; организацию книжных фондов и справочно-биб-
лиографического аппарата; разработку оптимальной структуры
библиотек; внедрение передовых форм дифференцированного
обслуживания читателей; расширение МБА, применение эффек-
тивных форм избирательного распределения информации
(ИРИ); внедрение современных технических средств; совер-
шенствование подбора, расстановки и воспитания кадров с

учетом специфики библиотек вузов; дальнейшее расширение
сотрудничества с библиотеками других систем республики.
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LATVIJAS PSR AUGSTSKOLU BIBLIOTĒKAS

L. LAROZE

Kopsavilkums

Informatīvajā pārskatā īsumā aplūkota republikas desmit

augstskolu bibliotēku darbība, raksturoti to fondi kopā 5 mil-

joni iespiedvienību un lasītāju kontingents galvenokārt stu-

denti, pasniedzēji, zinātniskie un citi augstskolu darbinieki vai-
rāk nekā 50 000.

Rakstā sniegtas ziņas arī par atsevišķu augstskolu bibliotēku
fondiem: LVU bibliotēkā 1,8 miljoni eksemplāru, galvenokārt
humanitāro zinātņu un dabas zinātņu literatūra; RPI bibliotēkā

1,2 miljoni eksemplāru, galvenokārt tehnisko disciplīnu literatūra;
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Ļeņina Komjaunatnes Rī-

gas Civilās aviācijas institūta, Rīgas Medicīnas institūta, Daugav-
pils Pedagoģiskā institūta, Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta,
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta, Jāzepa Vītola Latvijas
Valsts konservatorijas un Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmi-

jas bibliotēkās koncentrēta galvenokārt speciālā un mācību lite-
ratūra.

Atsevišķā nodaļā aprakstīta lasītāju apkalpošanas sistēma:
abonementu un lasītāju diferencēšana pēc lasītāju kategorijām un

zinātņu nozarēm, izskaidrotas dažādas brīvpieejas formas, rak-

sturota masu darba specifika.
īpašas nodaļas veltītas kartotēku un katalogu sistēmas apska-

tam, informatīvajai apkalpošanai, bibliogrāfisko uzziņu un biblio-

grāfisko rādītāju sagatavošanas darbam.

Nodaļā «Lasītāju bibliogrāfiskā orientācija» apkopota pieredze
bibliotekāro un bibliogrāfisko zinību propagandā, metodisko

līdzekļu sagatavošanā un studentu nodarbību Organizēšanā.
Arī zinātniski pētnieciskā un metodiskā darbība aprakstīta

atsevišķā nodaļā. Tajā izklāstīti jautājumi par bibliogrāfisko
līdzekļu dažādu literatūras rādītāju un sarakstu publicēšanu,
zinātnisku izdevumu bibliogrāfisko aprakstīšanu un fondu pētī-
šanu.

Raksta nobeigumā sniegtas ziņas par augstskolu bibliotēku dar-
binieku piedalīšanos Vissavienības un starprepublikāniskās, kā ari

republikas metodiskās apvienības darbā, zinātniskā un metodiskā
darba koordinēšanā, konferenču, semināru un apspriežu organizē-
šanā. īsumā raksturota arī augstskolu bibliotēku materiāli tehniskā
bāze.
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HIGHER SCHOOL LIBRARIES OF THE LATVIAN SSR

L. LAROZE

Summary

The informative survey views shortly the activities of the ten

higher school libraries, characterizes their stocks comprising 5 mil-
lion printed units altogether. .

The readers’ contingent being more than 50 thousands
consists mainly of students, teachers and other higher school

employees.
The data about the stocks of separate libraries are also given

in this article the Latvian State University library holds 1,8 mil-
lion copies, mainly literature on humanitarian and natural scien-

ces. The Riga Polytechnical Institute library has 1,2 million copies
of technical literature. The libraries of the Latvian State Academy
of Agriculture, Riga Engineering Institute of Civil Aviation, Riga
Medical Institute, Daugavpils and Liepaja Pedagogical Institutes,
Institute of Physical Culture, Latvian State Conservatoire, State

Academy of Arts have mainly concentrated special literature and
textbooks.

A separate chapter describes the system of readers’ service:
differentiation of loan and readers according to the readers’ cate-

gories and branches of sciences, the specific character of mass work

and various forms of the open access have been analysed.
Special chapters are devoted to the file and catalogue system,

reference service and preparation of bibliographical references and
indexes.

The chapter «Readers' Bibliographical Orientation» sums up
the experience in the librarian and bibliographical knowledge pro-

paganda; the preparation of methodical aids and practical work

with students has also been described.
A separate chapter deals with scientific research work and

publishing activities. The aim of this chapter is to show different

bibliographical means: various indexes and lists of literature,
annotated bibliographies, exploration of funds.

At the end of the article there are data on the activities of higher
school librarians in All-Union, inter-republican and republican
methodical organizations, in co-ordination of scientific and metho-
dical work, in organization of joint conferences and seminars.

The material and technical base of higher school libraries is

briefly characterized, too.



32

ФОНД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Н. ПЕРЕЛЬМУТЕР,

главный библиотекарь читального

зала общественно-политической

литературы ГБ Латвийской ССР

им. В. Лациса

(Итоги исследования)

В постановлении ЦК КПСС «О повышении роли библиотек

в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техни-
ческом прогрессе» подчеркивается, что главная задача библио-

тек состоит в активной пропаганде политики Коммунистической
партии и Советского государства, в наиболее полном использо-

вании огромных книжных богатств для образования и воспита-

ния нового человека, ускорения научно-технического прогресса 1.
Большое значение в работе библиотек придается пропаганде

общественно-политической литературы, раскрывающей идейно-
теоретическое богатство марксизма-ленинизма. В этой пропа-

ганде активно участвует и коллектив Государственной библио-

теки Латвийской ССР им. В. Лациса. Так, в общем количестве

выданной в Государственной библиотеке литературы одно из

ведущих мест занимает общественно-политическая (табл. 1).

Обслуживание читателей в Государственной библиотеке кон-

центрируется в отраслевых и специализированных читальных

залах. Главная их задача наряду с обслуживанием читате-

лей всех категорий обеспечить углубленное обслуживание науч-
ных работников и специалистов, которые составляют более по-

1 «Правда», 1974, 26 мая.

Выдача литературы, %

Таблица 1

Год
Общественно-
политическая

Техническая
Естественно-

научная

Из остальных
отделов (0, 4.

7. 8. 91)

1970 27,5 28.8 11.9 31,8
■ 1974 28,8 23.4 12.7 35,1

1976 35,7 12.1 11,7 40,5

Выдача литературы, %
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ловины читателей библиотеки 1. Выделение актуальной литера-
туры в подсобные фонды при читальных залах позволяет в ми-

нимальные сроки удовлетворить требования читателей. Выдача

литературы из подсобных фондов составляет 57,7% 2.
Общественно-политическая литература в Государственной

библиотеке выдается из фонда основного хранения («К»
книги и периодика), из подсобных фондов читального зала об-
щественно-политической литературы («М»), общего читального

зала («J»), отдела справочно-библиографической и информаци-
онной работы («U»), читального зала леттоиики («В») и отдела

редких книг и рукописей («R»).
Доля перечисленных фондов библиотеки в выдаче общест-

венно-политической литературы представлена в табл. 2.

Подавляющая часть общественно-политической литературы
выдается из фондов книгохранилища и подсобного фонда чи-

тального зала общественно-политической литературы. Причем
журналов выдается больше из фонда периодики хранилища, а

книг из подсобного фонда. Так, в 1974 г. журналов было

выдано: из хранилища 98 190, из подсобного фонда 36 875,
а книг из хранилища 63 000, из подсобного фонда 83 693.

Среди научных библиотек города Государственная библио-

тека обладает наиболее крупным подсобным фондом актуаль-
ной общественно-политической литературы с открытым досту-
пом к нему читателей. Этот фонд создан в 1947 г. согласно

утвержденной в 1946 г. структуре библиотеки, где был выделен
кабинет марксизма-ленинизма с подсобным фондом и читальным

1 Отчет о работе Гос. библиотеки ЛатвССР им. В. Лациса за 1970 г.,

с. 30.

2 Исследование «Перспективы развития фондов научных библиотек».

1970—1972. Комментарии к таблицам части 1 исследования. Рига, 1974, с. 132.

Таблица 2

Выдача книг и журналов из различных фондов

Фонды

Год
♦к> «м.» «J» «и» <в> .«R»

Всего

1970 73 300 103 127 14778 4 597 6 585 439 202826

1971 69 404 125 651 15000 3 749 7301 775 221 880
1974 161 190 120 578 23 000 5 467 7 509 1 242 319015

Выдача книг и журналов из различных фондов
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залом*. Открытие кабинета было обусловлено необходи-
мостью усилить пропаганду общественно-политической литера-
туры, удовлетворить возросший интерес к ней читателей и улуч-
шить их обслуживание.

Кабинет марксизма-ленинизма (с 1959 г. читальный зал

общественно-политической литературы) начинал работу очень

скромно: его фонд к моменту организации составлял лишь

1400 книг. С развитием всей библиотеки рос и развивался чи-

тальный зал общественно-политической литературы (табл. 3).

Подсобный фонд общественно-политической литературы со-

ставляет лишь 0,9% фонда библиотеки, а выдача

выдачи всей библиотеки. Коэффициент соответствия

средний же коэффициент соответствия по всем подсобным
фондам —7,62 .

Работники читального зала свою задачу видят в том, чтобы

пропагандировать произведения основоположников марксизма-

ленинизма, документы партии и правительства, книги, разъяс-

няющие основные проблемы марксистско-ленинской теории и

практические вопросы коммунистического строительства, т. е.

способствовать формированию марксистско-ленинского миро-
воззрения читателей, воспитанию нового человека.

Комплектование и состав фонда

Для более оперативного и удобного обслуживания читате-

лей в читальном зале общественно-политической литературы с

1960 г. введен открытый доступ к фонду. Поэтому особую важ-

1 Перельмутер Н. Государственная библиотека Латвийской ССР в пе-

риод 1940—1946 гг. «Труды [Гос. б-ки ЛатвССР им. В. Лациса]»,
т. IV. Рига, «Звайгзне», 1973, с. 97.

2 Исследование «Перспективы развития фондов научных библиотек».

1970—1972 гг. Комментарии к таблицам части I исследования. Рига, 1974,
с. 37, табл. 18-К (машинопись).

Развитие

Таблица 3

читального зала общественно-политической литературы

Показатели 1947 г. 1948 г. 1955 г. 1961 г. 1965 г. 1970 г. 1974 г.

Посещаемость
Выдача литера-

туры

1 800
3 705

12530

49 670
20 191

74 199
23 932

126 604

32 356
158415

35 546

156689
45 934

217 624

Развитие читального зала общественно-политической литературы
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ность приобретает правильное комплектование литературы как

по тематике, так и по экземплярности. Согласно утвержденному
плану комплектования фонд читального зала комплектуется

литературой следующей тематики:

1) труды основоположников марксизма-ленинизма, книги

об их жизни и деятельности;
2) философия. Научный коммунизм. Психология. Логика;
3) история религии, атеизм;

4) КПСС. Зарубежные компартии. ВЛКСМ;
5) общественные науки; обществоведение;
6) международные отношения. Современное политическое

положение;
7) политэкономия, экономика;

8) право;

9) военноедело;

10) культура. Педагогика;
11) история (всеобщая и СССР);
12) география;
13) наука ■ (общие вопросы; социальные проблемы). Печать

и журналистика.
Общественно-политические дисциплины изучаются во всех

учебных заведениях, в сети политического просвещения, путем
самообразования; интерес к этой литературе проявляет самый

широкий круг читателей научные работники и специалисты

с высшим и средним образованием, студенты вузов, рабочие,
пенсионеры и другие категории читателей. Поэтому разнооб-

разны и типы литературы в фонде. Это директивные мате-

риалы и документы, научные труды и монографии, научно-по-
пулярная и учебная литература, а также справочные и библио-

графические издания. Помимо книг в фонде имеется и периодика
по профилю читального зала: журналы за три года (те-
кущий и два предыдущих), газеты за два (текущий и пре-
дыдущий). Книги и периодика комплектуются на латышском,
русском и иностранных языках английском, немецком и

французском. В фонде имеются и учебные программы высших

и средних специальных учебных заведений, сети политического

просвещения, а также новейшие авторефераты диссертаций по

профилю читального зала.

Литература комплектуется по тематическим планам за-

казам издательств, чем обеспечивается необходимый состав

фонда тематически и по экземплярности. Кроме того, просмат-
риваются бланки заказов в отделе комплектования и представ-
ленные там выставки новых книг: обязательного экземпляра
Латвийской ССР, покупного на русском языке, а также
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иностранных книг, поступивших из магазина «Глобус» и то меж-

дународному книгообмену.
Подсобный фонд читального зала (книг) содержит примерно

15000 единиц. Так, на 1 января 1970 г. он составлял 14 689 ед.,

а на 1 января 1975 г.

общественно-политической литературы определяется ее акту-
альностью. Поэтому особенностью подсобного фонда является

его подвижность. В читальном зале проводится постоянная ра-
бота по проверке фонда и очистке его от неактуальной лите-

ратуры. Ежегодно в фонд поступает в среднем 2000 книг и при-
мерно столько же сдается в основное книгохранилище. В сред-
нем ежегодно обновляется 13% книжного фонда, но общий
объем его остается стабильным.

2 Подавляющая часть фонда 95,8% общественно-поли-
тическая литература, выдача ее 97,6%. 4-й отдел представ-
лен языковыми словарями, их обращаемость l3, наивысшая

во всем фонде (табл. 4). 6-й отдел социальные проблемы
научно-технической революции, его обращаемость 2,3, ниже

средней обращаемости фонда, ибо значительная часть книг по

этой проблеме выдается и через читальный зал технической ли-

тературы. 7-й отдел марксистско-ленинская эстетика - со-

Таблица 4

Характеристика состава, движения и использования фонда*
по отраслям знания

Общ.-по-
Языко- Техника

Чаркс.-
ленин.

Геог-
Общий

Показатели Всего
(1, 2, 3,

9-й отд.)

знание

(4-й отд.)
(НТР.

6-й отд.)
эстети-
ка (7-й
отд.)

(91-й
отд.)

отд.

(0)

Состояние на

1/1 1970 г.

14 698 14 089 35 119 41 245 169

Поступило за 2 156 2 034 5 46 8 40 23

год

Выбыло за год 1 106 1 066 5 4 4 23 4

Состояние на 15 748 15 057 35 161 45 262 188

1/1 1971 г.

Выдача за 72 264 70 205 459 274 203 206 917

1970 г.

Обращаемость 4,6 4,7 13,0 2,3 5,0 0,8 5,4
подсобного

фонда

* По данным всесоюзного исследования «Перспективы развития фондов

научных библиотек».

Характеристика состава, движения и использования фонда*

по отраслям знания
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ставлял всего 0,27% фонда (впоследствии передан читальному
залу филологии и искусства). 91-й отдел география со-

ставляет 1,7% фонда, выдача его 0,26%, обращаемость
0,8, самая низкая по фонду. 0-й отдел (общий) включает раз-
дел 001 общие вопросы и социальные проблемы науки и

раздел 002 печать и журналистика. Этот отдел хорошо ис-

пользуется читателями, обращаемость 5,4, выше средней
обращаемости фонда.

На основе полученных данных о составе фонда и его обра-
щаемости были сделаны соответствующие выводы. Так, на-

пример, из 91-го отдела отобраны и сданы в книгохранилище
125 книг, пополнен книгами 6-й отдел и другие. В результате-
увеличилась обращаемость фонда, которая в 1974 г. составила

5,5, а обращаемость общественно-политической литературы (1,
2,3, 9-го отделов) достигла 5,6.

О роли читального зала в выдаче общественно-политической

литературы 'в целом по библиотеке свидетельствуют данные

табл. 5.

Если в 1970 г. выданные через читальный зал книги (под-
собный фонд «М» + книгохранилище) составляли 66,8%, то

в 1974 г. количество их достигло 72,4%, т. е. почти
3/4 общест-

венно-политических книг выдается через читальный зал обше-

щественно-политической литературы, причем половина книг

из подсобного фонда зала.

Почти половину фонда составляют книги последних пяти

лет издания (табл. 6). Эта тенденция для фонда очень харак-
терна.

Наибольшую часть фонда составляют научные труды, моно-

графии, исследования (табл. 7). В эту группу входят и произ-

Таблица 5

Выдача книг общественно-политической тематики

Через читальный зал «М» Из подсобного фонда «М»

Год Всего, экз.
экз. % экз. %

1970 130 066 86 981 66,8 72 264 55,5
1971 133 275 108 700 81,5 85 748 64,3
1972* — 102 287 — 80 659 —

1973* — 117 152 — 81 699 —

1974 169 352 122 727 72,4 83 693 50

* За эти годы нет данных отдельно по выдаче книг.

Выдача книг общественно-политической тематики
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ведения классиков марксизма-ленинизма. Затем следуют на-

учно-популярные, учебные, официальные издания, справочники
и библиографические пособия и, наконец, производственная ли-

тература. Это очень малочисленная часть фонда, преимущест-
венно издания по методике преподавания, методические посо-

бия для преподавателей вузов, средних специальных учебных
заведений и школ.

В распределении фонда по отраслям знания произошли не-

которые изменения. В 1970 г. большую часть фонда составлял

1-й отдел, за ним следовали политэкономия, история, КПСС
и другие дисциплины. К 1975 г. первое место в составе фонда
26,3% заняла литература по политэкономии и экономике

(табл. 8). В связи с огромным значением, которое партия и

правительство придают экономическим проблемам коммуни-
стического строительства и экономической учебе кадров, зна-

чительно возросло поступление этой литературы в фонд и соот-

ветственно увеличилась ее выдача. На втором месте l-й от-

Характеристика фонда по годам издания

Таблица 6

Количество книг

Годы издания

экз. %

1941—1950 270 2,0
1951—(I960 2340 16,0
1961—1965 5037 33,0
1966—1970 7417 49,0

Характеристика фонда по годам издания

Распределение фонда по типам литературы

Таблица 7

Количество книг

Тип литературы
экз. %

Директивные и официальные иэда- 892 6,0
НИЯ

Научные труды, монографии 7349 49,0
Научно-популярные издания 3745 25,0
Производственная литература 442 3,0
Учебные издания 1902 12,0
Справочники, библиогр. пособия 734 5,0

Распределение фонда по типам литературы
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дел. Эти два отдела составляют половину фонда. Проценту-
ально увеличились также отделы права, культуры и педагогики,
науки, печати и журналистики, проблем научно-технической ре-
волюции, обращаемость которых была сравнительно высокой;
соответственно уменьшены отделы истории, общественных и

других наук.
Периодика в фонде представлена 195 названиями журналов,

из них 13 на латышском языке, 140 на русском и 42
на иностранных. Имеется 51 название газет, из которых 6

на латышском, 17 на русском и 28 иностранных (комму-
нистических и рабочих партий зарубежных стран).

В фонде в открытом доступе находятся и авторефераты
диссертаций около 3000 ед. (на 1 января 1975 г.), а также

учебные программы высших и•средних специальных учебных
заведений.

Состав фонда по отраслям знания

Таблица 8

Отдел Отрасль знания

1970 г. 1975 г.

экз. % экз. %

1 к

1

Произведения классиков

марксизма-ленинизма
Философия. Научи, комму-

низм.

Психология. Логика

3820 ’ 25,4 3 825 24,6

2 История религии. Атеизм 307 2.0 312 2,0
33 Политэкономия. Экономика 3 339 22,0 4 074 26,3
3 КП КПСС. Зармбеж. компар-

тии. ВЛКСМ
1 818 12,0 1 679 10,8

34 Право 1 322 9.0 1 520 9,9
9 История 2 053 14,0 1 787 11.5

3 Обществоведение (включая
35-й и 39-й отд.)

1 711 11,0 1 138 7.4

37 Культура. Педагогика 160 1.0 318 2.0

0 Наука. Печать и журнали-
стика

189 11.4 294 1.9

4 Языковые словари 35 0.3 39 0,3
7 Марксистско-ленинская эс-

тетика

41 0,4 — —

91 География 188 1.0 292 1,9
6 Научно-техническая рево-

люция. Космонавтика
81 0,5 218 1,4

Всего 15 064 100.0 15 496 100.0

Состав фонда по отраслям знания
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Состав читателей

Состав подсобного фонда читального зала по видам изда-

ний, типам литературы, отраслям знания и их количественному
распределению зависит от состава читателей (табл. 9). В
1970 г. для получения материалов по программе исследования
была составлена картотека читателей зала, в которой за год

было учтено 9474 человека, или 39,4% зарегистрированных в

библиотеке читателей. Посещаемость читального зала в 1970 г.

составила 35 546 раз 13,4% посещаемости библиотеки в це-

лом.

Среди читателей больше всего 44% специалистов с

высшим и средним образованием; за ними следуют студенты,
которые вместе с учащимися техникумов составляют 42%
вторую крупную группу читателей зала. Эти две группы и пред-
ставляют основной контингент читателей зала 86%. По про-
фессиональному составу читатели зала распределяются следую-
щим образом:

1) инженерно-технические работники 1557 38%;
2) экономисты, работники торговли lO5l 25%;
3) библиотекари, работники музеев 468 11%;
4) литераторы, историки 199 —5%;
5) военные 156 —4%;

6) юристы l2B —3%;
7) учителя средних школ l2O —3%.
Так как большинство читателей зала специалисты С выс-

шим и средним образованием и студенты (86%), то основными

группами литературы в фонде являются научные и учебные

т а б л и ц а 9

Состав читателей (1970 г.)

Категории читателей Чел. %

1. Профессора, доценты, доктора и кандидаты 510 5.0
наук, научные сотрудники, аспиранты, препо-
даватели вузов

2. Специалисты с высшим образованием 1575 17,0
3. Специалисты со средним специальным образо- 2536 27,0

ваннем

5. Студенты вузов 3239 34,0
6. Учащиеся техникумов и средних специальных 769 8,0

учебных заведений
7. Рабочие 650 7,0
8. Пенсионеры, инвалиды, временно не работаю- 195 2,0

щие

Состав читателей (1970 г.)
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издания. Это подтверждено подробными данными исследования
фонда в различных аспектах.

Для сравнительной характеристики состава читателей зала

нет данных, ибо составление и ведение картотеки читателей в

течение года очень трудоемкий процесс и обычно не практи-
куется. Поэтому рассмотрим изменение состава посетителей

читального зала за 1966—1974 гг. (табл. 10).
Данные табл. 10 свидетельствуют о повышении уровня об-

разования посетителей зала. Так, значительно возросла доля

научных работников и специалистов с высшим образованием:
с 20,3 до 32,1%; вместе со специалистами со средним образо-
ванием в 1966 г. они составляли 46,9, а в 1974 г. 57%. Сту-
дентов и учащихся средних специальных учебных заведений в

1966 г. было 40,8, в 1974 г. 35%. Уменьшилось количество

рабочих и других читателей. Эти изменения в составе посети-

телей за последние годы объясняются углублением, дифферен-
цированного обслуживания читателей в библиотеке в связи с

открытием общего читального зала (ОЧЗ), который обслужи-
вает студентов двух первых курсов вузов и рабочую моло-

дежь*. Учащиеся техникумов в Государственной библиотеке
больше не обслуживаются.

Изменения в составе читателей влекут за собой и необхо-

димость изменений в комплектовании подсобного фонда.

* Читальный зал «М» этих читателей обслуживает только по направ-

лению из ОЧЗ.

Т а б ли ц а 10

Изменение состава посетителей читального зала

1966 г. 1970 г. 1974 Г.

Категории читателей

Число посещений

раз. % раз. % раз. %

Научные работники 2 429 6,3 2 797 7,8 4 737 10,3
Специалисты с высш, об- 5 410 14,0 5938 16,8 10022 21,8

разованием

Специалисты со средним 10402 26,6 10602 30,0 И 467 24,9
образованием

Студенты вузов 13 183 33,8 10734 30,1 15 923 34,7
Учащиеся средних спе- 2 706 7,0 2 063 5,8 151 0,3

циальных учебных за-

ведений

Рабочие 3 462 8.8 2 555 7.3 2 881 6,3
Другие 1 389 3,5 727 2,2 753 1,7

Изменение состава посетителей читального зала
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.Организация фонда и его использование

1. Организация фонда

_

Большое значение в пропаганде литературы, в раскрытии

фонда имеет правильная его организация, расстановка и оформ-
ление. С 1960 г. введен открытый доступ к фонду. В настоящее

время он разделен на две части: фонд книг и фонд периодики
в двух смежных помещениях с двумя пунктами выдачи.

При организации открытого доступа мы руководствовались
следующим принципом: сделать для читателя максимально

удобным и простым пользование фондом, стремиться к тому,
чтобы читатель после первого знакомства с фондом мог сам

ориентироваться в нем. Фонд расположен в систематическом

порядке, однако для удобства читателей допущены некоторые
отступления от строго систематической расстановки. Так, 'на-

пример, слиты два отдела: «Политика зарубежных стран»

(32 И) и «Экономика зарубежных стран» (33 И).
I В начале фонда для удобства читателей на отдельном стел-

лаже представлены материалы съездов партии и пленумов ЦК
КПСС в хронологическом порядке, Программа КПСС, Тезисы

ЦК КПСС к юбилейным датам и документы международных
совещаний коммунистических и рабочих партий. Эти руководя-
щие материалы включены в программы различных систем обу-
чения, и читатели сами берут эту литературу. В начале фонда
расположены также программы, тематики контрольных работ,
методические указания различных систем обучения по всем от-

раслям общественно-политических дисциплин.

Тематические сборники К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ле-

•нина расставлены по разным отделам: первый экземпляр
в соответствующем разделе классиков марксизма-ленинизма,

второй в соответствующем тематическом разделе. Таким об-

разом, читатель может использовать тематический сборник
произведений В. И. Ленина или К. Маркса и Ф. Энгельса по

интересующей его теме.

Детализация систематических отделов очень дробная.
Широко практикуется система отсылок, особенно в таких

отделах, как «История КПСС» и «История СССР». Для удоб-
ства преподавателей вузов, средних специальных учебных заве-

дений, .школ в таких систематических отделах, как «История
КПСС», «Марксистско-ленинская философия», «Политэконо-

мия», «История», «Обществоведение» и др., выделен раздел
«Методика преподавания».
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Вся литература в рамках каждого отдела и подотдела раз-
мещена последовательно на латышском, русском и иностран-
ных языках. Это наиболее удобно для читателя, так как он ви-

дит всю имеющуюся в фонде литературу по нужной теме
и центральные, и республиканские, и зарубежные издания.

Кроме того, такая расстановка очень удобна с точки зрения
экономии места.

Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Ла-

циса единственная в республике, которая на основе «Инст-

рукции о порядке присуждения ученых степеней и присвоения
ученых званий», изданной ВАКом и Министерством высшего и

среднего специального образования СССР, с 1972 г. регулярно
получает авторефераты диссертаций. Для оперативной инфор-
мации эти авторефераты, еще не каталогизированные, посту-
пают в подсобные фонды отраслевых читальных залов, в том

числе и общественно-политической литературы. Здесь они дета-

лизируются по отделам и подотделам номенклатуры специаль-

ностей научных работников и выставляются на отдельном стел-

лаже для ознакомления читателей. Через несколько месяцев

авторефераты сдаются в отдел обработки для каталогизации и

дальнейшего хранения в основном книгохранилище. За 1974 г.

в читальный зал поступило и выбыло из него 5349 авторефе-
ратов.

Наряду с книжным фондом открыт доступ ко всей пе-

риодике текущего года и частично к журналам двух пре-
дыдущих лет.

2. Использование фонда

Количественные показатели выдачи литературы из подсоб-

ного фонда отражены в табл. 11—l5.

* Авторефераты начали поступать в читальный зал с 1974 г.

Таблица 11

Выдача лцтературы за 1970—1974 гг.

Год Книги Журналы Газеты
Авторе-
фераты Всего

1970 72 264 30 863 38 845 141 972

1971 85 748 39 903 45 504 — 171 155
1972 80 659 40 945 46 038 • — 167 642

1973 81 699 34 639 43 847 — 160 185

1974 83 693 36 875 54 049 2 447* 177 064

Выдача литературы за 1970—1974 гг.
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Больше всего выдается книг, на втором месте по выдаче

газеты, на третьем журналы (табл. 12).
В связи с усилением экономической учебы кадров значи-

тельно возросла выдача книг по политэкономии и экономике,

несколько увеличилась выдача книг по философии, праву, исто-

рии (табл. 13). Эти изменения нашли свое отражение в ком-

плектовании фонда: в 1970 г. отдел политэкономии и экономики

составлял 3614 книг, в 1974 г. 4074 книги, причем за 1971

1974 гг. в основное книгохранилище было сдано 2586 книг этого

отдела.

По годам издания выданная литература распределяется сле-

дующим образом:
издания 1966—1970 гг. 64%;

1961 —1965 гг. 21%;
1951—1960 гг. 12%;
1941 —1950 гг. —3%.

Больше всего было выдано новейшей литературы, в том

числе журналов, которые хранятся в фонде только три года.

В фонде книг наибольшую группу составляли издания

1966—1970 гг. Их было и больше всего выдано (табл. 14).

Таблица 12

Выдача литературы по видам изданий, %, за 1970—1974 гг.

Год Книги Журналы Газеты .Авторефераты

1970 51 22 27
1971 56 20 24

1972 54 22 24

1973 59 18 23 —

1974 56 17 24 3

Выдача литературы по видам изданий, %, за 1970—1974 гг.

Таблица 13

Выдача книг по отраслям знания, %

Отрасль знания 1970 г. 1974 г.

Произведения классиков марксизма -ленинизма 26 20

Политэкономия и экономика 23 29

Философия. .Научный коммунизм. Психология 15 17

КПСС. Мировое коммунистическое движение. 11 8
ВЛКСМ

История 8 8.5
Право 7 9

Выдача книг по отраслям знания, %
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Большая обращаемость более старых частей фонда объяс-
няется тем, что основу их составляют произведения классиков

марксизма-ленинизма, которые многократно используются чита-

телями. Их удельный вес в фонде снизился с 89,6% в группе
изданий 1941 1950 гг. до 19,7% в группе изданий 1966—

1970 гг. В то же время удельный вес экономической литера-
туры в фонде повысился с 10,6% в группе изданий 1951

1960 гг. до 27% в группе изданий 1966—1970 гг.

Количественно первое место в выдаче книг по типам лите-

ратуры занимают научные труды, монографии, второе учеб-
ные издания, третье научно-популярная литература, четвер-
тое официальные издания, директивные материалы

(табл. 15). Но если сравнить коэффициенты соответствия, то

оказывается, что они больше всего у учебной литературы (2,0),
официальных изданий (1,5), научных трудов (1,0). Из числа

научных трудов и монографий издания классиков марксизма-

Таблица 14

Состав и использование книжного фонда по годам издания

Годы издания
Количество

книг. %
Выдача
книг. %

Обращае-
мость

Коэффи-
циент

соответствия

1966—1970 49 47 3,8 0,9
1961—1965 33 31 3,7 0,9
1951 — 1960 16 18 4,7 1,1

2.01941—1950 2 4 8,7

Состав и использование книжного фонда по годам издания

Выдача книг по типам литературы

Таблица 15

Число книг в фонде Число выдан, книг

Коэффи-

Тип литературы
экз. % экз. К>

циент
соответ-

ствия

Официальные издания, ди- 892 6 5 178 9 1,0
рект. материалы

Науч, труды, монографии 7 352 49 30 482 50 1,0
Науч.-попул. лит. 3 745 25 5 942 10 0,4
Производств, и методич. лит. 442 3 1 296 2 0,7
Учебная литература 1 902 12 14 598 24 2.0
Справочники, библногр. по- 734 5 3212 5 1,0

собия

Выдача книг по типам литературы



46

ленинизма составляют половину выдачи данного типа литера-

туры l5 762 из 30 482 ед. Меньше всего коэффициент соот-

ветствия у научно-популярной литературы 0,- Судя по

составу читателей фонда, научно-популярная литература отдель-

ных отраслей действительно не может быть активно использо-

вана в фонде, поэтому следует сократить ее комплектование и

сдать .малоиспользуемую часть в хранилище.

Коэффициенты соответствия по отдельным типам литературы

Официальные издания. Наивысший коэффициент соответст-

вия (3) в отделе «Печать и журналистика», где интенсивно

используются сборники документов партийной и советской пе-

чати, и в отделе «КПСС» (1,3), где многократно используются
материалы съездов, пленумов ЦК КПСС.

Научные труды. Самый высокий коэффициент соответствия

в отделе «Техника» (2,3), где активно используются моногра-

фии по проблемам научно-технической революции, и в разделе

«Философия» (1,7) за счет выдачи трудов классиков марк-

сизма-ленинизма.

Научно-популярные издания. Самый высокий коэффициент
соответствия в отделе «Философия» (1,4), где большим опросом
пользуются научно-популярные издания об отдельных филосо-
фах, по философским вопросам естествознания, по проблемам
строительства социализма и коммунизма, по социологии и пси-

хологии, современной буржуазной философии, антикоммунизму.
В отделах «Экономика» и «Право» коэффициент соответст-

вия также высок (1,4) за счет выдачи популярных изданий по

актуальным проблемам развития экономики, управления на-

родным хозяйством, эффективности производства, научно-попу-
лярных изданий по вопросам развития государства и права на

современном этапе.

Производственная литература. Самый высокий коэффициент
соответствия (1,6) в отделе «Философия», где большим спро-
сом пользуется методическая литература по диалектическому
и историческому материализму, конкретным социологическим

исследованиям; в отделе «Право» (1,5), где интенсивно исполь-

зуются различного рода справочники и пособия для

народных контролеров, членов народных дружин и товарище-
ских судов; в отделе «История» (1), содержащем методическую
литературу для учителей по преподаванию истории.

Учебные издания лучше всего использовались в 33-м отдел

где коэффициент соответствия 1,2, и в отделе филосо-
фии l,l.



47

Справочники, библиографические пособия. Наивысший коэф-

фициент соответствия по этому типу литературы в 4-м отделе

(словари языковые, толковые, иностранных слов) 2,3, в от-

деле философии 1,5, экономики l,l.
Коэффициент соответствия в фонде «М» значительно выше,

чем в общественно-политических отделах книгохранилища 1, ибо

здесь в открытом доступе представлены новые издания общест-

венно-политической литературы.
В 1970 г. в фонде было 28% невыдававшейся литературы.

Это наименьший процент невыдававшейся литературы по биб-

лиотеке2. Анализ невыдававшейся литературы из подсобного

фонда выявляет следующую закономерность: чем хронологиче-
ски старше литература, чем дольше она находится в фонде, тем

меньше содержит невыдававшихся изданий.
Процент невыдававшейся литературы по годам изданий:

1941 1950 гг. 21,4;
1951 1960 гг. 24,4;
1961 1965 гг. 29,5;
1966—1970 гг. 28,8.

Последняя цифра 28,8% нарушает отмеченную выше

закономерность. Очевидно, это связано со спецификой общест-

Таблица 16

Количестве невыдававшейся литературы по отраслям знания в 1970 г.

Отрасли знания

отдел литература, %

4 Языкознание (словари) 11,4
0 Наука. Печать. Журналистика 12,7

34 Право 18,2
2 История религии. Атеизм 19,8

33 Политэкономия. Экономика 21,6
7 Марксистско-ленинская эстетика 21,9
1 Философия. Научи, коммунизм. Социология.

Психология
25,4

9 История 30,0
37 Культура. Педагогика 30.6

3 Общественные науки. Обществоведение 39,2
зкп КПСС 41.6

6 Научно-техническая революция 49,3
91 География 50,0

1 Исследование «Перспективы развития фондов научных библиотек».

1970—1972. Комментарии к таблицам части I исследования. Рига, 1974.

с. 109 (машинопись).
2 Там же, с. 66, табл. 30Ж.

Количество невыдававшейся литературы по отраслям знания в 1970 г.
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венно-политической литературы, значительная часть которой
ценна только тогда, когда актуальна. Этим объясняется умень-

шение цифры невыданной литературы за 1966—1970 гг. по

сравнению с предыдущим пятилетием. К тому же и количест-

венно эта часть литературы в фонде самая большая 49%.

В 1970 г. процент невыдававшейся литературы по семи от-

раслям из тринадцати был ниже общего процента невыдавав-

шейся литературы по фонду (28%); наибольший же процент
невыдававшейся литературы 5O отмечен в 91-м отделе

(табл. 16).
Распределение невыданных книг по типам литературы пред-

ставлено в табл. 17.

Таблица 17

Количество невиданных книг по типам литературы

Количество невиданной литературы

Тип литературы
ед. в % ко всему фонду

Директивные материалы 265 6,2
Научные труды, монографии 1969 46,2
Научно-популярная литература 1459 34,2
Производственная, методическая 98 2,3
Учебная 259 6,1
Справочники, библиографические по- 211 5,0

собия

Таблица 18

Процент невыдававшейся литературы в пределах одного типа

Невыдававшаяся
Тип литературы литература

Директивные материалы 29,0
Научные труды, монографии 26,5
Научно-популярная литература 39,0
Производств, для спец, с высшим образованием 18,0
Производств, для спец, со средним образованием 36,0
Учебники для вузов 10,6
Учебники для техникумов 18,0
Учебники для средней школы 11,0
Учебники для сети политического просвещения 22,0
Учебники для самообразования 26,0
Справочники, словари, энциклопедии 21,0
Библиографические пособия 42,0

Количество невиданных книг по типам литературы
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Большую часть невыдававшейся литературы составляли

библиографические пособия 42%, научно-популярные изда-

ния 39% и производственная литература для специалистов

среднего звена 36% (табл. 18).
Частота спроса наиболее высока в читальном зале «М» 1

,

здесь же и наивысший процент выдачи книг по группам ча-
стоты спроса2, например:

выданы 1— 2 раза —36% книг;
„ 3 5 раз 18% „

„
6—lo раз —9%

„
свыше 10 раз —9%

„

Более трети фонда выдано свыше трех раз. Распределение
этой группы книг по типам литературы (в %) таково:

учебники для вузов и техникумов 63;
справочники 49;
учебные пособия для системы полит, просвещения 47;
учебные пособия для самообразования . 42;
директивные материалы и документы 41;

научные труды, монографии 38.
Наименьшая частота спроса была характерна для библио-

графических пособий свыше трех раз их выдавалось всего

12%. Открытый доступ к фонду и наличие систематической

картотеки ведет к тому, что рекомендательные библиографиче-
ские пособия читателями используются плохо. К тому же ма-

териалы в них часто устаревают уже к моменту издания.

Наиболее часто спрашиваемые книги это выданные

свыше 10 раз:
учебники для вузов 26%;
учебники для техникумов 18%;
учебники для средней школы 18%;
директивные материалы и документы — 16%;
справочники, энциклопедии 15%;
учебные пособия для сети

политпросвещения 13%.
Во всех разделах фонда имеются книги, пользующиеся по-

вышенным спросом и совсем неиспользуемые или малоисполь-

зуемые, которые скрываются за средней цифрой. Но средние
цифры помогают ориентироваться в том, какие книги, из каких

разделов следует передавать в хранилище и наоборот какие

1 Исследование «Перспективы развития фондов научных библиотек».

1970—1972. Комментарии к таблицам части I исследования. Рига. 1974, с. 66,
таблица 30-К (машинопись).

г Там же. с. 67.
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разделы фонда, типы литературы необходимо комплектовать

более активно. В этом формировании фонда свою роль играет
книжный формуляр, особенно в конкретном отборе книг из того

или иного раздела.

Проведенное исследование фонда дало возможность опре-
делить состав читателей и, главное, необходимую им литера-
туру. Данные использования фонда были учтены в плане ком-

плектования новой литературы: ограничено комплектование на-

учно-популярной литературы, книг по истории, географии. Фонд
активнее очищается от малоспрашиваемой л-итературы и изда-

ний, потерявших актуальность. Так, в течение трех лет, с 1971

по 1973 г., в хранилище была сдана 7371 книга, в том числе:

из отдела 33 1907, ЗКП 1082, 9— 976, 1 729, 34

713, 32 641, 1К 603, 2 129 и т. д. В целом же резуль-
таты исследования убедили в том, что фонд соответствует за-

просам читателей и профиль его комплектования правилен.

Справочно-библиографическая и информационная работа

Квалифицированному обслуживанию читателей в Государ-
ственной библиотеке способствуют справочно-библиографиче-
ские секторы при отраслевых читальных залах, которые входят

в отдел справочно-библиографической и информационной ра-
боты. Справочно-библиографическая работа в читальном зале

общественно-политической литературы ведется библиографами-
специалистами по общественно-политической литературе. В их

распоряжении фонд справочно-библиографической литературы,
находящийся в открытом доступе, систематическая картотека
газетно-журнальных статей и алфавитный каталог фонда. Фонд

справочно-библиографической литературы состоит из фонда
«М» - читального зала (справочные издания) и фонда «U»

отдела справочно-библиографической и информационной ра-
боты (библиографические и информационные издания).

Базой систематической картотеки являются аналитические

печатные карточки Всесоюзной книжной палаты и Книжной
палаты Латвийской ССР, росписи республиканских изданий и

тех всесоюзных и международных изданий, которые не библио-

графируются Всесоюзной книжной палатой («За рубежом»,
«Советский Союз», «Проблемы мира и социализма», «Курьер
ЮНЕСКО», «Всемирное профсоюзное движение» и др.), рос-
писи' важнейших статей из отдельных зарубежных журналов
на немецком языке и росписи отдельных сборников.
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Осуществляя задачи, определенные в «Программе развития
универсальных научных библиотек Латвийской ССР как части

республиканской системы научно-технической информации» в

области информационной и справочно-библиографической ра-
боты в библиотеке, особое внимание библиографы уделяют

сцравочно-библиографическому обслуживанию специалистов,

научных работников и других читателей, библиографической
информации и систематической работе над справочным аппа-

ратом 1.
Простые справки выполняются и библиотекарями на основе

справочно-библиографического аппарата и фонда самого чи-

тального зала. Более сложные справки, требующие кропотли-
вого разыскания с использованием обширного справочно-ин-

формационного фонда и вне читального зала, а также -телефон-
. ные и письменные справки выполняются библиографами

(табл. 19 и 20).
Содержание устных справок очень разнообразно. Наиболее

часты запросы по разысканию различных постановлений пар-
тии и правительства, по вопросам экономики о выполнении

пятилетних планов, о проблемах управления и НОТа, о социа-

листическом соревновании, наставничестве; по вопросам ком-

мунистического воспитания, проблемам личности и общества;
по критике буржуазной идеологии; по разысканию различ-
ных данных о зарубежных странах; по вопросам

1

истории
о Великой Отечественной войне, ее битвах и героях. Большое

количество запросов поступает от ЦК КП Латвии, Горкома и

райкомов партии г. Риги, редакций газет и журналов, изда-

тельств, радио и телевидения, от городских -и профсоюзных
библиотек.

Тематика письменных справок также очень широка. Так, в

1970 г. преобладали письменные справки по ленинской тема-

тике, в 1971 г. по социальному планированию на промыш-
ленных предприятиях, развитию производственных коллективов

под воздействием научно-технического прогресса, в 1972 г.

по вопросам теории и практики идеологической работы партий-
ных организаций в свете решений XXIV съезда КПСС, воспи-

тания на революционных, боевых и трудовых традициях, о фор-
мах и методах партийного руководства научными коллекти-

вами, в связи с 50-летием образования СССР, в 1973
1974 гг. по вопросам социально-политического развития со-

циалистических наций и проблемам национально-государствен-

1 Отчет о работе Гос. библиотеки ЛатвССР им. В. Лациса за 1970 г.,

с. 42.
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ного строительства, о перспективном планировании идеологи-

ческой работы, путях повышения эффективности теоретического
семинара, советском образе жизни и др.

Многообразна работа библиографов в области библиогра-
фической информации. Это составление списков коллективной

и индивидуальной информации, пропаганда библиографических
изданий в виде лекций и консультаций (например, «Индиви-

дуальный метод работы с общественно-политической литерату-

рой»), обзоры тематические и новинок общественно-поли-

тической литературы. За 1970—1974 гг. в библиотеке, а также

на республиканских, городских и районных семинарах пропа-

гандистов, лекторам общества «Знание», учителям, в райкомах

партии, Министерстве культуры и многих других организациях
и учреждениях было прочитано 70 обзоров.

Справки и консультации

Таблица 19

Выполнено справок

t Год

библиограф. библ. письменных

Дано кон-

сультаций
Всего

1970 1 422 827 13 230 2 492

1971 1 930 910 8 292 3 140
1972 2 277 1183 31 28! 3 772

1973 2 092 1008 14 237 3 351

1974 2 395 793 7 464 3 659

Всего 10 116 4721 73 1 504 16414

Справки и консультации

Таблица 20

Справочная работа, выполненная библиотекарями читального зала

Год «

Выполненосправок

библиограф.
библ, и консуль-

таций Всего

1970 98 252 350

1971 409 295 704

1972 427 408 835

1973 165 870 1035

1974 176 301 477

Всего 1275 2126 3401

Справочная работа, выполненная библиотекарями читального зала
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Открытый доступ к фонду в сочетании со справочно-библио-
графическим обслуживанием на месте может наиболее полно,

на наш взгляд, удовлетворить любые запросы читателей.
* ♦

XXV съезд КПСС выдвинул важные задачи в области идей-
но-воспитательной работы. Исходя из этих задач, библиотекари
должны глубоко продумать основные направления своей дея-

тельности. Десятая пятилетка пятилетка качества должна

стать этапом дальнейшего повышения эффективности труда во

всех сферах общественной жизни, в том числе и библиотечной.

SABIEDRISKI POLITISKĀS LITERATŪRAS FONDS

UN TĀ IZMANTOŠANA

N. PERELMUTERE

Kopsavilkums

Rakstā sniegts pārskats par V. Lāča Latvijas PSR Valsts biblio-
tēkas sabiedriski politiskās literatūras lasītavu, kas atvērta 1947.

gadā. Trīsdesmit pastāvēšanas gados lasītava nemitīgi augusi un

attīstījusies un tajā pilnveidojusies lasītāju apkalpošana. Lasītavas
darba un tās palīgfonda izaugsme parādīta vairākās tabulās.

Sabiedriski politiskās literatūras lasītava ar savu brīvpieejas
fondu ieņem vienu, no vadošajām vietām lasītāju apkalpošanā
Valsts bibliotēkā. 1974. gadā lasītavā reģistrēti 45934 apmeklētāji,
izsniegtas 217 624 izdevniecības vienības. No bibliotēkas sabiedriski

politiskās literatūras kopējā izsnieguma 72% izsniegti šajā lasī-

tavā. Sabiedriski politiskās literatūras izsniegums bibliotēkā, kā

arī lasītavā konsekventi pieaug.
Rakstā aplūkoti arī fonda komplektēšanas avoti un tā organi-

zācija. Pēc datiem, kas iegūti, piedaloties 1970. gadā Vissavienības

pētījumā «Zinātnisko bibliotēku fondu attīstības perspektīvas»,
analizēts fonda sastāvs pēc literatūras veidiem, tipiem, valodām,
izdošanas gadiem, sniegtas ziņas par fonda izmantošanu un kus-
tību. Raksturots lasītāju sastāvs pēc kategorijām (lielākas grupas
veido speciālisti ar augstāko un vidējo izglītību 44% un stu-
denti 42%), konstatēts, ka lasītavā speciālistu skaits pieaug,
bet studentu skaits samazinās. Bez tam apskatīts lasītavas uz-

ziņu bibliogrāfiskais un informācijas darbs.
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SOCIALLY POLITICAL LITERATURE STOCK AND

ITS USAGE

N. PERELMUTERE

Summary

This article gives a survey on the socially political literature

reading-room of V. Lācis State Library of the Latvian SSR. This

reading-room was founded in 1947. During 30 years of its existence
the reading-room has continuously been advancing and improving
its service system. The growth of its activities and its reserved-
books stock is reflected in several tables.

At present, socially political literature reading-room with its

open access stock takes one of the leading places in the service sys-
tem of the State Library. In 1974, 45,934 readers attended the rea-

ding-room and 217,624 printed units were delivered. The reading-
room has delivered to the readers 72% of the total amount of the

library socially political literature. Delivery of socially political
literature in the library as well as in the reading-room has been

increasing.
The article describes the acquisition sources and its organi-

zation.
The book stock is analysed according to the type and mode of

publication, language and the year of publication. The information
is given on the usage and circulation of the stock, too. All this is
based on the data acquired from All-Union investigation “The

Perspective Development of Scientific Libraries’ Stocks”.
The author of the article has characterized the readers’ contin-

gent according to their categories: larger groups consist of all kinds
of specialists with higher and secondary education. These groups
make 44% of the readers’ amount, the students make 42%.

The amount of specialists attending reading-room increases, but
the amount of students reduces.

The bibliographical reference and information service of the

reading-room has also been discussed.
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MASU BIBLIOTĒKA UN LASĪTĀJS LAUKOS

S. VILCIŅA.
V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas Zinātniskās pētniecības
nodaļas galvenā bibliotekāre

Socioloģiska pētījuma rezultāti

Grāmatas izplatība un lasīšanas aktivitāte ir svarīgs sociālis-
tiskās sabiedrības un kultūras attīstības priekšnoteikums. Padomju
zemē grāmata k|uvusi pieejama katram, jo valsts nodrošinājusi sa-

biedrības tiesības uz grāmatu izmantošanu. Svarīga nozīme grā-
matu sabiedriskajā izmantošanā ir bibliotēkām.

Mūsdienās bibliotēkām tiek izvirzītas arvien augstākas prasības.
Izmantojot literatūras propagandas tradicionālās formas, šīs pra-
sības vairs nevar apmierināt. Pēdējā laikā gan literatūrā, kurā iz-
klāstīti bibliotēku darba jautājumi, gan arī bibliotēku darbinieku
sanāksmēs arvien biežāk tiek aplūkoti jautājumi par masu biblio-

tēkas darba pilnveidošanu, turklāt tiek uzsvērtas ne tikai bibliotē-
kas funkcijas izglītošanā un audzināšanā, bet arī informācijas
sniegšanā. Tātad uzmanība tiek veltīta veselam kompleksam jautā-
jumu, kuru sekmīga atrisināšana prasa dzijāk iepazīties ar lasīša-

nas problēmām.
Zināms informācijas kopums, ко V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas Zinātniskās pētniecības nodaļa ieguvusi, veicot socio-

loģisko pētījumu «Grāmata un lasīšana lauku rajonā», ļauj izdarīt

secinājumus par dažām iezīmēm jautājumā «lauku lasītājs un

masu bibliotēka». Pētījuma atziņas var būt noderīgas masu biblio-
tēkas darba uzlabošanai laukos.

Informācija savākta, intervējot Kuldīgas rajona pieaugušos
iedzīvotājus (vecāki par 16 gadiem), pārskatot Kuldīgas rajona
centrālās bibliotēkas, Alsungas pilsētciemata bibliotēkas un Snēpe-
les un Rendas ciemu bibliotēku rādītājus, analizējot vietējo presi
un kompetentu personu izteikumus. 1

Lasīšanas izplatību ataino 1. tabula.

Tabulas dati liecina, ka vairāk nekā četras piektdaļas intervēto

regulāri lasa dažāda veida iespieddarbus. Apmēram desmitā daļa

iedzīvotāju grāmatas lasa reti, bet sistemātiski izmanto žurnālus

un avīzes, un tikai 3,1% aptaujāto lasīšanu vispār neatzīst.
No 2266 lasītājiem, kas lasa dažāda veida iespieddarbus grā-

matas, žurnālus un avīzes, bibliotēku izmanto 728 lasītāji (32,1 %).

1 Informācija iegūta 1971. un 1972. gadā.
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Kā redzams pēc 2. tabulas, bibliotēkas lasītāju skaits rajona
centrā, pilsētciematā un ciemos ir atšķirīgs. No datiem var secināt,
ka ciema bibliotēka vairāk nekā pusei iedzīvotāju nav kļuvusi par
galveno lasāmvielas iegūšanas avotu, lai gan tajā ir plaši grāmatu
krājumi, kas tiek komplektēti sistemātiski un plānveidīgi, un ir ra-

dīta iespēja saņemt jebkuru vajadzīgo izdevumu no citām grāmatu
krātuvēm.

No aptaujātajiem iedzīvotājiem vidēji 23,1% ir bibliotēkas

lasītāji.
Valsts masu bibliotēkās Kuldīgas rajonā lasa vidēji 24,7% iedzī-

votāju. Tas atbilst vidējam rādītājam Latvijas PSR. Salīdzināju-
mam var minēt šādus datus: PSRS lasa vidēji 32,9% no iedzīvotāju
kopskaita, Igaunijas PSR 28,6%, Lietuvas PSR 35,3%.'

1 Показатели работы и анализ развития и деятельности массовых биб-

лиотек за 1971 год. М., 1972, с. 18.

1. t a bu 1 a

Lasīšanas izplatība Kuldīgas rajonā

Intervētie, kas

objektīvi var
būt lasītāji

Lasa grāmatas,
žurnālus, avīzes

Lasa tikai žur-
nālus un avīzes

Lasa tikai
avīzes

Nelasa, principā
neatzīst lasīšanu

abs. sk. abs. sk. % abs. sk. % abs.sk. % abs. sk. %

2714 2266 83,5 312 11,5 51 1,9 85 3,1

Lasīšanas izplatība Kuldīgas rajonā

Bibliotēkas un arpusbibliotēkas lasītāji*

2. tabula

Kopējais lasī-

tāju skaits

Bibliotēkas lasītāji Arpusbibliotēkas
lasītāji

Vieta

abs. sk. % abs. sk. %

Kuldīga
Alsunga
Snēpele un Renda

1096

51-1

656

237

191
300

21.6
37,1
45.7

859
323

356

78,4
62,9
54,3

*

Tabulā .sniegtie skaitli neatbilst oficiālās statistikas datiem par valsts masu bibliotēku
darbu 1971. gadā. Tas radies divu apstākļu dē|: pirmkārt, aptaujā ietverti tikai pastāvīgie
iedzīvotāji, kas vecāki pār 16 gadiem, bet bibliotēkas lasītāju skaitā uzrādīti arī pagaidu
iedzīvotāji; otrkārt, tabulā uzrādīti ne tikai valsts masu bibliotēku, bet arī arodbied-

rību un mācību iestāžu bibliotēku lasītāji.

Bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītāji*
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Ja salīdzina, cik procentu iedzīvotāju lasa lauku ciema, pilsēt-
ciemata un rajona centra bibliotēkās, redzams, ka rajona centrā
šis rādītājs ir viszemākais. Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka pil-
sētā grāmata lasītājam ir pieejama arī citādos veidos, un ar to, ka

pastāv lielākas iespējas iegādāties grāmatas personiskajām biblio-
tēkām. Bež tam mūsu republikas laukos ir daudz gados vecu iedzī-

votāju, kas grāmatas personiskajām bibliotēkām iegādājas mazāk.

Viņi pat cenšas atbrīvoties no personiskajām grāmatām un lasī-
šanai izmanto sabiedriskās bibliotēkas.

Arī bibliotēkas propaganda un individuālais darbs ar lasītājiem
pilsētciematā un rajona centrā, kur pieejami daudzveidīgi masti

informācijas līdzekļi, ir sarežģītāks un prasa lielāku meistarību.
Ciemos iespējams daudz ciešāks bibliotekāra kontakts ar lasī-

tājiem.
Bibliotēku grāmatas būtībā lasa vairāk iedzīvotāju, nekā tas

redzams pēc 2. tabulas. Lasītāju atbildes uz aptaujas jautājumiem
liecina, ka grāmatas, kuras no bibliotēkas paņēmis viens ģimenes
loceklis, parasti lasa ari pārējie ģimenes locekļi. 57% intervēto
bibliotēku lasītāju apgalvo, ka ģimenes locekļi šīs grāmatas «vien-

mēr lasa», 28,4%, — ka «reti lasa», un tikai 14,6% atbilžu liecina,
ka tās netiek lasītas. Taču šie skaitļi atspoguļo bibliotēku izman-

tošanas maksimālo diapazonu. īstenībā bibliotēku aktīvā ietekme

ir šaurāka, jo bibliotēku lasītāju skaitā ietverti arī tie bibliotēkas

izmantotāji, kas gada laikā bibliotēkā ieradušies tikai reizi un

3. tabula

Bibliotēkas apmeklējumu skaits 1971. gadā

Bibliotēka

Vidē-
jais
ap-

mek-

lēju-
mu

skaits
uz

vienu

lasī-
tāju

1 reizi 2 reizes 3 reizes
4—6

reizes
7-12
reizes

13-24
reizes

25 un
vairāk
reižu

abs.

sk. %
abs.
sk. %

abs.
sk. %

abs.
sk. %

abs.
sk. %

abs.

sk. %
abs.
sk. %

Snēpele
Renda

Alsunga
Kuldīga*

5,0
5.4
7,6
7.5

•11
44

32

12

25,3

2,3.7
15,5
4,3

33
23

20

35

19,0
12,4
9,7

12,4

19
21

19

36

10.9
11.3
9.3

12,8

31
45

40

63

17,8
24,1
19,-5
22,3

31
23

54

91

17.8
12,4
26.2
32.3

14
28

37

43

8,0
15,0
17,9
15.2

2

1

1,2
1.1
1,9

0,7

Kopumā

* Formulāri nalizēt

132

izla

15,5

ses vc

111

idā.

13,7 95 11.1 179 21,1 199 23,3 122 14,2 10 1.1

Bibliotēkas apmeklējumu skaits 1971. gadā
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paņēmuši vienu grāmatu, tātad tie iedzīvotāji, kas par īsteniem, ak-
tīviem bibliotēkas lasītājiem navkvalificējami. To lasītāju, kuri tikai
reizi vai dažas reizes gadā apmeklē bibliotēku, ciemā ir ievērojami
vairāk (procentuāli) nekā pilsētciematā un rajona centrā (3. tab.).

Par ciema bibliotēkas izmantošanas efektivitāti liecina arī lite-
ratūras izsniegumu skaits (4. tab.). Apmēram viena trešdaļa pieau-
gušo lasītāju no bibliotēkas paņēmuši vienu, divas vai trīs grāma-
tas gadā. Pēc tā var secināt, ka vidējo izsniegumu ciemu bibliotē-
kās (1971. gadā Latvijas PSR tas bija 18,6 grāmatas) nosaka

galvenokārt bērnu literatūras izsniegums, bet pieaugušo lasītāju
lasāmība vēl ir samērā zema. Tātad bibliotēku darba vērtējumā
būtu lietderīgi iekļaut rādītāju par bibliotēku efektīvās izmantoša-

nas diapazonu, atsevišķi norādot pastāvīgo lasītāju skaitu.

' Novērtējot bibliotēku apmeklēšanas biežumu pēc intervēto atbil-

dēm, var secināt, ka šis rādītājs pirmām kārtām atkarīgs no lasī-

tāju vecuma un nodarbošanās.
Visbiežāk bibliotēku apmeklē jaunieši 16 un 17 gadu vecumā

(35% no šī vecuma grupas lasītājiem). Bieži bibliotēkā ierodas ari
18 līdz 24 gadus veci jaunieši un tie iedzīvotāji, kuriem vairāk nekā
60 gadu.

Jauniešiem regulāri apmeklēt bibliotēku liek nepieciešamība pēc
mācību literatūras. Bieži bibliotēkā ierodas lasītāji ar nepabeigtu
vidējo vai nepabeigtu augstāko izglītibu (apmēram trešā da|a šīs

grupas lasītāju), no kuriem lielākā daļa mācības turpina. Tātad
bibliotēkām ir liela nozīme iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanā.

Pēc skolas beigšanas bibliotēkas apmeklēšanas biežums atka-

rīgs no tā, cik dziļi jaunietī iesakņojusies interese par grāmatu, vai
lasīšana viņam kļuvusi par ikdienas nepieciešamību.

Vecākās paaudzes lasītāji bibliotēku biežāk apmeklē tāpēc, ka

viņiem ir vairāk brīva laika. Salīdzinājumā ar šiem iedzīvotājiem

4. tabula

Grāmatu izsniegums 1971. gadā Snēpeles un Rendas ciemu bibliotēkās*

Biblio*

tekā

Lasītāju skaits

Lasītāji, kuriem izsniegta

! grāmatž
2 grāma-

tas

3 grāma-
tas

4—6

grāmatas
7—12

grāmatas
13-24

grāmatas

25 un
vairāk

grāmatas

abs.

sk.
' %

abs.

sk. %
abs.

sk. %
abs.
sk. %

abs.

sk. %
abs.

sk. %
abs.
sk. %

Snēpele
Renda

174

186

23

13
13,2
9,7

25

20
14.4
10,7

14

14
8,1
7,5

24

19
13,8
10,2

31

39
17,8
21,0

30

36
17,2
19,4

27

40
15.5
21.5

•

Lasītāju formulāru analīzes dati.

Grāmatu izsniegums 1971. gadā Snēpeles un Rendas ciemu bibliotēkās*
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lauku ļaudīm spēka gados brīvā laika ir mazāk, it īpaši intensīva
darba sezonās.

Bibliotēkas apmeklēšanas biežumu manāmi ietekmē arī lasītāju
nodarbošanās. Rosīgāki lasītāji ir kultūras darbinieki un radošā

inteliģence, studenti un skolēni. Vismaz reizi nedēļā ierodas attie-

cīgi 57,9% un 39,3% šo grupu lasītāju (vidējais skaitlis

Analizējot lasītāju formulāru datus un novērtējot atbildes inter-

vijās, var spriest, ka pedagogi bibliotēku izmanto ļoti reti dažas

reizes gadā. Daudzi no viņiem saka: «Bibliotēku apmeklēju dažas
reizes gadā, tikai tad, ja vajadzīgs kāds speciāls izdevums, kuru

nav izdevies nopirkt.»
Tiesa, ciema pedagogu personisko grāmatu krājumi ir plaši, jo

viņiem ikdienas darbā ir nepieciešams, lai literatūra vienmēr būtu

pieejama. Taču pat paviršs ieskats mājas bibliotēkās, kā arī ziņas
par izdevniecību produkcijas apjomu un grāmatu izdošanas iespē-
jām liecina, ka tikai retos gadījumos skolotājiem ir iespējams no;

komplektēt tādu fondu, kas nodrošinātu augstvērtīgu mācību un

audzināšanas darbu.

Tā kā arī jaunās paaudzes lasītāju audzināšanai pamati tiek
likti skolā, bibliotēku darbiniekiem būtu jāveltī pedagogiem īpaša
uzmanība, sevišķi tas attiecināms uz to lasītāju daļu, kas bibliotē-

kas apmeklēšanas biežuma ziņā atrodas zem vidējā līmeņa.
Pētījuma materiāli liecina arī par lauku iedzīvotāju aktivitāti

dažādu lasāmvielas ieguves avotu izmantošanā. Līdztekus valsts

masu bibliotēkām lasītāji nosauc darba vietu, mācību iestāžu un

personiskās bibliotēkas, to skaitā arī draugu un paziņu grāmatu

krājumus. Tikai vienu lasāmvielas ieguves avotu izmanto 25%,
divus avotus

pārēja kļuvusi aktivitāte grāmatu iegādē personiskajām bibliotē-
kām. Lielākā daļa intervēto izsaka neapmierinātību ar to, ka daž-
kārt nav iespējams nopirkt visas iecerētās grāmatas, it īpaši lat-

viešu padomju literatūras jaunākos darbus, populārzinātniskus
izdevumus par dabu, ceļojumiem, vēsturi, kā arī sadzīvē nepiecie-
šamās grāmatas par mājturību, rokdarbiem u.c.

1972. gadā Latvijas PSR vidēji katrs iedzīvotājs iegādājies lite-
ratūru par 6,52 rubļiem. Padomju Savienībā kopumā šis rādītājs ir

apmēram divas reizes mazāks

Taču to, ka bibliotekārās apkalpošanas apjoms nav pietiekami
liels, nevar izskaidrot tikai ar personisko bibliotēku apjoma strauju

paplašināšanos vien (arī citi līdzīgi pētījumi to apstiprina 1). Pirm-

1 Nöukogude Eesti raamatukogundus. 4. Eesti NSV rahvaraamatukogu lu-

geja 1967. Tallinn, 1970, Ik. 83. [lgaunijas PSR masu bibliotēkas lasītājs 1967.

gadā.]
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kārt, ne jau visiem lauku iedzīvotājiem ir tādi personisko grāmatu
krājumi, kas varētu apmierināt lasīšanas vajadzības. Gandrīz

piektajai daļai intervēto (17,7%) vai nu nemaz nav grāmatu, vai arī
to ir tikai nedaudz (līdz 50), apmēram trešajai daļai neliels izde-

vumu krājums, ko par bibliotēku uzskatīt nevar (51—200 grā-
matu, kuru skaitā nereti ir arī mācību grāmatas, kalendāri un citi

līdzīgi izdevumi 1)- Otrkārt, aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvo-

tāji, kuriem ir plaši personisko grāmatu krājumi, izmanto sabied-
riskās bibliotēkas vairāk nekā ārpusbibliotēkas lasītāji (5. tab.).

Savukārt tieši bibliotēkas lasītāji ir daudz rosīgāki grāmatnīcu
apmeklētāji un personisko grāmatu krājumu papildinātāji. Tā, pie-
mēram, 33,4% ārpusbibliotēkas lasītāju grāmatnīcā iegriežas |oti
reti dažas reizes gadā, turpretī no bibliotēkas lasītājiem grāmat-
nīcu reti apmeklē tikai 16,5% cilvēku.

Svarīgi ir arī tas, ka mājas bibliotēkas gan grāmatu nosau-

kumu daudzveidības un izdevumu kvantitātes ziņā, gan ari vis-

pusīgas un sistemātiskas komplektēšanas ziņā sabiedriskās biblio-

tēkas pārspēt nevar.

Dati, kas iegūti, pētot iedzīvotāju attieksmi pret bibliotēku, lie-

cina, ka galvenie sociāldemogrāfiskie faktori, kas ietekmē bibliotē-
kas izmantošanu vispār, ir izglītība, vecums, nodarbo-

šanās, sabiedriskā aktivitāte.

17,5% aptaujāto, kas lasa bibliotēkās, ir pamatskolas izglītība,
bet 68% —■. augstākā izglītība. Līdz vidējās izglītības sasniegšanai
attiecīgās izglītības grupā bibliotēkas izmantotāju skaits pieaug.
Grupā, kurā ietilpst iedzīvotāji ar vidējo izglītību, bibliotēkas lasī-

1 Pētījumā «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» par personisko bibliotēku

pieņemts uzskatīt grāmatu krājumu, kurā ir vismaz 200 sējumu.

5. t a b u la

Personisko grāmatu daudzums bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītājiem*

Personisko grāmatu daudzums
Bibliotēkas
lasītāji (%)

Ārpusbibliotēkas
lasītāji (%)

Nedaudz (līdz 50) 14,7 19,2
51— 200 36,7 42,1

201— 500 28,5 27,2
501— 700 8,7 4,8
700—1000 5.2 3,5
Vairak par 1000 6,2 3,2

• Intervēto bibliotēkas lasītāju, kā ari ārpusbibliotēkas lasītāju skaits apzīmēts ar
100%.

Personisko grāmatu daudzums bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītajiem*
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tāju skaits nedaudz samazinās. ledzīvotāji ar nepabeigtu augstāko
un augstāko izglītību bibliotēkas izmanto visintensīvāk. Augstākās
kvalifikācijas speciālistiem lasīšana kā pašbagātināšanās process
kļūst par paradumu. Lasītāja erudīcija vajadzības gadījumā pa-
līdz atrast nepieciešamo grāmatu ieguves avotu bibliotēku, tur-
klāt ne tikai atsevišķu masu bibliotēku vien, bet arī visu bibliotēku

sistēmu, lai saņemtu literatūru, izmantojot SBA.

Arī mācības ietekmē bibliotēkas apmeklēšanu. 52,3% intervēto,
kas mācās, ir bibliotēkas lasītāji.

Novērtējot bibliotēkas apmeklējumus pēc lasītāju vecuma, re-

dzams, ka visvairāk bibliotēku izmanto 16 un 17 gadus veci jau-
nieši. Kā pierāda 6. tabula, grupās, kurās ietilpst vecāki iedzīvotāji,
bibliotēkas lasītāju skaits pakāpeniski samazinās.

Vislielāko bibliotēkas lasītāju grupu veido cilvēki no 30 līdz 59

gadu vecumam, taču šai vecumā arī potenciālo bibliotēkas lasītāju
ir daudz, jo bibliotēku izmanto tikai nepilna trešā da|a šo iedzī-

votāju. Nelielo bibliotēkas lasītāju skaitu grupā, kurā ietilpst iedzī-

votāji, kas vecāki par 60 gadiem, daļēji var izskaidrot ar salīdzinoši

zemāku izglītības līmeni.

Svarīgs faktors, kas nosaka bibliotēkas apmeklēšanu, ir lasītāju
nodarbošanās. īpaša nozīme ir darba radošās piesātinātības pakā-
pei. Bibliotēkās lasa 75,2% pedagogu, 69,3% skolēnu un studentu,
65,5% kultūras un izglītības darbinieku, apmēram 60% lauksaim-
niecības vadošo darbinieku un speciālistu, bet nekvalificēto strād-
nieku tikai 21,8%, tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sfēras
darbinieku 24,3%. Aplūkojot bibliotēkas lasītāju sastāvu pēc

6. t a b u 1 a

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums pa attiecīgām vecuma grupām

Vecums

(gadi)
Bibliotēkas lasītāju

skaits (%)
Intervēto

skaits (%)

Attiecīgā vecuma
grupas reprezentācijas

pakāpe bibliotēkas
lasītāju struktūrā*

16—17

18—29

30—59
60 un vairak

8,2
25,0
53,0
13,8

3,6
17.3
55,8
23.3

2.3
1.4

0,9
0,6

Kopā 100,0 100,0 —

• Ja bibliotēkas lasītāju un intervēto kopuma struktūra attiecīgā
skan, tad reprezentācijas pakāpe ir 1.0.

vecuma grupā sa-

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums pa attiecīgam vecuma grupām
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profesijām, var konstatēt, ka, piemēram, pedagogu un tirdzniecības

un sadzīves pakalpojumu darbinieku īpatsvars bibliotēkas lasītāju
vidū ir gandrīz vienāds (attiecīgi 10,9% un 10,0%). Šis fakts būtu

jāņem vērā, meklējot iespējas palielināt bibliotēkas lasītāju skaitu.

ledarbīgs faktors bibliotēkas apmeklēšanā ir arī cilvēka sabied-
riskā aktivitāte. Vairums bibliotēkas lasītāju ir iedzīvotāji, kas

rosīgi piedalās sabiedriskajā dzīvē (diference +16,7%). Šis fak-
tors cieši saistīts ar izglītības un nodarbošanās faktoru, it īpaši ar

darba radošo piesātinātību. Pie tam svarīga nozīme ir darba rak-

sturam, kas vienlaikus ietekmē sabiedrisko aktivitāti vispār un

reizē arī bibliotēkas apmeklēšanu.
Citiem sociāldemogrāfiskiem faktoriem, piemēram, dzimumam,

ģimenes stāvoklim, tautībai, pēc pētījuma datiem nav īpašas nozī-

mes bibliotēkas izmantošanā.
Dažādas aktivitātes lasītāju socioloģiskā izpēte Jauj saskatīt

nozīmīgu sakarību starp lasīšanai atvēlēto laiku, izlasītās literatū-

ras daudzumu un daudzveidību, bibliotēkas un personisko grāmatu
krājumu izmantošanu. To var attiecināt kā uz daiļliteratūru, tā arī

uz citu nozaru literatūru. Viens no aktivitātes pakāpes rādītājiem ir

laiks, ko atvēl lasīšanai (7. tab.).

Kā redzam, gandrīz puse ap.taujāto iedzīvotāju lasīšanai nevar

nodoties vairāk par divām līdz piecām stundām nedē|ā, un šīs gru-

pas bibliotēkas lasītāji maz atšķiras no ārpusbibliotēkas lasītājiem.
Lielāka atšķirība ir aktīvāko lasītāju grupā, kur bibliotēkas lasītā-

jiem ir gandrīz divreiz augstāki rādītāji nekā pārējiem lasītājiem.
Bibliotēkas lasītājus raksturo arī sistemātiska lasīšana. Tā, pie-

mēram, 51,1% bibliotēkas lasītāju lasa ik dienas, bet tikai 17,7%
ārpusbibliotēkas lasītāju lasīšana kļuvusi par ikdienas nodarbību.

Par grāmatas lasīšanas nozīmi mūsdienu lauku cilvēku dzīvē

liecina tas, ka lasīšana iedzīvotājiem kļuvusi par garīgo vērtību

apgūšanas procesu neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, izglītī-
bas, nodarbošanās, sabiedriskā stāvokļa utt. Attieksmi pret grā-

Lasīšanai izmantotais laiks nedeja

7- tabula

Lasītāji
Vairāk

par 5 st.
2—5

st.
Līdz
2 st. Kopā

Visi intervētie, kas lasa grama- 32,3 42,9 24,8 100,0
tas. žurnālus un avīzes (%)

Bibliotēkas lasītāji (%) 46,9 42,3 10,8 100,0
Arpusbibliotēkas lasītāji (%) 25,0 43,3 31,7 100,0

Lasīšanai izmantotais laiks nedēļā
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matu, pret lasīšanu raksturo atbilžu sadalījums vienā no aptaujas-
lapā ievietotajām attieksmju skalām. Atbilžu analīze atklāj jūtamu
diferenci bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītāju uzskatos. Tā, pie-
mēram, atzinumu «Lasīšana ir palīgs darbā un mācībās» par at-
bildi izraudzījušies 61,3% bibliotēkas lasītāju, 41,4% ārpusbiblio-
tēkas lasītāju, atzinumu «Lasīšana paplašina vispārīgo redzes-
loku»— attiecīgi 82,9% un 66,5% lasītāju, atzinumu «Kad nav ko

darīt, var arī palasīt» attiecīgi 4,6% un 17,9% lasītāju.
Dati, kas dod ieskatu par lasīšanas saturu un lasāmvielas rak-

sturu, iegūti, pētot galvenokārt daiļliteratūru, jo tā ir visvairāk
lasītā literatūras nozare (8. tab.).

Aplūkojot šo informācijas kopumu, kas uzskatāmi raksturo bib-
liotēkas un ārpusbibliotēkas lasītājus, var pārliecināties, ka dati par
lasīšanas saturu vairākos aspektos ir augstāki bibliotēkas izmanto-

tājiem.
Plašāka interese par dažādu laiku un dažādu tautu literatūru ir

bibliotēkas lasītājiem. Tā, piemēram, dažādu laiku un dažādu
tautu literatūras popularitātes ranžētajās rindās atklājas, ka galve-
najos jautājumos bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītāju uzskati ir

gandrīz vienādi. Taču bibliotēkas lasītāji dažādu laiku un dažādu

tautu literatūru lasījuši daudz vairāk. Sevišķi tas attiecas uz latviešu

padomju un krievu padomju literatūru, kur diference ir vislielākā

(attiecīgi + 15,2% un +14,0%).
Vidējie skaitji, kas raksturo bibliotēkas un ārpusbibliotēkas

lasītāju attieksmi pret dažādu žanru un to paveidu daiļliteratūras
darbiem, liecina par nelielu atšķirību, kas pastāv starp sociāla-

jām grupām dažādos sociāldemogrāfiskos rādītājos.
Popularitātes ziņā pirmajā vietā gan bibliotēkas, gan ārpus-

bibliotēkas lasītāju vidū ir sadzīves romāns vai stāsts. Lielākā

da|a lauku laužu iecienījusi daiļdarbus ar interesantu sižetu un

raitu vēstījumu, kuros aprakstīti saistoši notikumi un attēlotas

8. tabula

Daiļliteratūras īpatsvars Kuldīgas rajona Snēpeles un Rendas ciemu un Alsungas
pilsētciemata bibliotēku 1971. gada izsniegumā*

Bibliotēka Izsniegums
(eks.)

Tajā skaitā daiļliteratūra

abs. sk. %

Snēpele 2084 1676 80,4
Renda 2504 1781 71.1

Alsunga 4423 3439 77,8

*

Lasītāju formulāru analīzes dati.

Daiļliteratūras īpatsvars Kuldīgas rajona Snēpeles un Rendas ciemu un Alsungas
pilsētciemata bibliotēku 1971. gada izsniegumā*



64

cilvēku attiecības. Lasītājs bieži vien izlasītajā cenšas saskatīt
līdzību ar personiskajiem pārdzīvojumiem vai vērojumiem, attie-
cina lasīto uz paša pieredzi («Cik skaisti, patiesi aprakstīts, gluži
kā dzīvē!»). Arī citu daiļliteratūras žanru popularitāte visumā
abās lasītāju grupās ir apmēram vienāda, taču, ja aplūko katra
žanra popularitāti atsevišķi, saskatāma atšķirība. Visspilgtāk šī

atšķirība izpaužas tādos žanros un to paveidos kā lirika, luga, psi-
holoģisks romāns vai novele, fantastisks romāns vai stāsts, me-

muāri, literāras atmiņas, t.i., tajā literatūrā, kas prasa sagatavo-
tāku lasītāju un noteiktāku izvēli. Šo literatūru vairāk cienī biblio-
tēkas lasītāji (9. tab.).

Nav noliedzams, ka literatūras propagandas pasākumi un in-

formācijas darbs paver lasītājiem lielākas iespējas orientēties lite-
ratūrās klāstā un izvēlēties no tā savām interesēm un vajadzībām
visatbilstošāko lasāmvielu.

Par to, cik daudziem lasītājiem pazīstami dažādu žanru, dažādu
laiku un dažādu taptu daiļliteratūras darbi, ainu sniedz aptaujas
anketā dotās atbildes, kuras nozīmīgas divējādā ziņā: pirmkārt, tās
raksturo ieteicamo grāmatu sarakstā minēto daiļdarbu lasīšanas
intensitāti (izlasīto grāmatu skaitu), otrkārt, Jauj spriest pa/ lasī-
šanas daudzveidību, jo sarakstā (55 daiļdarbu nosaukumi) iekjauta
daļa no vērtīgākā, kas radīts pasaules literatūrā. 1

Ja pēc sarakstā minēto izlasīto grāmatu skaita izveido nosa-

cītas lasītāju grupas, uzskatāmi atklājas atšķirība starp bibliotē-
kas un ārpusbibliotēkas lasītājiem (10. tab.).

Visspilgtāk šī atšķirība izpaužas Snēpeles ciemā iegūtajos ma-

teriālos. Tā, piemēram, šajā ciemā, kur bibliotēkas un ārpusbiblio-
tēkas lasītāju skaits ir gandrīz pilnīgi vienāds, vērojama šāda pa-
rādība: to skaitā, kas no ieteicamo grāmatu sarakstā minētajām
grāmatām izlasījuši 1—lO grāmatas, ir 31% bibliotēkas lasītāju

1 Turpmāk rakstā šis saraksts nosaukts par «leteicamo grāmatu sarakstu».

Dažadu daiļliteratūras žanr u popularitāte lasītāju vidi

9. tabula

Literatūras žanrs vai tā paveids Bibliotēkas
lasītāji (%)

Arpus-
bibliotēkas

lasītāji (%)

Diference

(%)

Lirika 47,7 32,3 + 15,4
Lugas 34,0 21.4 + 12,6
Psiholoģisks romāns vai novele 30.3 19,2 + 11,1

+ 6,9Memuāri, literāras atmiņas 26,0 19,1

Dažādu daiļliteratūras žanru popularitāte lasītāju vidū
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un 69% ārpusbibliotēkas lasītāju. Vidējā grupā, kurā ietilpst lasī-

tāji, kas izlasījuši 11—30 grāmatu, starpība vairāk izlīdzinās

(55,5% un 44,5%), bet grupā, kurā ietilpst lasītāji, kas izlasījuši
31—55 grāmatas, tā ir sevišķi liela (90% un 10%).

Tātad nav šaubu, ka bibliotēkas lasītājiem piemīt plašāka erudī-

cija, ir plašāks ieskats daiļliteratūrā.
To pašu var attiecināt arī uz sabiedriski politiskās un citu zi-

nātņu nozaru zinātniskās un populārzinātniskās literatūras lasī-

šanu. Pēc pētījuma Ratiem, marksisma-|eņinisma klasiķu darbus,
kā arī aktuālo politisko literatūru bibliotēkas lasītāji lasa apmē-
ram divas reizes vairāk nekā ārpusbibliotēkas lasītāju. Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta 1973. gada pētījums

par populārzinātniskās literatūras lasīšanu «Zinātnes popularitāte
lauku sabiedrībā» sniedz šādas ziņas: no divdesmit populārzināt-
niskām dažādu zinātņu nozaru grāmatām katrs intervētais, kas
izmanto bibliotēku, izlasījis vidēji 4,7 grāmatas, bet katrs ārpus-
bibliotēkas lasītājs tikai 2 grāmatas.

leteicamās daiļliteratūras izplatības sīkāka analīze atklāj vairā-
kas nozīmīgas parādības, kas raksturo , daiļliteratūras lasīšanas

saturu atkarībā no tā, vai bibliotēku izmanto vai neizmanto. Tā,
piemēram, Spīrmena rangu korelācijas koeficients, kas ataino lat-

viešu pirmspadomju un padomju literatūras lasīšanu atkarībā no

bibliotēkas izmantošanas, ir 0,98’, t.i., bibliotēku iedarbība ir nie-

cīga. Taču attiecībā uz atsevišķiem darbiem bibliotēkas ietekme ir

lielāka. Vienādi augstu izplatības rangu kā bibliotēkas, tā ārpusbib-
liotēkas lasītāju vidū ieņem V. Lāča romāns «Putni bez spārniem»

1 Spīrmena rangu korelācijas koeficients aprēķināts pec formulas

6 d 2

e = "

n (n2
- IГ’ kur

n nosaukumu skaits ieteicamo grāmatu sarakstā;

d rangu diference.

10. tabula

Ieteicamo grāmatu lasīšanas izplatība bibliotēkas un ārpusbibliotēkas
lasītāju vidū

Izlasīto grāmatu Bibliotēkas
skaits lasītāji (%) lasītāji (%)

36—55 9,0 2,1
11—35 74,3 58,9
1-10 16,7 37,5

Neviena — 1,5

Ieteicamo grāmatu lasīšanas izplatība bibliotēkas un ārpusbibliotēkas
lasītāju vidū
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(1.), J. Jaunsudrabiņa «Baltā grāmata» (2.—ß.), 2. Grīvas
«2em albatrosa spārniem» (2. —3.), A. Upīša «Ziemeļa vējš» (4.)
un M. Birzes «Smilšu pulkstenis» (5. —6.). Zemāks rangs ir, acīm
redzot, vēl maz iepazītajiem jaunākajiem latviešu padomju litera-
tūras izdevumiem, it īpaši lirikai: M. Ķempes «Gaisma akmenī»

ierindojas 15. (no 18), R. Ezeras «Nakts bez mēnesnīcas» — 16.»
J. Peterā «Asinszāle» 17., I. Auziņa «Skaņa» lB. vietā.

leteicamo grāmatu izplatības rādītāji procentos atklāj lielāku

atšķirību starp bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītājiem. Tā, pie-
mēram, I. Ziedoņa «Ķurzemīti» izlasījuši 35,2% bibliotēkas un

20,7% ārpusbibliotēkas lasītāju, Raiņa «Ave, soli» attiecīgi
50,3% un 46,5%> Z. Skujiņa romānu «Kailums» 40,7% un 27,5%,
O. Vācieša dzejoļu krājumu «Elpa» 33,5% un 20,9%, J. Niedres

«Katrs ar savu laimi dzimst» 26,8% un 15,5% lasītāju. Taču pēc
šiem skaitļiem vien nedrīkst spriest par bibliotēkas izšķirošo
ietekmi, jo tie vairāk ataino lasītāju individuālās intereses un

orientēšanos latviešu pirmspadomju un padomju literatūrā. To-
mēr bibliotēku uzdevumus literatūras propagandā tie pauž skaidri

un noteikti.

Līdzīga aina vērojama krievu pirmsrevolūcijas un padomju lite-

ratūras izplatībā lauku lasītāju vidū atkarībā no bibliotēkas izman-
tošanas (rangu korelācijas koeficients 0,94). Taču jāpiebilst, ka

bibliotēkas lasītāji izlasījuši par 6,5—14,9% vairāk darbu, kas mi-

nēti sarakstā, nekā ārpusbibliotēkas lasītāji. Sevišķi ievērojama
starpība ir jaunākās krievu padomju literatūras lasīšanā. Tā, pie-
mēram, V. Tendrjakova stāstu «Tiesa» izlasījuši divreiz vairāk

bibliotēkas lasītāju nekā ārpusbibliotēkas lasītāju (vispār šis darbs

lasīts ļoti maz to izlasījuši tikai attiecīgi 12,7% un 6,2% lasī-

tāju).
Atšķirība saraksta ietvertās ārzemju literatūras izplatība starp

bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītājiem ir tik niecīga (rangu
korelācijas koeficients 0,987), ka bibliotēkas ietekme nemaz nav

konstatējama. Ārzemju literatūra lasīta samērā nedaudz, it sevišķi
tas sakāms par mūsdienu rakstnieku darbiem, taču bibliotēkas lasī-

tāji ar to iepazinušies vairāk nekā ārpusbibliotēkas lasītāji.
leteicamās literatūras sarakstā aptaujas lapā bija ietverti ari

13 nozīmīgākie dažādu PSRS tautu darbi (11. tab.). Šīs literatūras

izplatība izraisa interesi, pirmkārt, tāpēc, ka tā ir ļoti zema, otr-

kārt, tāpēc, ka bibliotēkai ir samērā liela ietekme darbu izplatībā
(rangu korelācijas koeficients 0,327). Bez tam šai literatūras grupā
vērojama vislielākā izplatības nevienmērība, kā arī atšķirība starp
bibliotēkas lasītājiem un ārpusbibliotēkas lasītājiem. Tā, piemē-

ram, A. Tamsāres romānu «Zeme un mīlestība» izlasījuši vidēji
35% intervēto (46,6% bibliotēkas lasītāju un 29,5% ārpusbibliotē-
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kas lasītāju). Pārējos darbus izlasījusi viena ceturtā daļa lasī-

tāju un pat vēl mazāk.

Visvairāk tiek lasīti tuvāko kaimiņu tautu (igauņu, lietuviešu)
rakstnieku darbi, kaut arī to pilnībā nevar teikt par visiem
sarakstā minētajiem darbiem.

Ja salīdzina PSRS tautu literatūras popularitāti bibliotēkas un

ārpusbibliotēkas lasītāju vidū, tad sakritība pēc rangu rindām

redzama tikai četros gadījumos, deviņos gadījumos diference svār-
stās no 0,5 līdz 2. Sevišķi tas sakāms par ģeogrāfiskā ziņā attālo

PSRS republiku literatūru, kā arī par žanra un satura ziņā sa-

režģītākajiem darbiem. Tā, piemēram, C. Aitmatova «Ardievu, Gul-

sari!» iepazinuši gandrīz trīsreiz vairāk bibliotēkas lasītāju nekā

ārpusbibliotēkas lasītāju. levērojami vairāk bibliotēkas lasītāju
izlasījuši arī E. Mieželaiša dzejoju krājumu «Cilvēks» un A. Bie-

ļauska darbu «Kauņas romāns».

Jāatzīst, ka laukos lasīšanai izvēlas lielākoties tos daiļdarbus,
kurus sarakstījuši populāri savas tautas vai cittautu rakstnieki vai

dzejnieki. Nepazīstami autori un jauni grāmatu nosaukumi lauku

lasītājos vieš zināmu piesardzību. Tādus darbus lasa un pērk ma-

zāk, un to izvēle gandrīz vienmēr ir nejauša. Sis iemesls zināmā

mērā ir par pamatu tam, ka PSRS tautu literatūra tiek tik maz

lasīta.

11. tabula

Citu PSRS tautu literatūras popularitāte lauku lasitaju vidū

Grāmatas Grāmatu izlasījuši

izplatības
Rangu
dife-Grāmatas autors un nosaukums

rangs rangs

ārpus- bibliotēkas ārpus-

lasītāju
vidū

bibliotēkas
lasītāju

vidū

rencc lasītāji
(%)

lasītāji
(%)

A. Tamsāre. Zeme un mīlestība 1. 1. 0 46,0 29,5
V. Mikolaitis-Putins. Altāru ēnā 2. 2. 0 38,0 25,3
L. Pervomaiskis. Rūgtenais me- 3. 3. 0 37,7 23,9

dus

C. Aitmatovs. Ardievu, Gulsari! 4. 6. -2 36,6 14,2
I. Samjakins. Sirds uz delnas 5. 4.-5. + 0,5 35,8 23,0
M. Stelmahs. Lido zosis, lido 6. 4.-5. + 1,5 28,6 23,0

gulbji
J. Baltušis. Pārdotās vasaras 7. 9. -2 24,4 11,0
E. Mieželaitis. Cilvēks 8. 10. -2 21,9 9,9
M. Unts. Parāds 9. 7. + 2 21,6 11,8
R. Hamzatovs. Mana Dagestāna 10. 8. +2 21,1 11,2
J. Smūls. Japānu jūra, decembris 11. 12. -1 16,2 6,9
A. Biejausks. Kaunas romāns 12. 11. + 1 14,8 9,7
J. Druce. Mūsu labsirdības nasta 13. 13. 0 10,5 7,7

Citu PSRS tautu literatūras popularitāte lauku lasītāju vidū



Mūsdienu jaunākās daiļliteratūras, tajā skaitā arī citu PSRS
tautu labāko grāmatu organizēta, mērķtiecīga propaganda un lasī-

tāju savlaicīga informācija (pirms grāmatu iznākšanas) par šiem
darbiem ir viens no masu bibliotēku darba uzdevumiem, kuram

turpmāk pievēršama lielāka uzmanība.

Vērojumi, kas gūti pētīšanas gaitā, kā arī statistiskie dati lie-
cina, ka masu bibliotēkas laukos vēl pilnībā nav kļuvušas par auto-'
ritatīvām kultūras un izglītības iestādēm, kurās var saņemt jeb-
kuru informāciju par literatūru. Bibliotēku par informācijas avotu
izmanto tikai 15% lasītāju. Starp tādiem informācijas avotiem kā

prese, radio un televīzija, grāmatnīcas, draugu, paziņu un ģimenes
locekļu ieteikumi bibliotēka ieņem pēdējo vietu. Pirmajā vietā izvir-
zās radio uņ televīzija, otrajā vietā prese. Tā, piemēram, pēc at-

bildēm, kas sniegtas aptaujas lapās, var konstatēt, ka tikai 18,1%'
pedagogu par informācijas avotu bieži izmanto bibliotēku. No
visām lasītāju grupām visvairāk (33%) informācijas par jaunāko
literatūru bibliotēkā saņem skolēni un studenti. Sie fakti liecina, ka

informācijas darbam masu bibliotēkās laukos dažkārt ir gadījuma-
raksturs. Sis darbs ir atkarīgs no bibliotekāra entuziasma un zinā-
šanām.

Pie tam jāatzīmē, ka bibliotēkas vēl samērā maz nodarbojas
ar ārpusbibliotēkas lasītāju informēšanu par literatūru. Tieši šai

jomā plašāk un dziļāk jāizvērš masu bibliotēku darbs laukos, jo
tieši tur ir lielas iespējas pilnveidot bibliotekārās apkalpošanas un

bibliogrāfiskās informācijas darbu, kas sekmētu arī jaunu lasītāju
iesaistīšanu bibliotēkās.

Centralizētās bibliotēku sistēmas liecina, ka tieši tajās ir radīti

nepieciešamie priekšnoteikumi autoritatīva uzziņu dienesta izvei-

došanai, kas sniegtu augstas kvalitātes informāciju, ievērojot ne

tikai lasītāja šauro specialitāti, bet arī tai radniecīgās blakus

nozares.

Lasīšanas aktivitāte un bibliotēkas darbs atrodas savstarpējā
mijiedarbībā, jo bibliotēkas palīdz audzināt erudītu lasītāju, bet
erudīts lasītājs rosīgāk meklē un sekmīgāk atrod ceļu uz biblio-
tēku. Mūsu republikas laukos ir lielas potenciālas iespējas palie-
lināt bibliotēku lasītāju skaitu. Pēdējos 10—15 gados lauku rajonu
centri ir pārveidojušies par industriālām pilsētām, kurās pieaudzis
iedzīvotāju skaits, mainījies to sastāvs, uzlabojušies dzīves ap-
stākļi. Radikāli mainījušies sociālie un ekonomiskie apstākļi lau-
kos. Lauku iedzīvotāju kultūras dzīvē un tātad arī grāmatas izpla-
tības un lasīšanas jomā paveras jaunas iespējas.
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МАССОВАЯ БИБЛИОТЕКА И ЧИТАТЕЛЬ НА СЕЛЕ

С. Вилциня

Результаты социологического исследования

Резюме

В статье рассмотрены некоторые характерные явления в

отношениях читателей и массовых библиотек в сельском рай-

оне, которые могли бы оказаться важными факторами улучше-
ния библиотечной работы в современных условиях. Статья ос-

нована на информации, полученной в результате исследования

«Книга и чтение в сельском районе», проведенного научно-ис-
следовательским отделом Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР им. В. Лациса (1971 —1974 гг.).
Библиотекой пользуются 32,1% опрошенных, читающих раз-

нообразные печатные издания. В селах охват жителей библио-

течным обслуживанием заметно выше, чем в районном центре.
Фактически сфера действия библиотеки гораздо шире, потому
что в 85% случаев библиотечные книги читают и остальные

члены семьи. Но упомянутые цифры обозначают максималь-

ный диапазон пользования библиотекой. В действительности ак-

тивность влияния библиотеки намного ниже, так как в число

ее читателей входят и те, которые в течение года библиотеку
посетили всего один раз и взяли только одну книгу (это при-
близительно одна треть взрослых читателей).

Повсеместно наблюдается заметная активность в приобре-
тений книг для личных библиотек. Но неудовлетворительный
охват жителей библиотечным обслуживанием нельзя объяснить

стремительным ростом личных библиотек. Ни в данном, ни в

других аналогичных исследованиях не наблюдалась тенденция

уменьшения роли массовых библиотек в связи с ростом личных

библиотек.

Исследование подтверждает, что важнейшими социально-

демографическими факторами, влияющими на пользование биб-

лиотекой, являются образование, возраст, род занятий,
общественная активность.

Отношение жителей к библиотеке характеризует число чита-

телей и соотношение численности читателей библиотеки и жи-

телей, не пользующихся библиотекой. Важнейшей задачей биб-

лиотечной работы остается разработка системы эффективных
методов и мероприятий, способствующих повышению активно-

сти жителей в иопользовании библиотечных услуг.
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Социологическое исследование активности чтения подтверж-
дает взаимосвязь между пользованием библиотекой, фондом
личной библиотеки и временем для чтения, объемом прочитан-
ной литературы. Эти показатели у читателей библиотек зна-

чительно выше, чем у читателей, которые не пользуются
библиотекой.

Данные о содержании чтения во многих аспектах свидетель-

ствуют в пользу читателей библиотек. Есть основание утверж-
дать, что многообразие и богатство книжных фондов библио-

теки, мероприятия по пропаганде литературы и информацион-
ная работа расширяют и обогащают чтение, дают возможность

читателю лучше ориентироваться в массе литературы и выби-

рать книги соответственно своим интересам и потребностям.
Данные о чтении литературы разных времен и разных наро-

дов, а также различных жанров свидетельствуют о положитель-

ной корреляции между начитанностью и пользованием общест-
венными библиотеками. Влияние библиотек как фактора рас-
пространенности чтения очень заметно, особенно по отношению

к чтению литературы народов СССР (коэффициент ранговой

корреляции 0,327).
Материалы исследования свидетельствуют о том, что мас-

совые библиотеки неудовлетворительно ведут информационную
работу. Усиление информационной работы, ее целеустремлен-
ность может служить надежным средством привлечения новых

читателей в библиотеки.

Материалы исследования «Книга и чтение в сельском рай-
оне» могут служить основой для глубокого изучения роли совре-
менной сельской библиотеки в распространении чтения и пер-
спектив ее дальнейшего развития.

PUBLIC LIBRARY AND THE READER IN THE

COUNTRY-SIDE

S. VILCIŅA

Results of a sociological research

Summary

The article discusses some peculiar phenomena in the relations
between the reader and the public library in a country-side district.
These phenomena may be of great importance in improving public
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library work in the country-side. This article is written on the infor-
mation received from the sociological research «Books and reading
in a country-side district» (1971 —1974) carried out by the Research
Department of V. Lācis State Library of the Latvian SSR.

The library readers make up 32.1 % of the total number of all the

people interviewed. In the country people make more use of the

library than in a district town. In fact, the role of the library is

greater because usually (in 85% cases) the books lent from the

library are read by other family members as well. But the real
influence of the library, however, is smaller as the total number of
the library readers includes casual readers, i. e., people who come

to the library only once a year (about */з of the adult readers).
The small scope of library service cannot be explained by the

growth of personal libraries.' No research in the Soviet Union has
stated such a tendency.

The most important socially demographical factors which effect

the use of libraries are education, age, occupation, social engage-
ment.

One of the most serious tasks in the library work is to raise the

activity of the population in the usage of library. These tasks

require a whole system of undertakings.
Sociological study of readers testifies a significant connection

between the time spent on reading with volume of literature, bet-

ween the usage of library and personal book-stock. These indexes

are definitely higher among the library readers.

The variety of the library book-stock, all-round book propaganda
and information service undoubtedly suit the readers’ interests and

needs and broaden their outlook.

There is a positive correlation between the readers’ erudition

and the usage of public libraries. Library plays a significant role

in acquainting the readers with literature of other Soviet nations.

The materials of the research testify that the public libraries in
the country-side lack good information service. Its improvement
might draw a new flow of readers.

The results of the research «Books and reading in a country-side
district» may become the basis for further investigation of the role

of a rural library in disseminating the books among readers; it

will help to set tasks for its perspective development.
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BIBLIOTĒKU DARBA SOCIĀLISTISKIE PĀRVEIDOJUMI

LATVIJĀ 1940. UN 1941. GADĀ

A. PURIŅŠ,
V. Lača Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas Zinātniskās pētniecības
nodaļas galvenais bibliotekārs

Par 1940. un 1941. gada sociālistiskajiem pārveidojumiem Lat-

vijā uzrakstīti zinātniskās pētniecības darbi 1, publicēti vēsturiski

dokumenti, izdotas revolucionāro notikumu līdzdalībnieku atmiņas.
Daži autori pievērsušies arī kultūras celtniecības un inteliģences
diferencēšanās procesam, aplūkojuši Valsts bibliotēkas darbu šajā
periodā,2 taču nav pētījuma, kas atspoguļotu bibliotēku pārveido-
šanu par darba|aužu komunistiskās audzināšanas iestādēm
1940.—1941. gadā Latvijā. Tāpēc autora mērķis ir sniegt nelielu
ieskatu bibliotēku darba pārkārtošanā 1940. un 1941. gadā.

Pētījums pamatojas galvenokārt uz nepublicētiem Latvijas
PSR Centrālā Valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtniecī-

bas (LPSR CVORA), Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures
arhīva (LPSR CWA) materiāliem un republikas 1940. un 1941.

gada preses izdevumiem, kā arī uz publicētiem vēsturiskiem doku-
mentiem.

Pirmajos padomju varas atjaunošanas gados bibliotēku sistēmā

bija daudz kas jāpārveido. Vienota publisko (masu) bibliotēku

tīkla buržuāziskajā Latvijā nebija. Tā, piemēram, 1939. gadā no

853 bibliotēkām 621 bibliotēka piederēja dažādām sabiedriskām

organizācijām, 166 bibliotēkas bija pilsētu un lauku pašvaldību
bibliotēkas, 65 bibliotēkas piederēja privātām personām, valsts

uzturēja tikai vienu bibliotēku.

Buržuāziskajā Latvijā skaitliski visvairāk bija mācību iestāžu
bibliotēku. 1936./37. mācību gadā Latvijā 1911 mācību iestāžu

bibliotēku fondos bija koncentrētas 2 818 616 grāmatas. 3

1 Sk. Zagars Ё. Sociālistiskie pārveidojumi Latvija 1940.—1941. R., 1975,

11.—22. Ipp.
2 Перелъмутер H. Государственная библиотека Латвийской ССР в пе-

риод 1940—1946 гг. Raksti [V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka], 4. R„
1973, 70,—85. Ipp.

3 Latvija skaitļos. R., 1938, 144. Ipp.
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Ar budžeta līdzekļiem un kvalificētiem kadriem kaut cik nodro-
šinātas bija vienīgi pilsētu un lauku pašvaldību bibliotēkas. 1938.

gadā Latvijā publiskajās bibliotēkās strādāja 1931 bibliotekārs,
bet tikai 434 no tiem bija algoti darbinieki, turklāt daudziem no

viņiem darbs bibliotēkā bija blakus nodarbošanās. 1 Speciālu mā-
cību iestāžu, kas gatavo bibliotēku darbiniekus, nebija. Par darbi-
nieku kvalifikācijas celšanu netika domāts. Pa retam sarīkotajos
kursos varēja piedalīties galvenokārt pilsētnieki.

Literatūras izsniegšanā publiskajās bibliotēkās bija ieviesti da-
žādi ierobežojumi. Tā, piemēram, no 853 publiskajām bibliotēkām
165 bibliotēkas pakalpojumus sniedza tikai par attiecīgu samaksu,
159 bibliotēkas bija pieejamas tikai noteiktām aprindām, daudzas
bibliotēkas no lasītājiem prasīja galvojumu vai drošības naudu.

Valdošā šķira bibliotēku darbu pielāgoja savām interesēm.
Nacionālistiskās politikas laikā marksistiskā literatūra bija aiz-

liegta, bibliotēku darbību pakļāva policijas uzraudzībai. Pēdējos
buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas gados samazināja līdzekļus
bibliotēku uzturēšanai, krasi saruka lasītāju skaits. 2

Jaunais bibliotēku darba saturs

1940. gadā, kad Latvijā tika atjaunota padomju vara, bibliotēku
darbā sākās jauns posms. Pamatos bija jāmaina priekšstats par
bibliotēku nozīmi un uzdevumiem sabiedrības attīstībā, par biblio-

tekāru darba saturu. No vienkāršām grāmatu krātuvēm, no iestā-

dēm, kas tikai izsniedz literatūru, bibliotēkām vajadzēja pārveido-
ties par svarīgiem sociālistiskās sabiedrības kultūras centriem, par

nozīmīgu sabiedriski politiskās audzināšanas, pilsoniskās apziņas
veidošanas, zinātniskā pasaules uzskata nostiprināšanas centriem.

Republikas bibliotēku sistēmas izveidošanu vadīja Latvijas Ko-
munistiskās partijas Centrālā Komiteja saskaņā ar uzdevumiem,
kurus kultūras celtniecībā izvirzīja VK(b)P. Lai pārveidotu biblio-

tēkas par komunistiskās audzināšanas iestādēm, LK(b)P CK un

Padomju Latvijas valdība veica nozīmīgus pasākumus. Tā rezul-

tātā republikā izveidoja- vienotu bibliotēku tīklu, kura darbību

pakļāva sociālistiskās celtniecības vajadzībām.
Bibliotekāriem no pasīviem literatūras izsniedzējiem vajadzēja

kļūt par aktīviem masu audzinātājiem, rosīgiem sabiedriskiem

darbiniekiem, apzinīgiem jaunās sabiedrības veidotājiem. Par gal-
veno bibliotēku darbā izvirzījās uzdevums veikt darbaļaužu

’ Latvijas statistikas gada gramata. 1939. R„ 1939, 55. Ipp.
2 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. 3 sēj., 1. sēj. R., 1967, 228. Ipp.
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politisko izglītošanu, rosināt viņu šķirisko pašapziņu un veicināt
sabiedrisko aktivitāti, paplašināt to redzesloku, pētīt intereses un

prasības kultūras jomā. Uz bibliotēku darbu attiecināja LK(b)P
IX kongresa norādījumu, ka «jāpaplašina to skolu tīkls, kas ap-
māca pieaugušos, un jālikvidē analfabētisms, jāpaplašina kultūras

un izglītības pasākumi darbaļaužu vidū tautas namos, klubos, sar-

kanos stūrīšos»'.

Latvijas bibliotēku sociālistisko pārkārtošanu veicināja arī

Latvijas PSR Bibliotekāru arodbiedrība, kuras valde atbalstīja
LK(b)P nodomu pārkārtot bibliotēku darbu.

1940. gada 9. jūlijā laikrakstā «Cīņa» tika publicēta Latvijas
PSR Bibliotekāru arodbiedrības valdes deklarācija, kurā bija rak-
sturots bibliotēku darba apsīkums buržuāziskajā Latvijā un izska-

nēja aicinājums bibliotēku darbiniekiem «droši stāties darba’tautas

cīnītāju pirmajās rindās» 2, propagandēt jaunās valdības lēmumus,

iekļauties aktuālās politiskās un ekonomiskās kampaņās, apgādāt
ar grāmatām strādnieku organizācijas, pulciņus, seminārus un

sekmēt to darbu. Par galveno uzdevumu deklarācija izvirzīja
«audzināt darbaļaudis, celt viņu politisko pašapziņu» 3. Deklarā-

cijā bija minēti vairāki konkrēti pasākumi bibliotēku darba pārkār-
tošanai: radīt vienotu bibliotēku tīklu un pārvaldi, izņemt no ap-

grozības reakcionāro literatūru, organizēt bibliotekāru apmācību,
nodrošināt bibliotēkām piemērotas telpas, izveidot plašu bērnu
bibliotēku tīklu, uzsākt kopkatalogu sastādīšanu utt. Rīgas pilsē-
tas bibliotēkām tika izvirzīts īpašs uzdevums kļūt par paraugu

pārējām republikas pilsētām un apriņķiem.
Pēc direktīvo iestāžu norādījumiem darbu izvērsa visas republi-

kas bibliotēkas.

Principiāli jauns pasākums Latvijas PSR bibliotēkās 1940. un

1941. gadā bija darba plānošana. Latvijas PSR Izglītības tautas

komisariāta Bibliotēku daļa ar K.PFSR Izglītības tautas komisa-

riāta Bibliotēku lietu centrālā metodiskā kabineta palīdzību izstrā-

dāja pirmo metodisko vēstuli, kas 1941. gada pavasarī tika izsūtīta
visām Latvijas PSR apriņķu izpildu komiteju tautas izglītības no-

daļām. Vēstulē bija norādīts, ka plānā jāparāda bibliotēkas līdz-

dalība Padomju valsts darbā un sociālisma celtniecībā, ka plānam
jābūt konkrētam un ka tajā skaidri jānorāda, ar kādām kultūras

un partijas izglītības iestādēm kultūras namiem, klubiem, parti-
jas kabinetiem bibliotēkas saistīsies, kādā veidā palīdzēs vietē-

1 Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CK plēnumu
rezolūcijas un lēmumi, I. R„ 1958, 620. Ipp.

2 Bibliotēkām īsto vietu. «Cīņa», 1940, 9. jūl.
3 Turpat.



75

jām organizācijām saimnieciski politisko uzdevumu veikšanā, kā

popularizēs LK(b)P un Padomju Latvijas valdības lēmumus, kā
atsauksies uz aktuāliem dienas notikumiem, kā propagandēs lauk-
saimniecības un citu literatūru, kā strādās ar lasītāju aktīvu, ar

lasītājiem bibliotēkā un ārpus tās. 1 Vēstulei bija pievienots darba

plāna paraugs.

Plānošanas ieviešana uzlaboja bibliotēku darbu. Bibliotēkas,
kuru pārziņi izstrādāja vispusīgus un konkrētus darba plānus, guva
labākus panākumus masu darbā, piemēram, Rīgas 3. (pārzinis
N. Bāliņš), 5. (pārzine A. Deglava) un 9. bibliotēka (pārzine
T. Loskutova).

Lai ieviestu jaunas metodes lasītāju apkalpošanā un izplatītu
labāko bibliotēku pieredzi, 1940. gada oktobrī Rīgas bibliotēkas

iesaistījās sociālistiskajā sacensībā, ko organizēja un vadīja Lat-

vijas PSR Arodbiedrību savienība. Sociālistiskās sacensības nori-

ses gaitā Latvijas PSR Bibliotekāru arodbiedrības valde organi-
zēja regulāras bibliotēku pārstāvju, tā saukto sakarnieku sanāk-

smes,
2 kuru laikā visas pilsētas masu un citas bibliotēkas iepazinās

ar labākajām lasītāju apkalpošanas metodēm un ieviesa tās darbā.
Sakarnieku sanāksmes kļuva par pirmo skolu Rīgas bibliotekāriem,

rosināja iekļauties valstiski svarīgu sociālisma celtniecības pasā-
kumu risināšanā. 1940. gada 11. oktobrī sacensībā bija iesaistīju-
šās visas lielākās Rīgas bibliotēkas: I.—lo. pilsētas bibliotēkas,
J. Misiņa bibliotēka, Pilsētas bibliotēka, LK(b)P CK Partijas aktīva

nama bibliotēka, Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta Folklo-

ras krātuve, Centrālā pedagoģiskā bibliotēka, Valsts bibliotēka,

Latvijas PSR Arodbiedrību savienības Centrālā bibliotēka. Kopī-
giem spēkiem risinādamas aktuālas bibliotēku darba problēmas,
Rīgas pilsētas bibliotēkas jau 1941. gada sākumā panāca to, ka

jaunās grāmatas tika apstrādātas trīs četru dienu laikā. 5., 6. un

10. bibliotēkā visaktuālākās grāmatas lasītājiem izsniedza pat
saņemšanas dienā. 3

Lai realizētu bibliotēku darba pamatprincipu «Grāmatu masās»,
Latvijas PSR bibliotēkas organizēja kolektīvus grāmatu abone-

mentus vai ceļojošās bibliotēkas. Tas radīja iespēju darbaļaudīm sa-

ņemt grāmatas dzīves un darba vietās. Rīgas pilsētas 3. bibliotēka

1 Latvijas PSR Centrālais Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celt-

niecības arhīvs (turpmāk LPSR CVORA), 1391. L, 1. apr., 2. 1., 404.—405. Ip.
2 Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LPSR CVVA),

1937. f„ 1. apr., 44. 1., 3. Ip.
3 LPSR CVORA, 1425. L, 1. apr., 104. L, 20. Ip.
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pirmā uzsāka lasītāju apkalpošanu darba vietā. 1 Līdz 1941. gada
jūnijam Rīgas bibliotēkas nodibināja 70 kolektīvus abonementus

ar 2100 lasītājiem. 2

Lasītāju skaits un literatūras izsniegums gandrīz visās bibliotē-
kās palielinājās. To liecina 1. tabula, kas veidota pēc sešu Rīgas
pilsētas bibliotēku darba rādītājiem.

Vairums lasītāju Latvijas bibliotēkās 1940. un 1941. gadā bija
jaunieši un bērni. Bērnu apkalpošanai bibliotēkās strādāja piere-
dzējuši darbinieki, piemēram, Rīgas 3. bērnu bibliotēku vadīja
A. Treijere.

Ļoti svarīgs bibliotēku darbinieku uzdevums bija palielināt
lasītāju skaitu, iesaistīt lasītāju rindās vairāķ strādnieku. LK(b)P
CK un pilsētu un apriņķu partijas komitejas vairākkārt norādīja, ka

bibliotēkas pārāk maz iesaista par lasītājiem strādniekus.3 Ar ceļo-
jošo bibliotēku, kolektīvo abonementu palīdzību bija izdevies ne-

daudz palielināt šīs grupas lasītāju skaitu. Tā, piemēram, Rīgas
3. bibliotēkā 1941. gada jūnijā no kopējā lasītāju skaita 31,4%
bija strādnieku, taču kopējā lasītāju sastāvā salīdzinājumā ar 1940.

gadu strādnieku pieaugums bija neliels
lēnu skaits lasītāju sastāvā bija palielinājies no 45,91% 1940. gadā
līdz 49,43% 1941. gada jūnijā. 4 Daugavpils pilsētas bibliotēkā
1941. gada aprīlī no 3558 lasītājiem 50% bija skolēnu, bet strād-
nieku tikai 13%. Sīs bibliotēkas pasivitāti grāmatu izplatīšanā
strādniekiem kritizēja LK(b)P Daugavpils pilsētas komitejas 1941.

gada aprī|a sēdē. Partijas komiteja uzdeva pilsētas izpildu komi-

tejas Tautas izglītības nodaļai īsā laikā nokomplektēt piecas ceļo-
jošas bibliotēkas un nodot tās pilsētas uzņēmumu strādniekiem, no-

organizēt grāmatu izstādes, lasītāju konferences un pārrunas par
marksistisko literatūru. 5

Taču atsevišķie trūkumi nemazina republikas bibliotēku panā-
kumus lasītāju apkalpošanas darbā. Bibliotēku lasītāju sociālajā
sastāvā jau 1940. un 1941. gadā skaidri iezīmējās būtiskas

izmaiņas.
Lielu palīdzību lasītāju apkalpošanas darbā Padomju Latvijas

bibliotekāriem sniedza Padomju Savienības bibliotēku darbinieki,
kuriem bija uzkrāta bagāta pieredze.

1 LPSR CVORA, 1425. L, 1. apr., 104- 1., 20. Ip.
2 Eglite A. Bibliotēku darbs Rīgā. «Padomju Latvijas Skola», 1941,

Nr. 7, 32. Ipp.
3 Stiprināt arodorganizāciju bibliotēkas. «Darbs», 1941, 13. maijā.
4 Rīgas 3. bibliotēkas 1941. gada darba atskaite (glabājas 3. bibliotēkā).
5 LPSR CVORA, 1379. L, 1. apr., 29.1., 95. Ip.
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1. . ab u 1 a'

Lasītāju skaits un literatūras izsniegums Rigas pilsētas bibliotēkas 1941

(bez bērnu bibliotēkām)

gada

1. bibliotēka 2. bibliotēka 3. bibliotēka 5. bibliotēka 6. bibliotēka 7. b bliotēka

Mēnesis lasī-
tāju

skaits

izsniegto
sējumu

skaits

lasī-

tāju
skaits

izsniegto
sējumu
skaits

lasī-
tāju

skaits

izsniegto
sējumu
skaits

lasī-

tāju
skaits

izsniegto
sējumu
skaits

lasī-

tāju
skaits

izsniegto
sējumu
skaits

lasī-
tāju

skaits

izsniegto
sējumu
skaits

Janvāris

Februāris
Marts

Aprīlis
Maijs
Jūnijs

3919
4735

5315
5761

6086

6276

17 065

34 513
53 759

72210
89 292

101 311

1246
1704

1964

2104
2250
2305

9 236
18007

27 431

36 544

44 763
49 923

1684
1910

2093
2232

2329

2387

12021
22 701

34 565

46 276

55 624
61 416

927
1778

2428
2883

3667
3750

15661

30 210

44 777
59 006

71 364

79 474

894
976

1060

1114
1245

1271

5 928

12 078

18 588
25 497

32 675
35 446

828
894

954

997
1029

1029

4 537

8 431
12615
16766

20 479
22 904

1 Sastādīta pēc LPSR CVORA, 1425 1.. 1. apr., 104.

Lasītāju skaits un literatūras izsniegums Rīgas pilsētas bibliotēkas 1941. gadā

(bez bērnu bibliotēkām)
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Bibliotēku sistēmas izveidošana

Saskaņā ar 1940. gada 25. augustā pieņemto Latvijas PSR
Konstitūciju Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome izveidoja
Izglītības tautas komisariātu. 1 Izglītības tautas komisariāta Sabied-
riski politiskās un pieaugušo izglītības pārvaldes Bibliotēku daļas
vadībā sāka strādāt visas masu un zinātniskās bibliotēkas.

Republikas laukos bibliotēku darbu vadīja apriņķu darbaļaužu,
deputātu padomju izpildu komiteju tautas izglītības nodaļas, ku-

ras bija pakļautas Izglītības tautas komisariātam. Svarīga nozīme
kultūras un izglītības darba vadīšanai laukos bija tautas izglītības
nodaļu sabiedriski politiskās un pieaugušo izglītības inspektoriem.
Viņu uzdevumos ietilpa pārzināt bibliotēku, lasāmmāju un klubu

darbu, veidot šo iestāžu tīklu, komplektēt un sagatavot kadrus,

popularizēt labāko darba pieredzi, pētīt iedzīvotāju intereses kultū-

ras jomā utt.2

Masu bibliotēku tīklu 1941. gadā veidoja, pārkārtojot vecās

bibliotēkas, kā arī organizējot jaunas bibliotēkas.

Saskaņā ar Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta 1941.

gada 9. janvāra instrukciju Latvijas apriņķos bija jānoorganizē
pa vienai apriņķa bibliotēkai. Parasti šīs bibliotēkas izveidoja no

apriņķu pilsētu bibliotēkām' (kur tādas bija), tām pievienojot
arī citas dažādu likvidējamo biedrību bibliotēkas. Tajās apriņķu
pilsētās, kuru pašvaldībām savu publisko bibliotēku buržuāzijas
varas gados nebija (Jēkabpilī, Ludzā), apriņķu bibliotēkas izvei-

doja, apvienojot atsevišķas likvidēto biedrību bibliotēkas. Savu-
kārt Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils apriņķu
bibliotēkas vajadzēja dibināt pilnīgi no jauna, bet apriņķu pilsētu
bibliotēkas palika pilsētu īpašuma, taču kļuva pieejamas visiem

apriņķa iedzīvotājiem. 3

Arī pagastos paredzēja organizēt pa bibliotēkai, pie tam 11 lie-

lākajos pagastos —pa divām bibliotēkām. 4 Latvijas PSR Finansu
tautas komisariāta dokumenti liecina, ka 1941. gada sākumā bu-

džetā ietvertas 624 bibliotēkas, to skaitā 550 pagastu un mazpilsētu
bibliotēkas, 56 pilsētu un apriņķu bibliotēkas, 14 bērnu un 4 zināt-

niskās bibliotēkas Rīgā. 5 1941. gadā bija ieplānots Rīgā atvērt

1 Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku Konstitūcija. Grām.: Pa-

domju varas konstitucionālie akti Latvijā. R., 1957, 252. ipp.
2 LPSR CVORA, 1624. f„ 1. apr.,’ 53. 1., 45. Ip.
3 Turpat, 51. 1., 428. ip.
4 Turpat.
5 Turpat, 327. L, 1. apr., 253. 1., 1.—2. Ip. un 253. 1., 12. Ip.
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pavisam 20 bērnu bibliotēku, bet karš šo nodomu izjauca. Pēc vis-

pārējās grāmatp fondu uzskaites materiāliem, līdz 1941. gada
jūnijam lasītāju apkalpošanu bija uzsākušas 552 Izglītības tautas
komisariāta Bibliotēku daļai pak|autās bibliotēkas, to skaitā

14 bērnu un 4 zinātniskās bibliotēkas.

Mācību iestāžu bibliotēku tīklu pārveidojumi skāra mazāk. Pēc

grāmatu fondu uzskaites materiāliem, 1941. gada aprīlī un maijā
Latvijā darbojās’ls73 mācību iestāžu bibliotēkas. 1 So bibliotēku
darbību vadīja Izglītības tautas komisariāta Skolu lietu pārvalde.

Gandrīz pilnīgi no jauna Latvijā 1941. gadā veidoja uzņēmumu
un iestāžu bibliotēku tīklu. Vairumam šo bibliotēku bija neliels

grāmatu fonds, 265 bibliotēkās no 480 bibliotēkām, kas uzskaitītas

1941. gada aprīlī un maijā, grāmatu skaits nesasniedza 500. 2

Visā Latvijas teritorijā masu bibliotēku sistēmu veidoja, vien-

mērīgi izvietojot bibliotēkas administratīvi teritoriālajās vienībās

(apriņķos, pilsētās, pagastos), taču Rīgā, kur masu bibliotēku

tīkls pēc šāda principa jau bija izveidots agrāk, bibliotēku sistē-

mas reorganizāciju uzsāka, lai būtiski mainītu bibliotēkas un lasī-

tāju attiecības, pārveidojot abonementa sistēmu un centralizējot
masu bibliotēku tīklu.

Buržuāzijas varas gados Rīgas bibliotēkās pastāvēja abone-

menta sistēma, kuras pamatā bija «mehāniska» grāmatu izsnieg-
šana. Izsniegto grāmatu nosaukumi lasītāju formulāros netika

reģistrēti, tāpēc bibliotekāri nezināja lasītāju intereses. Bibliotēku
darba rādītāji un statistiskās ziņas (lasāmība un fondu apgrozība,
kuru noteica pēc izsniegto sējumu skaita) neatklāja bibliotēkas

nozīmi lasītāju apziņas veidošanā.

Pārveidojot bibliotēkas par aktīvām darba|aužu komunistiskās

audzināšanas iestādēm, to darbības raksturs bija būtiski jāmaina.
Uzsākot abonementa sistēmas pārveidošanu, Rīgas masu biblio-

tēku vadība izvirzīja domu par neklātienes abonementu. Tas nozī-

mēja, ka bibliotēka kopīgi ar lasītāju atbilstoši tā interesēm un

vajadzībām sastāda nepieciešamās literatūras sarakstu, kurš gla-
bājas bibliotēkā un pēc kura tā sagādā lasītājam izdevumus vienu

pēc otra jau iepriekšējo grāmatu lasīšanas laikā no visām pilsētas
masu un arī no citu resoru bibliotēkām.

Jauno bibliotēkas un lasītāju attiecību izveide noteica biblio-
tēku savstarpējo sakaru pārkārtošanu, ko varēja panākt, tikai

centralizējot masu bibliotēku tīklu. Centralizācijas rezultātā lasītā-

jiem bija jānodrošina iespēja īsā laikā saņemt jebkuru masu biblio-

tēkā vai kādā resora bibliotēkā esošu grāmatu, pie tam, koncentrējot

1 LPSR CVORA, 917. f„ 1. apr., 2.-25. 1.

2 Turpat, 917. f., 1. apr., 2.—25. 1.
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vienuviet gramatu iegādi un bibliotekāro apstrādi, bibliotēku
darbinieki varēja vairāk uzmanības veltīt lasītāju apkalpošanai.

1940. g. 31. jūlijā Latvijas PSR Bibliotekāru arodbiedrības valde

ierosināja nodibināt Bibliotēku centrāli. 1 1940. gada 29. decembrī

Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja pie-
ņēma lēmumu par Bibliotēku centjāles dibināšanu 2

un 1941. gada
14. janvārī lēmumu par pilsētas bibliotēku tīkla reorganizēšanu.
Saskaņā ar šo lēmumu no esošajām bibliotēkām un grāmatu iz-

sniegšanas punktiem Rīgā izveidoja 29 patstāvīgas bibliotēkas,
kuru darbību vadīja pilsētas izpildu komitejas Tautas izglītības
nodaļai pakļautā Bibliotēku centrāle.

Līdz 1941. gada jūnijam bija izveidota Bibliotēku centrāles
struktūra: direktora vietnieks, metodiskais kabinets,
masu darba metodiskais kabinets (par šī kabineta vadītāju iecēla
3. bibliotēkas pārzini N. Bāliņu), bērnu bibliotēku metodiskā no-

daļa, SBA nodaļa, komplektēšanas, klasifikācijas, kataloģizācijas
un bibliogrāfijas nodaļas.3 Rīgas pilsētas bibliotēka, J. Misiņa
bibliotēka, Valsts bibliotēka un Centrālā pedagoģiskā bibliotēka
tika pārveidotas par zinātniskām bibliotēkām un pakļautas tieši

Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta Bibliotēku daļai. 4 1941.

gada janvārī arī Rīgas pilsētas bibliotēku bērnu un jaunatnes no-

daļas pārveidoja par patstāvīgām bērnu un jaunatnes bibliotēkām.5

Bibliotēku atvēršana Padomju Latvijas laukos bija aizkavēju-
sies sakarā ar grāmatu fondu pārskatīšanu un pieredzējušu
darbinieku trūkumu, tāpēc 1941. gada sākumā pagastos sāka dibi-
nāt lasāmmājas. Tās darbojās Ļatvijas PSR Izglītības tautas ko-
misariāta Sabiedriski politiskās un pieaugušo izglītības pārvaldes
Klubu un tautas namu daļas vadībā. 6 1941. gada aprīlī bija atvēr-
tas 516 lasāmmājas.7 Pēc tam kad darbu uzsāka pagastu bibliotē-

kas, šīs ideoloģiskā darba iestādes viena otru daļēji dublēja. Daž-
viet pagasta bibliotēka un lasāmmāja atradās pat vienā telpā un

viena darbinieka pārziņā, kopīgi abonēja laikrakstus. Pēc Lielā

Tēvijas kara lasāmmājas vairs neatjaunoja.
Bibliotēku tīklu Latvijas pilsētās un laukos 1941. gada sākumā

izveidoja īsā laikā. Pēc 1941. gada aprīlī izdarītās vispārējās grā-

1 LPSR CVVA, 1937. f., 1. apr., 43. 1., 192. Ip.
2 LPSR CVORA, 1425. f„ 1. apr., 95. 1., 61. Ip.
3 Turpat, 142. Ip.
4 Turpat, 36. 1., 104. Ip.
5 Turpat, 95. 1., 92. Ip.
6 Turpat, 700. f., 1. apr., 802. 1.„63. Ip.
7 Turpat.
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matu fondu uzskaites materiāliem, Padomju Latvijā darbojās pa-
visam 2605 bibliotēkas. 1

Lai bibliotēku attistībai radītu stabilu materiālo bāzi, masu

un zinātnisko bibliotēku vajadzībām Padomju Latvijas valdība
1941. gadā piešķīra 6,274 milj. rubļu. 2

Kadru sagatavošana

Nopietnas grūtības bibliotēku darba pārkārtošanā 1940. un

1941. gadā radīja kadru trūkums. Ne visi agrākie bibliotekāri bez

īpašas sagatavošanās spēja iesaistīties sabiedrības kultūras un

masu politiskās izglītošanas darbā. Taču daudzu agrāko biblio-
tēku darbinieku bagātā darba pieredze un profesionālās zināša-

nas lieti noderēja. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komi-
teja ieteica vadošajiem darbiniekiem bibliotēku darbā iesaistīt arī

jaunus kadrus.

Latvijas Komunistiskās partijas un Padomju Latvijas valdības

pasākumus atbalstīja lielākā daļa bijušo bibliotēku darbinieku

gan tie, kas nacionālās buržuāzijas valdīšanas gados bija saistīju-
šies ar nelegālo strādnieku kustību (galvenokārt no tiem tika kom-

plektēti bibliotēku vadošie kadri), gan arī pārējie demokrātiski

noskaņotie bibliotekāri. Starp tiem bija V. Rubenis, A. Ģermānis,
A. Alksnis, A. Putriņš un A. Eglīte, kuriem uzticēja Latvijas PSR
Bibliotekāru arodbiedrības valdes vadību. 3 Par Latvijas PSR Bib-
liotekāru arodbiedrības valdes priekšsēdētāju 1940. gada 28. jūnija
sēdē ievēlēja A. Eglīti. 4 Viņš veica arī Bibliotekāru arodbiedrības

Propagandas daļas vadītāja pienākumus 5
un vadīja Rīgas pilsētas

Izglītības pārvaldes Kultūras daļu.6 A. Eglīte kļuva par Rīgas pil-
sētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas Tautas izglī-
tības nodaļas Ārpusskolas izglītības sektora vadītāju7 , bet kopš
Rīgas Bibliotēku centrāles nodibināšanas par tās direktoru. 8 Par

Rīgas pilsētas 5. bibliotēkas pārzini iecēla A. Deglavu, par Rīgas 3.

bibliotēkas pārzini N. Bāliņu. Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

1 E. Žagara monogrāfijas «Sociālistiskie pārveidojumi Latvija 1940. —

1941. g.» (R., 1975) 202. Ipp. uzrādītas 2644 bibliotēkas.
2 LPSR CVORA, 327. f„ 1. apr., 252. 1., 10. Ip. un 353. 1., I—2. Ip.
3 LPSR CWA, 1937. f„ 1. apr., 43. 1„ 189. Ip.
4 Turpat.
5 Turpat. 44. 1., 2. Ip.
6 Turpat, 52. 1., 14. Ip.
7 LPSR CVORA, 1425. L, 1. apr., 95. 1Г 146. ip.
8 Turpat, 125. 1., 40. Ip.
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direktora pienākumus uzticēja pieredzes bagātajam šīs bibliotēkas
darbiniekam A. Ģērmanim. Par viņa vietnieku kopš 1941. gada
marta strādāja V. Rubenis. Rīgas pilsētas bibliotēku turpināja vadīt

ilggadējais pārzinis J. Straubergs, K. Misiņa bibliotēku K. Egle,
ilggadējs šīs bibliotēkas darbinieks.

Bez tam bibliotēku pārkārtošanas darbā iesaistījās arī jaunie
bibliotekāri, kuru skaits pakāpeniski palielinājās. Līdz 1940. gada
1. novembrim Bibliotekāru arodbiedrībā tika uzņemti 385 .jauni
biedri. 1 Bibliotēku darbinieku skaits Rīgas pilsētas bibliotēkās pie-
auga no 159 cilvēkiem 1940. gada 1. jūlijā līdz 192 cilvēkiem
31. decembrī. 2 Rīgas pilsētas 3. bibliotēkā, piemēram, no 16 biblio-
tekāriem 8 darbā bija stājušies pēc padomju varas atjaunošanas,
6 strādāja ilgāk nekā desmit gadu.3

Šajā darbības posmā svarīgākais un steidzamākais uzdevums

bija bibliotekāru ideoloģiskā un profesionālā sagatavošana. Jau
1940. gada 23. augustā referātu «Bibliotēku un bibliotekāru uzde-

vumi Padomju Latvijā» Rīgas bibliotekāriem bija noorganizējusi
Latvijas PSR Bibliotekāru arodbiedrības valde. 4 Bibliotekārus iepa-
zīstināja ar darba uzdevumiem sociālisma celtniecības posmā, ar

lasītāju apkalpošanas metodēm, sociālistiskās sacensības nozīmi

un principiem.s Lekciju ciklu par padomju bibliotēku darba meto-
diku Rīgas pilsētas bibliotekāru kursos nolasīja Ļeņingradas
bibliotēku darba speciāliste T. Rīdziņa. Kursus,, ko 1941. gada
februārī 1. bibliotēkas telpās sarīkoja Rīgas pilsētas Darbaļaužu
deputātu padomes izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa, ap-

meklēja visi Rīgas pilsētas masu bibliotēku bibliotekāri. 6

Saskaņā ar Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta pavēli
katrā pagasta bibliotēkā tika apstiprināts viens darbinieks, bet

apriņķu pilsētu bibliotēkās divi līdz četri darbinieki. 7 Cēsu, Dau-

gavpils, Jelgavas un Liepājas pilsētu bibliotēkās bija vairāk darbi-

nieku (2. tab.).
Tautas izglītības nodaļas veica lielu darbu, lai nokomplektētu

lauku bibliotēkas ar darbiniekiem, kas neilgā laikā spēj apgūt bib-

liotekāra specialitāti. īsā laikposmā no 1941. gada janvāra līdz

martam Padomju Latvijā tika apstiprināti pagastu bibliotēku

pārziņi. Tikai atsevišķās vietās to veica vēl aprīlī un maijā. No

1 LPSR CVVA, 1937. f„ 1. apr., 52. 1., 173. Ip.
’ LPSR CVORA, 1425, f„ 1. apr., 104. 1., 12. Ip.
3 Turpat, 21. 1., 92. Ip.
« LPSR CVVA, 1937. f., 1. apr., 43. 1., 194. Ip.
5 Собрание библиотекарей. «Пролетарская правда», 1940, 25 авт.

6 LPSR CVORA, 700. L, 1. apr., 802. 1„ 152. Ip.
7 Turpat, 1391. f., 1. apr., 2. 1., 324. Ip.
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Apriņķu un apriņķu pilsētu bibliotēka. Latvijas PSR 1941. gad.

2. tabula*

15. aprīlī

Nr. Administratīvā
5
c

biblio- skalts
sabicd-

Grāma tu skait

bērnu
litera-

tūra

kopā
(ar pā-
rējām)

£ vienība skaits CO 3

c

ca
Algoto tekāru

riski

politis-
kā lite-
ratūra

zinātņu
litera-
tūra

daiļ-
litera-
tūra

i. Abrene (bibl.
nedarbojās —

remonts)

- + - 3 - 171 1 065 - 1 236

2. Aizpute 151 2 96 264 1 372 25 2 043
3. Bauska 705 -j- — 3 280 408 2 475 157 4 135

4. Cēsis 911 + — 5 1769 1878 25 015 1064 29 724
5. Daugavpils 3015 + 6 1137 581 30414 1903 38 367
6. Daugavpils apr.

(bibl. nedar-

bojās)

—
— 1 140 20 170

7. Ilūkste (bibl.
nedarbojās)

— —
— 1 — 80 112 34 342

8. Jelgava 2282 + + 7 1541 972 28 125 1668 40 54!
9. Jelgavas apr. 235 + 1 281 389 961 568 4 097

10. Jēkabpils 286 — — 3 158 123 2 623 — 2 954
11. Liepaja 1931 4- 4~ 8 3763 7224 19563 4212 75 856
12. Ludza (bibl.

nedarbojās)
—

— — 4 153 626 3 053 118 5 369

13. Madona 215 + — 2 74 190 1 874 70 2 329
14. Rēzekne 395 -j- 4- 2 363 1740 3 363 405 6 792

15. Rīgas apr. (bibl.
uzsāka darbu

15. IV)

— —

_
— 1 88 10 118 — 222

16. Talsi 177 4- •— 2 175 396 3 629 564 5 066

17. Tukums 590 + + 3 375 497 2 327 222 4 104
18. Valka 30 4~ -Ļ- 2 98 213 1 360 134 2 184

19. Valmiera 1153 + — 4 1084 1372 12 50! 1752 22 640

20. Ventspils

Sastādīta pēc LPSR

955

CVORA, 9

+

7. f., 1. ap

2

i-

535

25. 1.

610 6 583 895 10 18J

Apriņķu un apriņķu pilsētu bibliotēkas Latvijas PSR 1941. gada 15. aprīlī

1941. gada 24. marta līdz 11. aprīlim jaunajiem pagastu un ap-

riņķu pilsētu bibliotekāriem Rīgā notika kursi. 1 Tos organizēja
Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāts, un tajos piedalījās
apmēram 500 cilvēku.2 Kursos galveno uzmanību veltīja darbinieku

sabiedriski politiskai izglītošanai: iztirzāja dialektiskā materiā-

lisma un vēsturiskā materiālisma, PSRS Konstitūcijas un VK(b)P
vēstures īsā kursa problēmas. Lielākā da|a kursu dalībnieku pirmo

1 LPSR CVORA, 1391. f„ 1. apr., 2. 1., 353. Ip.
2 Turpat, 700. f., 1. apr., 778. 1., 11. Ip.; 810. !., 170. Ip.
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reizi iepazinās ar bibliotēkas darba tehnikas minimumu. Kursos

aplūkoja an grāmatu apstrādi, fondu izvietojumu bibliotēkā un

citus jautājumus. 1
1940.—1941. gadā Padomju Latvija īsā laikā tika nokomplektēti

un sagatavoti nepieciešamie bibliotēku kadri. Lielākā da|a bijušo
bibliotekāru atbalstīja jaunās Padomju valdības un Latvijas Ko-
munistiskās partijas CK pasākumus bibliotēku pārkārtošanai, tāpēc
ka tie atbilda progresīvās inteliģences interesēm, veicināja biblio-
tēku darba attīstību: Dažiem buržuāziskās Latvijas bibliotēku pār-
ziņiem, kas nevarēja iekļauties jaunajos apstākļos, no darba bija
jāaiziet.2

Fondu komplektēšana

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. gadā nozīmīgs
pasākums bibliotēku darbā bija fondu kvalitatīva uzlabošana.
Pirms bibliotēku atvēršanas no fondiem izņēma buržuāzijas dikta-

tūras gados Latvijas bibliotēkās uzkrāto antizinātnisko, nacionālis-
tisko un cita veida reakcionāro un mazvērtīgo literatūru, papildi-
nāja fondus ar jauniem sabiedriski politiska un zinātniska satura

izdevumiem, kā arī ar mākslinieciski augstvērtīgu literatūru

padomju rakstnieku, pasaules literatūras klasiķu un progresīvo
rakstnieku darbiem.

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas fondu komplektēšanas pamats

bija obligātais eksemplārs, kura saņemšana tika noteikta ar Lat-

vijas PSR TKP lēmumu. Pēc Latvijas PSR Izglītības tautas komi-
sāra vietnieka P. Valeskalna ierosinājuma kopš 1941. gada janvāra
Valsts bibliotēka saņēma arī Vissavienības obligāto eksemplāru.
Valsts bibliotēkas fondu komplektēšanā svarīga nozīme bija arī

starprepublikāniskajai grāmatu apmaiņai, kas sāka izvērsties.3

Arī masu bibliotēku apgāde ar literatūru notika centralizēti.

1941. gada janvārī Rīgā VAPP centrālajā grāmatnīcā noorganizēja
bibliotēku komplektēšanas sektoru (BKS), kas izsūtīja grāmatu
sarakstus apriņķu izpildu komiteju tautas izglītības nodaļām, kuras
savukārt iepazīstināja ar tiem bibliotēkas. Pirmais grāmatu sa-

raksts tika izsūtīts 1941. gada 15. februārī. Tajā bija minētas 20 sa-

1 LPSR CVORA, 1624. f„ 1. apr., 52. 1., 25. Ip.
2 LPSR CVVA, 1937. L, 1. apr., 52. 1., 98. Ip.
3 Перельмутер H. Государственная библиотека Латвийской ССР в пе-

риод 1940—1946 гг. Raksti [V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka], 4. R.,
1973, 75.-76. Ipp.
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biedriski politiska satura grāmatas, 42 daiļliteratūras izdevumi,
32 bērnu un jaunatnes grāmatas, 21 cita veida literatūras izdevums
latviešu valodā un 30 K. Marksa un V. I. Ļeņina' darbi krievu
valodā. 1 Otrajā pasūtāmo grāmatu sarakstā, kas tika izsūtīts
1941. gada maijā, minētas pavisam 117 grāmatas, to skaitā
30 sabiedriski politiskās literatūras darbi, 21 daiļliteratūras izde-

vums, 6 bērnu literatūras, 8 sporta literatūras darbi, 12 mācību

grāmatas u. c.
2

Savus fondus bibliotēkas papildināja, iegādājoties grāmatas ari

grāmatnīcās. Kā redzams pēc tā laika preses izdevumiem, ipaši
plašu atbalstu bibliotēku fondu komplektēšanā sniedza Jelgavas
41. grāmatnīca, kas apgādāja ar sabiedriski politisko literatūru un

daiļliteratūru ne tikai Jelgavas pilsētu, bet ari Jelgavas, Bauskas

un Tukuma apriņķus. Sī grāmatnīca pārdeva iestādēm un organi-
zācijām sabiedriski politisko literatūru ar 20% atlaidi un tādējādi
palīdzēja komplektēt bibliotēku Jelgavas linu vērptuves strādnieku

klubā, Jelgavas skolotāju klubā un citur.3

Lai izvairītos no vienāda nosaukuma grāmatu iegādes Rīgas
pilsētas centralizētā bibliotēku tīkla bibliotēkās, izveidoja grāmatu
iegādes komisiju. 1940. gada novembrī tās sastāvā bija 13 darbi-

nieki, 4 kuri 1941. gada janvārī tika ieskaitīti Bibliotēku centrāles

štatos. 5

Mācību iestāžu bibliotēku komplektēšanu ar jaunām grāmatām
organizēja Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta Skolu pār-
valde. Kā var spriest pēc izpētītajiem materiāliem, 1940./41. mācību

gadā šī darbība nebija izvērsta pietiekami plaši. Tikai 1941. gada
jūnijā starp Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta Skolu pār-
valdi.un VAPP tika noslēgts līgums par skolu bibliotēku apgādi
ar nepieciešamajām mācību grāmatām 1941. /42. mācību gadā. 6

1941. gada martā Latvijas PSR ITK Skolu pārvalde pasūtīja
izdevniecībai «Detizdat» Maskavā 330 komplektus bērnu grāmatu
Latvijas PSR skolu bibliotēku vajadzībām. 7

īpaša uzmanība Latvijas PSR bibliotēku komplektēšanā tika

pievērsta marksistiskās literatūras iegādei. Tieši šīs literatūras

1 LPSR CVORA, 1624. L, 1. apr., 51. 1.. 401.—403. Ip.
2 Turpat, 762,—763. ip.
3 Grāmata sākusi savu uzvaras gaitu. «Zemgales Komunists», 1940,

19. okt.

4 LPSR CVVA, 233. f„8. apr.. 417. 1., 155. Ip.
5 LPSR CVORA. 1425. L, 1. apr., 125. 1.. 2. Ip.
6 Turpat, 1624. L, 1. apr., 1. 1., 353. Ip.
’ Turpat, 197. Ip.
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bibliotēkās trūka visvairāk. Tā, piemēram, 1940. gada septembri
Rīgā bijuši tikai trīs V. I. Ļeņina Rakstu komplekti latviešu va-

lodā. 1 Latvijas PSR ITK Bibliotēku daļa 6. marta apkārtrakstā ap-
riņķu tautas izglītības nodaļām izvirzīja stingras prasības biblio-

tēku komplektēšanā. Konstatējusi, ka bibliotēkas vāji apgādātas ar

marksistisko literatūru, Bibliotēku daļa uzdeva šo trūkumu nekavē-

1 На собрании работников библиотек. «Пролетарская правда». 1940,
8 сент.

Latvijas ’SR bibliotēku raksturojums pēc 1941. gada 15. aprija

Masu bibliotēkas Mācību iestāžu

ar grāmatu skaitu ar grāmatu skaitu

Administratīvā ira 7)

Q.

vienība

-1000 i —2000 2000
ī=0 § 8 §

7
8
7 2000

Ž s 8 §
> kopēmat bibl ž 8 8 1

1. Rīga 47 47*» 12 115784 16 21 22 14 50
2. Rīgas apr. 5 32 12 •t 2 55 48 496 21 53 20 4 3
3. Cēsu apr. 4 18 5 9 36 63 769 27 27 9 4 3
4. Madonas apr. 8 23 8 2 9 43 36 175 10 39 10 3 6
5. Valkas apr. 3 23 1) 3 3 38 41 098 23 33 12 1 6
6. Valmieras apr. 1 11 3 2 1 18 36 992 16 48 12 7 8
7. Liepāja' 1 1 75 956 6 2 4 10
8. Liepājas apr. 1 16 5 о 1 28 ■ 27 029 13 25 •? 3 1
9. Aizputes apr. 2 11 3 1 1 18 15 815 5 12 8 2

10. Kuldīgas apr. 2 13 3 0 1 21 20 808 11 20 8 2 3
И. Talsu apr. 2 11 6 1 20 19944 20 18 5 2 2
12. Ventspils 1 1 10 180 3 9 2 1 3

13. Ventspils apr. 15 7 184

14. Jelgava 1 !■ 40 783 2 5 3 4 8

15. Jelgavas apr. 1 18 12 4 9 38 43 009 12 26 15 8 3

16. Bauskas apr. 1 8 9
•»

20 25 018 10 15 18 9

17. Ilūkstes apr. 6 10 1 2 19 13 272 21 19 8 3 4
18. Jēkabpils apr. 4 15 1 2 27 31 199 13 29 9 3 3

19. Tukuma apr. o 10 9 2 1 27 27 386 15 23 6 5 3
20. Daugavpils 1 I 42 817 3 5 6 3 5

21. Daugavpils apr. 14 10 2 26 13 556 72 16 4 9

22. Abrenes apr. 3 5 3 16 9 437 96 20 1 3
23. Ludzas apr. 5 6 2 13 14 465 65 25 5 6
24. Rēzeknes apr. 18 'i 23. 12331 33 22 5 2 10

552 ļ 1 892 663 1
* Sastādīta pēc LPSR CVORA 917 f.. 1. apr., 1 -25. 1.

•* To skaitā 4 zinātniskās un 14 bērnu bibliotēkas.

Latvijas PSR bibliotēku raksturojums pēc 1941. gada 15. aprīļa
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joties novērst, norādīdama, ka par atvēlētajiem budžeta līdzekļiem
vispirms,jāiegādājas marķsisma-jeņinisma klasiķu darbi latviešu
un krievu valodā un citas sabiedriski politiska satura grāmatas un

brošūras, kuru propagandēšanai pievēršama īpaša uzmanība. 1
Drīz vien bibliotēku fondos bija marksisma-ļeņinisma klasiķu

darbi. Taču pilnībā nokomplektēt bibliotēkas ar marksistisko litera-

tūru šai īsajā padomju varas pastāvēšanas laikposmā vēl neizdevās,

1 LPSR CVORA, 1391. f., 1. apr., 2. 1., 349. Ip

vispārējas grāmatu font u uzskaites materiāliem

3 tabula*

bibliotēkas Resoru bibliotēkas

ar grāmatu skaitu

jais
bib-

le

u

skaits
§ § § 1 2000

о и

■Л = S
>

3

'SS

о о •S š § £ от3 Hsš
•x —

123 651 215 160 30 12 14 36 252 331 981 422 2 198980
• 101 84 794 4 6 2 3 16 16873 172 150 163

70 57 803 8 2 1 11 4 540 117 126 112
68 64 878 2 1 1 4 2 007 115 103 160
75 72 494 3 2 1 6 4 538 119 118 130
91 100 081 6 20 4 o 2 34 27 730 143 164 803
23 46 213 10 9 1 2 2 24 20 294 48 142463
49 38 091 1 3 1 5 3 471 82 68 591
27 23 666 3 3 1 265 48 40 876
44 42 259 9 2 2 13 4 747 78 67814
47 34 785 4 1 1 6 3 568 73 58 297

11 18602 2 5 1 8 5 530 20 34 312

33 23 241 6 3 321 54 33 746
22 78 073 3 4 4 11 16 292 34 135 148

64 63 929 4 2 - 1 7 4 733 109 111 671

45 46 820 6 4 10 3 807 75 75 645
55 46 183 2 2 4 2 304 78 61 759

57 51 225 2 1 1 4 3 381 88 85 805
52 45 801 7 3 1 11 5 420 90 78 607
22 43 713 10 2 2 3 17 15 863 40 102393

94 39 276 2 1 3 855 123 53 687

127 59310 4 4 8 3 900 15! 726 477
101 62 462 6 1 7 1 303 121 78 230

172 112030 7 2 J 10 5 888 205 130242

1573 1 907 044 1 480 1 493 611 ļ 2605 1 4 293 288

vispārējas grāmatu fondu uzskaites materiāliem
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kaut arī atsevišķās bibliotēkās tā tika iegādāta pietiekamā
daudzumā. Tā, piemēram, Daugavpils pilsētas bibliotēkā 1941. gada
aprīļa sākumā bija 15 V. I. Ļeņina darbu izdevumi, vairāki
K. Marksa un F. Engelsa Rakstu eksemplāri, 38 «VK(b)P vēstures
īsā kursa» izdevumi krievu valodā, 38 latviešu valodā, 15

ebreju valodā, 2 poļu valodā un 2 vācu valodā. 1 Ar šādu
aktuālās literatūras daudzumu varēja sekmīgi uzsākt kolektīvo abo-
nementu izplatīšanu darba vietās.

1941. gada aprīļa beigās Latvijas PSR apriņķu un apriņķu pil-
sētu bibliotēkās vidēji uz katru lasītāju bija viena vai divas

sabiedriski politiska satura grāmatas (2. tab.).
Latvijas PSR bibliotēku tīklu un to fondus raksturo 3. tabula,

kas veidota pēc 1941. gada 15. aprīļa vispārējās grāmatu fondu
uzskaites veidlapām.

Jaunie principi, kas tika izmantoti bibliotēku fondu komplektē-
šanā, deva iespēju lasītājiem uzzināt patiesību par dzīvi Padomju
Savienībā, iepazīties ar brālīgo padomju tautu sasniegumiem kul-
tūras dzīvē un dažādās tautas saimniecības nozarēs, studēt mar-

ksisma-ļeņinisma pamatus. Bibliotēku fondos komplektētā padomju
literatūra un progresīvo rakstnieku darbi kļuva par nozīmīgu
faktoru darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā. LK(b)P un Pa-

domju Latvijas valdības veiktie pasākumi, it īpaši marksistiski ļeņi-
niskās literatūras komplektēšanas darbā, ievērojami paaugstināja
bibliotēku sabiedrisko prestižu.

Darbs iedzīvotāju politiskās aktivitātes rosināšanai

Pirmā nozīmīgā politiskā kampaņa, kurā rosīgi iesaistījās bib-

liotēkas, bija PSRS Augstākās Padomes deputātu vēlēšanas 1941.

gada 12. janvārī. Bibliotēku darbinieku uzdevumus vēlēšanu kam-

paņā bija noteikusi Latvijas PSR ITK Bibliotēku daļa 1940. gada
12. decembra apkārtrakstā apriņķu pilsētu bibliotēkām. Tajā norā-

dīts, ka bibliotēkām aktīvi jāpiedalās vēlēšanu sagatavošanā, jāiz-
skaidro lasītājiem vēlēšanu būtība un tehnika. Lai šo darbu sekmīgi
veiktu, bibliotekāriem pašiem bija jākļūst par sabiedriski politis-
kajiem audzinātājiem, bija jāiesaista vēlēšanu kampaņā aktīvākie

lasītāji un jāizmanto visdažādākās metodes vēlēšanu literatūras

propagandā. 2

Bibliotēkas cieši sadarbojās ar vēlēšanu iecirkņiem. Līdz 1941.

gada 8. janvārim Rīgas pilsētas masu bibliotēkās notika 35 pirms-

1 LPSR CVORA, 1379. f„ 1. apr., 29.1., 26. Ip.
2 LPSR CVVA, 1890. f„ 1. apr., 18.1., 49. Ip.
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vēlēšanu sapulces, kurās piedalījās 3224 lasītāji. Sajās sanāksmēs

ar priekšlasījumiem uzstājās Latvijas Komunistiskās partijas un

Sarkanās Armijas pārstāvji, rakstnieki un mākslinieki. Priekšvē-
lēšanu kampaņas laikā tika sarīkotas 23 tematiskas grāmatu izstā-
des. Dažas bibliotēkas uzņēmās šefību par vēlēšanu iecirkņiem,
dažu bibliotēku telpās ierīkoja vēlēšanu iecirkņus. Bibliotēku darbi-
nieki sarīkoja 8 seminārus par vēlēšanu nolikumu, izgatavoja un

izplatīja 2000 skrejlapu un citu aģitācijas materiālu. Vēlēšanu aģi-
tācijā ārpus bibliotēkām piedalījās 20 bibliotekāru. 1 Rīgas pilsētas
bibliotēkas lasītāju vakarus rīkoja kopīgi ar vēlēšanu iecirkņiem. 2

3. bibliotēkas telpās 1941. gada 3. janvārī ierīkoja izstādi «PSRS
Tautas saimniecības sasniegumu skate».3

Palīdzēt vietējām izpildu komitejām pavasara sējas, ražas no-

vākšanas kampaņas sagatavošanā, rūpēties, lai zemnieki izpildītu
pienākumu valsts labā tā sabiedriski politiskās izglītības darbi-

nieku, to skaitā arī bibliotekāru uzdevumu 1941. gada pavasarī
formulēja Latvijas PSR ITK Sabiedriski politiskās izglītības pār-
valde.4

Metodiskās palīdzības sniegšanai Latvijas PSR apriņķos direk-
tīvās iestādes sasauca pagastu un pilsētu izpildu komiteju lasām-
māju, klubu un bibliotēku vadītāju instruēšanas sapulces, kurās

norādīja, ka bibliotekāru darbs jāsaskaņo ar komjaunatnes un

arodbiedrības darbu, ka sabiedriski politiskās izglītības darbinie-

kiem kopā ar komjauniešiem un pionieru vadītājiem jābūt galve-
najiem pagastu aktīvistiem. 5 Arhīvu materiālos varam atrast dažā-

dus norādījumus par aģitācijas darba veikšanu Tā, piemēram,
Ventspils apriņķa sabiedriski politiskās izglītības iestāžu darbi-
nieku sanāksmē norādīts, ka sekmīgam aģitācijas darbam sējas
kampaņas laikā ir jāiekaro zemnieku masu uzticība. Lai aģitatori
prastu orientēties lauksaimniecības problēmās, viņiem jāapgūst
lauksaimniecības zinību minimums, jāvāc un jākomplektē attiecīga
satura grāmatas, brošūras, laikrakstu izgriezumi, jāpārzina
padomju varas dekrēti.6

Ziņas par bibliotekāru piedalīšanos 1941. gada pavasara sējas
kampaņas organizēšanā ir trūcīgas, taču arī pēc tām var secināt,
ka bibliotekāri iesaistījās dažādos pasākumos, kuros izskaidroja

1 A. К. Bibliotēkas vēlēšanu kampaņa. «Padomju Latvija», 1941, 11. janv.
2 Turpat.
3 LPSR CVORA, 1425. L, 1. apr., 102. 1., 14. Ip.
4 Rantsuse M. Lielāku rosību politizglītībā laukos. «Padomju Latvija»,

1941, 29. maijā.
5 LPSR CVORA, 700. L, 1. apr., 779. 1., 10. Ip.
6 Turpat, 62. Ip.
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lauku darbaļaudīm Padomju valsts agrāro politiku. Veikdami uz-

skaitvežu pienākumus, strādādami lauku darbos, bibliotekāri vien-
laikus propagandēja arī bibliotēku jaunāko literatūru, palīdzēja sa-

gatavot Zemkopības tautas komisariāta organizētos trīs dienu
kursus par progresīvām agrotehnikas problēmām. 1

lesaistījušies Valsts aizņēmuma propagandā 1941. gada maijā
un jūnijā, bibliotekāri izskaidroja darbaļaudīm šī svarīgā pasā-
kuma valstisko nozīmi. 2

Kad Latvijas rūpniecības uzņēmumos sāka izvērsties stahano-
viešu kustība, rosīgāks kļuva arī rūpniecības uzņēmumu bibliotēku
darbs. Tās propagandēja literatūru par stahanoviešu kustību Pa-

domju Savienībā un progresīvām darba metodēm. Rūpnīcu biblio-
tēku darbinieki kļuva par nozīmīgiem strādnieku palīgiem. Atzīs-
tamu darbu novatoru kustības attīstībā veica VEF tehniskās litera-

tūras bibliotēka. 3

Bibliotēku masu darbā iesaistījās simtiem lasītāju. Laikā no-

-1940. gada septembra līdz 1941. gada maijam Rīgas pilsētas bib-
liotekāri kopīgi ar lasītājiem izdeva 134 sienas avīžu numurus,

noorganizēja 307 lasītāju sanāksmes, kurās piedalījās 16 773 dalīb-

nieki, sarīkoja 138 grāmatu izstādēs un skates.4

Masu pasākumu tematika bija atbilstoša aktuāliem politiskās,
saimnieciskās un kultūras dzīves notikumiem. Tā, piemēram, tika
sarīkotas lasītāju sanāksmēs un grāmatu izstādes par K. Marksa,
V. I. Ļeņina, N. Krupskajas, К. Vorošilova, M. Gorkija, F. Dosto-

jevska, V. Majakovska, M. Solohova, Sudrabu Edžus, L. Paegles,
E. Birznieka-Upīša dzīvi un darbību, 1. Maiju, VK(b)P XVIII kon-

ferenci, Sarkano Armiju.5 Izstādes, kas bija veltītas attiecīgām
jubilejām, izraisīja lielu interesi.

Bibliotēku sociālistiskās pārveidošanas sākuma posmā Padomju,
Latvijā 1940. un 1941. gadā tika sasniegti atzīstami panākumi. Pa-

domju republika pārņēma bibliotēkas savā pārziņā, radīja tām.ma-
teriālo bāzi un nodrošināja nēpieciešamos priekšnosacījumus tālā-
kai attīstībai. Tika izveidota centralizēta bibliotēku pārvalde.
Pamatos tika pārkārtots masu un skolu bibliotēku tīkls, strauji

1 LPSR CVORA, 1624. f., 1. apr., 51. 1., 284. Ip.
2 Turpat, 1425. f„ 1. apr., 105. 1., 63. Ip.
3 Solījums veicināt stahanoviešu kustību, izveidojot un paplašinot zinātniski

tehnisko bibliotēku un rīkojot koplasīšanas. «Darbs», 1940, 10. sept.
. 4 Eglite A. Bibliotēku darbs Rīgā. «Padomju Latvijas Skola», 1941, Nr. 7,

32. Ipp.
5 Turpat.
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palielinājās iestāžu, uzņēmumu un rūpnīcu bibliotēku skaits. Bija
nokomplektēti nepieciešamie bibliotēku kadri, uzsākta to ideoloģiskā
audzināšana un profesionālā apmācīšana. Pareiza, ļeņiniska at-
tieksme pret buržuāziskajā Latvijā strādājošiem bibliotēku darbi-
niekiem atraisīja viņu iniciatīvu jaunu, progresīvu metožu ievie-
šanā bibliotēku darbā. Liels sasniegums bija Rīgas pilsētas biblio-
tēku tīkla centralizācija un ar to saistīto pasākumu komplekss.
Bibliotēku apgāde ar jaunām grāmatām un aktīva to propaganda
lasītāju masās palīdzēja ātri pārvarēt grūtības lasītāju apkalpo-
šanā.

Latvijas PSR bibliotēku pārkārtošanu sociālisma celtniecības

vajadzībām pārtrauca vācu fašistu nodevīgais iebrukums Pa-

domju Savienības teritorijā 1941. gada 22. jūnijā. Daļa Latvijas
PSR bibliotēku darbinieku Lielā Tēvijas kara gadus pavadīja
citās, padomju republikās. Viņi uzkrāja darba pieredzi, papildināja
teorētiskās zināšanas Maskavas Valsts bibliotēku institūtā, gatavo-
jās bibliotēku atjaunošanas darbam.

Pēckara gados īsā laikā tika atjaunots un pilnveidots Latvijas
PSR bibliotēku tīkls, radīta bibliotēku kadru sagatavošanas un

kvalifikācijas celšanas bāze, ieviestas padomju klasifikācijas tabu-

las, jaunas fondu un katalogu sistēmas, masu darba metodes. Ta-

gad Latvijas PSR bibliotēkas ar saviem bagātīgajiem literatūras
fondiem ir nozīmīgi darbaļaužu komunistiskās audzināšanas

centri, republikas zinātniski tehniskās informācijas sistēmas

sastāvdaļa.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ ЛАТВИИ 1940 — 1941 гг.

А. ПУРИНЬШ

Резюме

В 1940 г., после восстановления Советской власти в Латвии,
библиотеки перешли в ведение советского государства, кото-

рое создало необходимые предпосылки для их развития. За-

дача, выдвинутая КП Латвии, превратить библиотеки в ор-

ганы коммунистического воспитания трудящихся осущест-

влялась под руководством библиотечного отдела Комиссариата

народного просвещения Латвийской ССР. Большое значение



92

имела также организационная деятельность правления проф-
союза библиотекарей Латвии.

Подверглась реорганизации и библиотечная сеть. Накануне
Великой Отечественной войны в Латвии действовало 2605 биб-

лиотек, из них 548 массовых, 1573 учебных заведений, 480

ведомственных и 4 научные. В Риге было создано 14 детских

библиотек. 29 декабря 1940 г. Рижский исполком принял ре-
шение о создании Библиотечной централи, а в январе 1941 г.

решение о централизации городской библиотечной сети.

Принципиально новым в библиотеках Латвии в 1940
1941 гг. было введение планирования работы. Было организо-
вано централизованное снабжение массовых библиотек лите-

ратурой. В январе 1941 г. в Риге при центральном книжном

магазине был создан сектор комплектования библиотёк.

Пополнялись книжные фонды библиотек. Большое внимание

уделялось приобретению трудов классиков марксизма-лени-
низма и произведений советских писателей, вызвавших боль-
шой интерес у читателей.

В течение рассматриваемого периода увеличилось число ра-
ботников библиотек, проводились, мероприятия по политиче-

скому и профессиональному образованию, например были ор-
ганизованы курсы для библиотекарей массовых библиотек

Риги, курсы для библиотекарей волостных и уездных библио-

тек. Начавшееся в честь 23-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции социалистическое соревнование, в

которое правление профсоюза библиотекарей стремилось во-

влечь все библиотеки Латвии, служило распространению пере-
дового опыта.

Проведенные мероприятия позволили в короткий срок пре-
одолеть сокращение числа читателей, которое наблюдалось в

последние годы буржуазной диктатуры. Рост числа читателей

в 1941 г. в шести районных библиотеках Риги наглядно пока-

зан в табл. 1. Наиболее многочисленной в библиотеках была

юношеская читательская группа; ставилась задача вовлечь в

число читателей как можно больше рабочих.
Библиотеки начали принимать активное участие в прове-

дении политических, хозяйственных и культурных мероприя-
тий.

Рост общественной активности библиотек Советской Лат-

вии был прерван Великой Отечественной войной. Но осущест-
вленные преобразования доказали, что библиотеки могут стать

активными пропагандистами политики Коммунистической пар-
тии, внести большой вклад в строительство социализма.
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SOCIALISTIC CHANGES IN THE LIBRARIANSHIP

OF THE LATVIAN SSR

IN THE YEARS OF 1940 — 1941

Summary

In 1940, when the Soviet Power was reestablished in Latvia, the
Government of the Latvian SSR took charge of libraries and created
all necessary preconditions for their development. The task put out

by the Communist Party of the Latvian SSR to reorganize libraries
into the organs of communist education of working people was rea-

lized under the guidance of Library Department of People’s Educa-
tion Kommissariat of the Latvian SSR. Organizational activities of
the Librarians’ trade union administration of Latvia were of great
importance.

The library network underwent reorganization. On the eve of
the Great Patriotic War there were 2,605 libraries in Latvia: 548 of
those were public libraries, 1,573 libraries of educational esta-

blishments, 480 departmental libraries and 4 scientific libra-
ries. 14 children’s libraries were founded in Riga. On the 29th of
December 1940 Executive Committee of Riga adopted the resolu-

tion of establishing the Library centre; in January 1941 another
resolution of centralization the library network in Riga was

adopted.
The planning of library work was something entirely new in

library management in Latvia during 1940—1941. Centralized

supply of literature for public libraries was organized. In January
1941, the Book acquisition section for libraries was established at
the Central bookshop.

The book-stock of libraries was supplemented with new books.

Much attention was paid to acquisition of books written by the

classics of Marxism-Leninism and by the soviet writers who had
aroused great interest among readers.

During the period under discussion the number of librarians

increased. Political studies and training courses for the librarians
of the Riga public libraries and for those of civil parish and dis-
trict libraries were organized. Librarians’ trade union administra-

tion of the Latvian SSR strove to draw in all libraries of Latvia

the socialist emulation which had been started on the eve of the

23rd anniversary of the Great October Socialist Revolution. This

Ä. PŪRIŅŠ



competition helped to propagandize the foremost experience of
libraries.

The above mentioned undertakings helped within a short period
to overcome the decrease of readers that had been observed in the
last years of bourgeois dictatorship. In the table No. 1 numerical
increase of readers in 6 libraries of the Riga district in 1941 is

graphically shown. The group of the young readers was numeri-

cally superior; the task was to draw in the body of library readers

as much working people as possible.
Libraries began to take an active part in conducting political,

economic and cultural activities.

The Great Patriotic War stopped the growth of social activities

of Soviet Latvia libraries. Nevertheless, the realized changes pro-
ved that libraries could become active propagandists of the politics
of the Communist Party and give great contribution in the building
of socialism.

K
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«ŠĶIETAMI VIENTULĪGĀ DARBĪBAS LOKĀ»

A. APINIS,
V. Lača Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu
noda|as galvenais bibliotekārs

Kristofs Harders un viņa tipogrāfijā
Latvijas kultūras vēsturē 1

Kristofa Hardera grāmatnieka un literāta darbība, kas ritēja
18. gs. beigu cēlienā un 19. gs. sākumā, mūsdienās maz pazīstama.
Harders bija dziļi inteliģents, ar asu sociālo izjūtu apveltīts cil-

vēks, kas vērīgi sekoja laikmeta garīgās dzīves strāvojumiem,
tāpēc viņa praktiskajā darbībā, sacerējumos, uzskatu evolūcijā
spilgti atainojās dzimtniecības krīzes perioda nesamierināmās pret-
runas, «filozofiskā gadsimta» progresīvās sabiedriskās un zināt-
niskās atziņas.

Kristofs Harders dzimis 1747. gada 6. decembrī Kēnigsbergā
amatnieka ģimenē viņa tēvs bija aldaris. Kristofs vispirms mā-

cījās dzimtās pilsētas domskolā, no 1764. gada līdz 1767. gadam
studēja universitātē. Sākumā viņš pievērsās filozofijai un matemā-

tikai, klausījās lekcijas «no ļoti slavenā vīra Buka kunga, loģikas
un metafizikas profesora, mņtes»![22]. J. F. Buks nepieder pie izci-

lākajiem zinātniekiem, tomēr viņa publikācijas 2 liecina, ka viņš
atradies sava laika zinātnes līmenī. Buka lekcijas būs devušas Har-
deram pamatzināšanas astronomijā un matemātikā, kuras vēlāk

viņam lieti noderēja.
Tajā laikā sāka izplatīties lielā Kēnigsbergas filozofa Imanuēla

Kanta zinātnieka slava 1755. gadā viņš bija publicējis «Vispā-
rīgo dabas vēsturi un debess teoriju», kurā «Zeme un visa saules

sistēma parādījās kā kaut kas laika gaitā tapis». Kā atzina
F. Engelss, «Kanta atklājumā taču slēpās izejas punkts visai

1 Autors pateicas I. Rabinovičam par vērtīgajiem norādījumiem, īpaši mate-

mātikas un astronomijas vēstures jomā, bez kuriem kaut cik pilnīgāku rakstu par

K. Harderu vispār nav iespējams uzrakstīt.

2 Meusel J. G. Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 vestorbenen deutschen
Schriftsteller. Bd. 1. Leipzig, 1802, S. 644 —645.
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tālākai kustībai uz priek-
šu» 1. Kad Harders studēja,
Kants lasīja lekcijas, strā-

dāja universitātē par bib-
liotekāra palīgu. Ļoti iespē-
jams, ka zinātkārais stu-
dents pat nodibināja
kontaktu ar cilvēku, kas

viņa iecerētajā specialitātē
bija publicējis ievērojamu
darbu.

Tad Harders, vecākā

brā|a pamudināts, kā viņš
pats stāsta autobiogrāfijā,
pārgāja uz teoloģijas stu-

dijām. Kristofa brālis Jo-
hans Jakobs (1734—1775)

pec Kenigsbergas universi-

tātes teoloģijas fakultātes

beigšanas 1755. gadā bija
devies uz Vidzemi, kur vis-

pirms strādājis par māj-
skolotāju, tad kļuvis par
Suntažu mācītāju. 1764.

gadā J. J. Harders Rīgas
vācu zinātniskā laikrakstā

bija publicējis plašu rak-

stu «Pētījums par seno lat-

viešu kultu, zinībām, aina-

tiem, valdīšanas veidiem un tikumiem pēc viņu valodas»2. Inteli-

ģentu aprindās raksts bija guvis lielu ievērību ar humāno interesi

par latviešu tautas dabisko dzīves veidu senatnē, ētiskajiem uz-

skatiem, valodu, bagāto folkloru. 1771. gadā J. J. Harderu ataici-

nāja uz Rīgu par Rīgas liceja rektoru. Kristofs, tāpat kā brālis, pēc
studijām 1767. gadā pārcēlās uz Vidzemi. Viņu būs ietekmējis arī

pāris gadus vecākā novadnieka, vēlākā ievērojamā rakstnieka un

domātāja Johana Gotfrīda Herdera piemērs. Herders kopš 1764.

gada dzīvoja Rīgā, bija kļuvis te par domskolas kolaboratoru

jaunāko skolotāju un mācītāju.

1 Engelss F. Dabas dialektika. R„ 1952, 10.— 11. Ipp.
2 Harder J. J. Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Hand-

werken, Regierungsarten und Sitten der alten Letten aus ihrer Sprache.
«Gelehrte Beiträge zu den Rigischen Anzeigen», 1764, № 2,5, 7, 12.

K. Harders (Brotze J. Ch. Sammlung ver-

schiedener Lieflāndischer Monumente ..
Bd. 9, S. 152. FBR)
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Atbraucis uz Vidzemi, Kristofs Harders vispirms strādāja par
mājskolotāju kādā Rīgas vācu pilsoņa ģimenē. Nākamie četri pieci
gadi bija Joti svarīgi viņa garīgajā izaugsmē. Ir pamats domāt, ka
tieši šai laikā viņš iemācījās latviešu valodu, kas bija nepiecie-
šama, lai varētu būt par mācītāju laukos. Apgaismes idejas, kas
Harderu, bez šaubām, bija skārušas jau Kēnigsbergā, kā arī ve-

cākā brā|a ietekme viņu pamudināja saistīties ar progresīvu Rīgas
vācu inteliģentu grupu tā saukto Bērensa pulciņu. Tajā pieda-
lījās J. G. Herders, rātskungs J. K. Bērenss, tā brālis G. Bērenss,
jurists F. K. Svarcs, liceja rektors J. G. Lindners, filozofs J. G. Hā-
manis, grāmatizdevējs J. F. Hartknohs, ārsts N. Himzelis. Pulci-

ņam tuvs bija arī pazīstamais vēsturnieks J. K. Broce. Viņi lasīja
jaunāko literatūru «filozofiskā gadsimta» gaumē, studēja dažādas

zinātnes, nodarbojās ar «daiļajām mākslām», krāja senatnes vērtī-

bas, mēģināja pārorganizēt Rīgas pilsētas bibliotēku par īstu kul-
tūras centru. Pulciņa noskaņojumu varbūt vislabāk raksturo
J. G. Herdera vēlāk rakstītie vārdi: «Vidzeme, tu province, kurā

sadzīvo barbarisms un lukss, izglītības trūkums un verdzība: cik
daudz gan būtu tevī ko darīt? Ko darīt, lai sagrautu barbarismu,
lai izskaustu tumsību, lai izplatītu kultūru un brīvību.» 1 Šādā
abstraktā noskaņojumā patiesībā izpaudās topošās buržuāzijas
pārstāvju neapmierinātība ar muižniecības sociālajām privilēģi-
jām, kas nejāva normāli attīstīties ekonomiskajai rosībai. 2 Viņi
pārmeta muižturiem kultūras trūkumu un zemnieku pārmērīgu
ekspluatāciju. Bērensa pulciņā bija jūtama liela interese par no-

mākto latviešu dzimtļaužu garīgo dzīvi. To apliecina minētais
J. J. Hardera raksts un J. G. Herdera interese par latviešu fol-
kloru. Lai gan vairākums vācu mācītāju latviešu valodas apguvi
un tautas psihes izzināšanu vēl joprojām uzlūkoja tikai par līdzekli

labākai laužu ietekmēšanai, tomēr inteliģences daļai, kuru bija skā-

rušas apgaismes idejas, radās citi uzskati.
«Aiz tautas verdzinātāju vācu «kultūras» Herders saskatīja arī

citu kultūru paverdzinātās latviešu tautas kultūru.» 3 To pašu
var teikt par Herdera domubiedriem.

Latviešu tautas garīgā dzīve nodarbināja arī Kristofu Harderu.

lemācījies latviski, viņš sāka krāt tautas nostāstus, retus vardus,

atbalstīja interesentu nodomu laiku pa laikam apspriest latviešu

1 Herder J. G. Journal meiner Reise im Jahre 1769. — In: Herder in Riga-
R., 1868, S. 1.

2 Tas skaidri saskatāms pirmajos rakstos, kas kritizēja Vidzemē pastāvošo
dzimtniecības iekārtu, piemēram, pazīstamajos Tormas mācītāja J. G.

darbos.

Eižena

3 Валескалн П. И. Очерки развития прогрессивной философской

щественно-политической мысли в Латвии. Р., 1967. с. 53.

и об-
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valodas jautājumus 1, sarakstīja apcerējumu par tās izcelšanos.

Apcerējums netika publicēts [46].
Viens no Herdera tuvākajiem paziņām bija Ķiegaļu muižas

īpašnieks brīvkungs Voldemārs Dītrihs Budbergs2 vispusīgi

1 К. Hardera vēstules G. Bergmanim 1783. gadā [23].
2 Herders viņam veltījis dzejoli, kurā par sevi kā Budberga «skaistās jau-

nības draugu» raksta:

«Kad spriedāt, lasījāt un smējāties,
tam mūzu rokās cits bij aizmirsies.» '

(Herder J. G. Lebensbild. Bd. 1, Abt. 2. Erlangen, 1846, S. 41.)

V. D. Budbergs (К. Zenfa gravīra)
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izglītots, ar glezniecību un dzeju aizrāvies cilvēks. 1 Viņa muiža

ietilpa Rubenes draudzē,, kas atradās 10—15 km uz dienvidrietu-
miem no Valmieras. 2 Ķiegaļu un Podzēnu muižu īpašniekiem pie-
derēja Rubenes baznīcas patronāta tiesības, t.i., tiesības izraudzī-
ties mācītāju un noteikt viņa atalgojumu. Droši vien Budberga
ierosināts Kristofs Harders 1772. gadā aizgāja par mācītāju uz

Rubeni vismazāko un nabadzīgāko Vidzemes draudzi.3 Citi mācī-

tāji vairākkārt mainīja draudzes, meklēdami arvien ienesīgākas,
turpretī Harders palika Rubenē visu mūžu 45 gadus.

Svarīgi ir tas, ka Rubene bija viena no nedaudzajām mācītāj-
muižām, kurām nepiederēja dzimtzemnieku saimniecības un dzimt-
zemnieki. Mācītāja tīrumus apstrādāja no Ķiegaļiem sūtītie klauši-
nieki.

Par Hardera dzīvi un darbību laikposmā no 1772. gada līdz
1781. gadam sīkāku ziņu trūkst. Tuvākajā kultūras centrā Val-
mierā viņš vācu inteliģences vidū ieguva jaunus draugus progre-
sīvus cilvēkus. 1787. gadā viņš apprecēja Katarīnu Elizabeti
Bloku jaunavu no Valmieras vācu buržuāzijas aprindām.

1780. gadā vai visdrīzāk 1781. gadā Harders ar Budbergu
Ķiegaļu muižā ierīkoja grāmatu spiestuvi.

Kad Harders sāka iespiedēja darbu, Krievijai piederošajā Vid-
zemē latviešus ar grāmatām apgādāja Rīgas pilsētas spiestuve, ko

vadīja G. K. Frēlihs, pēc tam J. K. D. Millers, bet Kurzemes herco-

gistē hercoga tipogrāfija J. F. Stefenhāgena vadībā. 1766. gadā
ārsts P. E. Vilde Vidzemes igauņu daļā Peltsamā muižā bija iekār-

tojis mājas spiestuvi, bet pēc ugunsnelaimes tā vēlāk tika pārcelta
uz Tartu. Rīgā kopš 1777. gada darbojās vēl neliela privāta tipo-
grāfija vizītkaršu, ielūgumu, apsveikumu iespiešanai. Vācu grā-
matniecībā apgaismes virzienā plašu darbību bija izvērsis Rīgas
izdevējs J. F. Hartknohs, bet, tā kā viņam nebija atļaujas iekārtot

savu spiestuvi, izdot latviešu grāmatas viņš nevarēja.

1 [Bergmann £.] Bgmn. Denkmal des Freyherrn von Budberg. «Monats-

schrift für Geist und Herz», 1787, Bd. 3, S. 215—239.

Sonntag K. G. Woldemar Dietrich Freyherr von Budberg genannt Bennings-
hausen.— In: Livona. Riga-Dorpat, 1812, S. 155—164.

2 Rubenes draudzē ietilpa Ķiegaļi, Podzēni ar Vaidavu, Pāpēnmuiža. Veļķu
muiža. Sprēstiņi, Briežu muiža.

3 1806. gadā Rubenes mācītāja ienākumi (LPSR CVVA, 235. f., 1. apr., 39.1.,

49.—50. lp.), ja pārskaitļojam naudā, bija apmēram 800 dālderu. Salīdzināju-
mam var minēt mācītāju ieņēmumus Vidzemē, kuri svārstījās starp 150 un

1000 Prūsijas dukātiem, t.i., starp 450 un 3000 dālderiem. (Merkelis G. Latvieši,

sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās. Izlase. R., 1969, 187. Ipp.)
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Rīgas pilsētas un Stefenhāgena uzņēmumiem piederēja mono-

poltiesības izdot grāmatas «baznīcai un' skolai». Tā bija lielākā

daļa latviešu iespiedprodukcijas Baltijas vācu mācītāju sastādī-
tas dziesmu, lūgsnu un sprediķu grāmatas, bībeles, katehismi,.
ābeces.’ Tolaik šādi izdevumi jau bija katrā dzimtļaužu sētā. Vid-

zemē 1770. gadā lasīt prata 41,61% zemnieku, ap 1800. gadu
divas trešdaļas pieaugušo latviešu. 1

Kopš 18. gs. vidus pa retam tika izdotas arī laicīga satura grā-
matas. Apgaismes racionālisma ideju ietekmē tās sarakstīja Balti-

jas vācu tautības autori. Vilde 1768. gadā laida klajā periodikas
izdevumu «Latviešu Ārste», kurā bija dotas pamācības medicīnā.

Kurzemē, kur laicīga satura grāmatu izdeva vairāk, jau kopš
18. gs. 50. gadiem iznāca latviešu kalendārs ar populārzinātnisku
un praktisku pielikumu. Bez tam bija izdotas G. F. Stendera fabu-
las «Jaukas pasakas in stāsti» (1766), dzejoļi «Jaunas ziņģes»
(1774) un populārzinātniskā «Augstas gudrības grāmata» (1774,.
1776). Abos novados 80. gadu sākumā parādījās praktiska satura

grāmatas lauksaimniecībā, medicīnā. Uz šo literatūru abu lielo
izdevniecību monopoltiesības neattiecās, un to varēja laist klajā
arī citi.

1 Салминь А. Я. О грамотности крестьян Лифляндской и Курляндской
губерний в XVIII веке. «История СССР», 1969, № 6, с. 136—140.

Rubenes baznīca un mācītājmuižā (Brotze J. Ch. Sammlung verschiedener
Liefländischer Monumente.. Bd. 8, S. 163. FBR)
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Savai spiestuvei Hardens burtstabiņus pirka slavenajā Breit-

kopfa firmā Leipcigā [23]. Taču spiestuve bija pavisam trūcīga.
Sākumā, t.i., līdz 1783. gadam, tās īpašniekiem piederēja tikai
viena, pie tam veca, nodeldēta burtstabiņu garnitūra. Tajā trūka

pat pārsvītroto burtu ģ, ķ, |, ņ, p, s, jo tie bija jāpasūta atsevišķi. Arī

papīrs pirmajos Ķiegaļu iespiedumos bija biezs un raupjš, tātad
lēts. Burtliča un iespiedēja darbu strādāja pats Harders ar Bud-

bergu. lespējams, palīgā ņēma arī kādu dzimtcilvēku. Kā var

spriest pēc pirmajiem iespieddarbiem, neviens no viņiem grāmatu
iespiešanas amatā mācījies nebija. Pirmie iespiedumi iznāca ne-
skaidri, blakus lappušu spogulis atradās nevienādā augstumā.

«Galantajam laikmetam» tā bija visai neparasta aina augsti
mācīts teologs un viņam līdzās «daiļo mūzu kalps» ar lielu fizisku
un garīgu piepūli iespiež grāmatas dzimtzemniekiem. Daļu
iespiesto grāmatu tirāžaš Harders pats arī iesēja'[so]. Savām grā-
matām Harders parasti noteica zemākas cenas nekā Rīgas iespie-
dēji un iesējēji.' lenākumus par grāmatām viņš nodeva nabagu
pabalstīšanai.2

Vienlaikus ar Harderu mājas tipogrāfiju iegādājās viņa'paziņa,
tobrīd draugs Mazsalacas, pēc tam Rūjienas mācītājs Gustavs

Bergmanis. 3 Bergmanim, jādomā, rocība bija plašāka viņam
pirmajos iespiedumos burtu materiāls ir labāks, bagātīgāks, vairāk
arī tipogrāfisku ornamentu un vinješu klišeju. Bergmanis iespieda
galvenokārt apsveikumu lapiņas saviem ģimenes locekļiem un

draugiem svinību gadījumos un bibliofila tipa grāmatas retu

Baltijas vēstures avotu pārdrukājumus, dažus franču rakstnieka
Voltēra darbiņus, vēl šo to līdzīgu vācu, latīņu, franču, spāņu

1 Piemēram aplēsts lappušu skaits par vienu vērdiņu:

Rīgas spiestuve Harders
Kalendārs iesiets 4,95 —9

neiesiets 6,4 —33 12

Lielais katehisms iesiets 4,7 — 6 6,5—8,6

neiesiets 11,2—16 10

Ābece iesieta 2,7
neiesieta B—l3 22

Tātad salīdzinājumā ■ar Rīgas iespiedējiem un iesējējiem Harders par iesē-
jumu ņēma niecīgu piemaksu.

2 Baumann H. Bibliotheca Lettica. LPSR CVVA, 4038. f„ 2. apr., 1540. 1„

21. Ip.
3 Hardera uri Bergmaņa spiestuvju juridiskais stāvoklis nav zināms. Pēc

Krievijas likumiem, toreiz vēl tipogrāfijām vajadzēja īpašas augstāko orgānu

atļaujas. lespējams, ka Harderam un Bergmanim tā bija tāpat kā P. E. Vildem,
kurš drīkstēja iespiest pat bez cenzūras caurskates.
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valodā. Zemniekiem latviski viņš izlaidis astoņas dievvārdu

grāmatas.
Turpretim Harders drukāja gandrīz vienīgi zemniekiem, pie

tam lielākoties laicīga satura izglītojošas grāmatas.
Pirmais zināmais Hardera un Budberga iespiedums ir «Vidze-

mes kalendārs» 1781. gadam [l]. Saglabātajos kalendāra kom-

plektos un iespiestajos literatūras rādītājos pirmais ir 1782. gada
gājums [2]., taču Hardera laikabiedrs Cēsu draudzes prāvests
H. Baumants, kas tolaik vāca bibliogrāfiskas ziņas par latviešu

grāmatām, savā sarakstā atzīmējis 1781. gada kalendāru. Šķiet,
viņš nav kļūdījies. Netieši uz to norāda arī paziņojums 1782. gada
kalendārā: «So gadu tāpat Saules un Mēness aptumšošanas gan
arī būs, bet mūsu zemē neredzamas vien, tāpēc vis nemaksā [neat-
maksājas A. A.] no tām šeitan kādu ziņu dot.» Šādai piezīmei,
pie tam vēl ar pielīdzinājumu «tāpat» ir jēga tikai gadījumā, ja
par aptumsumiem minēts jau agrāk, t.i., iepriekšējā gada kalen-
dārā.

«Vidzemes kalendārs» ar izglītojošu pielikumu iznāca ik ga-
dus. Tajā norādīts, ka eksemplārs maksā 4 vērdiņus (tik, cik

toreiz mārciņa 4OO g sviesta) un dabūjams pirkt «pie Rubenes
baznīcas nabagiem».

Ar 1782. gadu datēts neliels
Hardera sacerētu garīgu dzies-

mu krājumiņš «Kādas jaunas
svētas dziesmas» [3]. Tas ir

vienīgais Hardera iespiedums,
kas varētu būt iecerēts kā bib-
liofils izdevums. Interesanta ir

iespieduma apdare smalkas

vinjetītes. Kaut arī to nebija
daudz un Harders nav uzska-
tāms par labu tipogrāfu, viņš
grāmatu iekārtojis ar atzīstamu

gaumi. Tā tapis īsts mazs māk-
slas darbs jaunā rokoko stila

pirmā izpausme latviešu grā-
matniecībā Vidzemē.

Ap šo pašu laiku radās

vienlape «Priekš tiem kroga vie-

siem» [4]. Par to var spriest
tikai pēc H. Baumaņa pieminē-
jumiem. lespējams, Harders mē-

ģinājis propagandēt atturību no

alkoholiskiem dzērieniem. Alko-
«Kādas jaunas svētas dziesmas» (1782)
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holisms tolaik kļuva par .zemnieku dzīves postu. Protams, tā
cēlonis bija izmisums, kurā dzimtcilvēkus dzina arvien 'pieaugošā
ekspluatācija, un ar lapiņu vien neko radikālu nevarēja panākt.

Ķiegaļos 1784. gadā iespiesta arī Hardera pirmā ābece [7], jau
pabieza grāmata.

Hardera pirmo iespieddarbu tematus un saturu noteica tolaik

Baltijas mācītāju vidū valdošais racionālisms. Racionālistu pamat-
atziņa zemāko kārtu cilvēkus var padarīt laimīgus, turklāt jau
tepat zemes virsū, ja tiem dod reālas zināšanas, iemāca viņus pa-
reizi dzīvot, veicina atsevišķa indivīda garīgās un saimnieciskās
dzīves aktivitāti. Te izpaudās racionālisma progresīvā, buržuā-
ziskā būtība, kaut arī vairākums racionālistu pastāvošo dzimtnie-
cisko kārtību atzina par labu un negrozāmu. Racionālisti, izvei-
dodami dažādas laicīgu izdevumu nozares, sāka garīgā darba
dalīšanu latviešu grāmatniecībā. Viņu uztverē literārais darbs bija
patstāvīga darbības nozare, nevis kalpošana baznīcai.

1784. gadā nomira Budbergs. 1 Sai laikā Harders spiestuvi pār-
cēla uz Rubenes mācītājmuižu un iekārtoja kādā no koka ēciņām,
kas redzamas J. K. Broces zīmējumā.

Hardera iespiedumi kļuva arvien glītāki. Viņš bija iegādājies
vairākas jaunas burtstabiņu garnitūras gotiskajā un antīkvas kur-
sīva rakstā. Savās grāmatās viņš attīstīja rokoko stilu, meklēja
arvien jaunus risinājumus. Hardera kalendārs pēc izskata bija lie-

tišķāks, M. G. A. Lodera «Sprediķis» [ll] krāšņāks, bagātī-
gāks.

Rīgas pilsētas spiestuves izdevumi vēl ilgi iznāca agrākajā
smagnējā baroka manierē ar garu gariem titullapu tekstiem,
svinīgām panorāmām, daudzfigūru kompozīcijām vai sarežģītām
simboliskām ilustrācijām. Tas viss it kā pasvītroja varas, noteiktas

dzīves kārtības, reglamentēta izturēšanās veida valdonību pār cil-

vēku. Turpretim Hardera grāmatas pa lielākai daļai bija gracio-
zas, ar lakoniskiem nosaukumiem. Vinjetes un apmales veidotas no

līnijām, ko rotā daiļi liekumi un ziedi. Dažu vinješu zīmējumos

' Anonīmo Budberga nekrologu [2s] rakstījis cilvēks, kas labi pazinis ap-

stākļus Ķiega|os, visvairāk iespējams Kristofs Harders. Budberga personības

raksturojums nekrologā atbilst Hardera uzskatiem par paša sūtību: «Viņš kā

muižturis atstāja klaušu zemniekam tikai dzimtcilvēka vārdu aiz respekta pret

saglabājamo iekārtu, bet nekad tam kā savam līdzcilvēkam nelika izjust kalpī-

bas nastu. Viņš arvien darbojās, lai ar klusiem, bet gudri izraudzītiem līdzekļiem

apgaismotu un padarītu cēlāku šo visvajadzīgāko cilvēku šķiru; viņš būtu lab-

prāt palicis līdz pat mūža galam šajā šķietami vientulīgajā darbības lokā, kur

pēc viņa pārliecības varēja veikt visvairāk laba.»
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attēloti vainadziņi, groziņi, mūzikas instrumenti. Tās ir nevis lietas,
kas valda pār cilvēku, bet lietas, pār kurām valda cilvēks.

Protams, Harders pirmām kārtām sekoja modei. Taču tādējādi
mainījās tonis iespiedēja sarunā ar lasītāju zemnieku. Rokoko stils

grāmatniecībā nozīmēja atteikšanos no agrākā rigorozā «tev būs»

toņa.

Ābeci Harders iespieda vismaz trīs reizes— 1784., 1785. un

1796. gadā [7, 9, 21]. Tolaik Vidzemē lasīšana, katehisma zinā-
šana, baznīcas dziesmu dziedāšana zemniekiem bija obligāta.
Bet, tā kā par skolām bija jāgādā muižniekiem, tie bija panākuši
papildu noteikumu, ka skolu var aizstāt ar bērnu apmācību mājās.
Šo pienākumu uzdeva vecākiem vai retumis kādiem «grāmatnie-
kiem». Pēc mājmācības, ja «muižturis, apspriedies ar mācītāju,
atrod par vajadzīgu un iespējamu», bērns bija sūtāms draudzes
skolā (tas praksē notika reti). Draudzes skolās par skolotājiem
bieži vien strādāja pavisam nepiemēroti cilvēki, reizēm tikai tāpēc,
ka nederēja fiziskam darbam, pat vācieši, kas tik tikko prata lat-
viešu valodu. Tā mājmācība uz pāris gadsimtiem latviešu zemnie-
kiem bija kļuvusi par galveno izglītības formu.

To, ka Harderu nopietni nodarbināja izglītības jautājumi, lie-
cina viņa iesniegums draudzes konventam (muižnieku orgānam,
kas noteica arī skolu lietas) 1786. gadā. Lai objektīvi noskaidrotu

skolā sūtīšanas iespējas un vajadzības, Harders ierosināja rudeņos
rīkot zemnieku bērnu vispārējas pārbaudes. Mācību vecumu viņš
ieteica nosacīt līdz 17 gadiem, skolotājus izraudzīt no apdāvinātā-
kajiem zemnieku jauniešiem un īpaši apmācīt. 1 Tas bija radikāls

priekšlikums tālaika apstākļos, tāpēc ka muižniekiem nevarēja būt

izdevīga ne skolēnu skaita palielināšanās, ne pusaudžu atraušana
no darba. Tādu ziņu, ka Rubenē no Hardera ieteikumiem būtu kas

ieviests, nav.

Arī ābeču metodikā Harders tiecās pēc jauninājumiem. Ap to
laiku Rietumeiropā un Krievijā sāka rasties jaunas pedagoģiskas
idejas par laicīgās izglītības nepieciešamību. Vācijā viens no pir-
majiem ābeci bez konfesionāliem nolūkiem izstrādāja J. G. Her-
ders. Pāris gadu pirms Hardera G. F. Stenders Kurzemē bija lai-
dis klajā «Jaunu ABC un lasīšanas mācību» (1782), kurā pirmo
reizi mēģināja atkāpties no novecojušās burtošanas metodes. Har-
ders šai ziņā sekoja Stendera paraugam. Taču, sākdams ar burtiem

(«tie lieli jeb sākuma bokstāvi», «tie gaiši jeb skaņa bokstāvi»

patskaņi, «tie strupji» vai «tie čakli» īsie, «tie gari» vai «tie
lēni» garie, «tie tumši jeb mēmi bokstāvi» līdzskaņi), Наг-

1 Vī'čs A. Iz latviešu skolu vēstures. R., 1923, 209. Ipp.
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ders pakāpeniskāk un pamatīgāk
izstrādāja zilbju un vārdu vin-
grinājumus. Stenders pirmais
Latvijā sākotnējo lasāmgabalu
vietā tradicionālo katehisma tek-
stu bija aizstājis ar laicīga sa-
tura dzejojumu «Cejarādītājs
uz taisnu dzīvošanu». Stendera
uztverē bija mainījies ābeces
uzdevums nevis palīdzēt lasīt
tikai dievvārdus, bet arī laicīgas
grāmatas. Harders lasāmgaba-
lam atkal izmantoja katehisma

tekstu, laikam spriezdams, ka
tas bērnam saprotamāks par
Stendera abstraktajām pamācī-
bām. Taču citādā ziņā Hardera
ābecēm pieder prioritāte.

Pirmo reizi latviešu grāmat-
niecības vēsturē Hardera ābecē

parādījās reizināšanas tabula.

Lappusē ar virsrakstu «Rēķe-
niņš» Harders ievietoja arī ami-
zantu pantiņu:

«Kam prāts iemīļo gudrību,
Tas cienīs gan šo rēķ’niņu.
Bet, kas jau lops ir izvēlēts,
Tas lai to smādē, manis pēc!»

Nekur tā laika skolu noteikumos'nav ne vārda minēts par arit-
mētiku. Arī skolu pārbaudēs nav konstatēts, ka kaut kur tā būtu
mācīta. Harders Latvijā ir pirmais, kas zemniekiem sāka aritmē-
tikas mācīšanu ar grāmatas palīdzību.

Hardera ābeces 1785. gada iespiedumā ir lappuse antīkvas kur-
sīvā «Tie rakstāmi bokstāvi», t.i., apmācība rakstīšanā. Arī to iz-

glītības noteikumi neprasīja, un augstākajām aprindām rakstītpra-
tējs zemnieks pat nebija vēlams. A. V. Hūpelis 1777. gadā atzīmējis:
«Pavisam nedaudzi kungi atjauj saviem zemniekiem mācīties rak-

stīt, viņi varbūt baidās, ka to varētu aplam izlietot dažs varētu
izrakstīt sev pasi vai brīvgrāmatu» 1, t.i., tikt vajā no kunga varas.

1 Hupei A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Esthland. Bd. 2.

R., 1777, S. 125.

Lappuse 1786. gada ābecē
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-Pastāvēja pat oficiāls aizliegums zemniekiem tiesā iesniegt rakst-
veida sūdzības. 1777. gadā Vidzemes vidienē izcēlās zemnieku ne-

mieri, kuros rakstītais vārds bija viens no galvenajiem cīņas
līdzekļiem. Zemnieki iesniedza rakstveida sūdzību troņmantnie-
kam arī Lenču pasta stacijā, dažus kilometrus no Rubenes mācītāj-
muižas. Kad apslāpēja nemierus, visnežēlīgāk sodīja tieši rakstī-

tājus. Vairāku muižu zemniekiem iesniegumus latviski uzrakstīt

bija palīdzējis Valmieras skolas rektors J. H. Bloks. Arī viņu sauca

pie atbildības. 1 Bloks bija ļoti tuvs Hardera nākamās sievas radi-

nieks, varbūt pat tēvs. Tātad par notikumiem Harders bija labi
informēts un paredzēja sekas, kādas patiesībā varēja būt viņa mē-

ģinājumam mācīt zemniekiem rakstīšanu, pie tam tikai gadu pēc
jauniem lieliem nemieriem.

Harders ābeci iespieda trīs reizes (varbūt pat vairāk2) un pār-
deva lētāk nekā jebkuru citu savu iespieddarbu (64 lappuses par
3 vērdiņiem). Pēc tā var secināt, ka zemnieki, vismaz Rubenes
draudzē un apkārtnē, to arī samērā daudz iegādājušies. 3

Var domāt, ka arī Hardera kalendārs bija populārs, sludinā-

jumos minēta vairumtirdzniecība par pazeminātu cenu (ducis «par

pusdālderu labas naudas»). Pēc izdevuma tīkoja Rīgas pilsētas
spiestuves vadītājs.

Arī «Vidzemes kalendāra» izveidē Harders gāja patstāvīgus
ceļus. Vispirms var minēt «Vidzemes kalendāra» personvārdus. Jel-

gavas kalendārā tie bija vāciski, pa daļai pielāgoti latviešu valodas

izrunai, daži tulkoti no latīņu valodas (Felix Laimīgais, Con-
stantinas Pastāvīgs), un no visa plašā personvārdu saraksta

tautā bija ieviesusies tikai neliela daļa. Harders turpretim darināja
jaunus latviskus personvārdus. 1782. gada «Vidzemes kalendāra»

kalendārijā tādu ir apmēram 50, 1783. gada gājumā apmēram 75.

Daļa vārdu atvasināta (nevis tulkota) no atbilstošiem latīņu un

grieķu vārdiem (Prieciņš no Hilarius, Gaišuls no Lucius),

1 Stepermanis M. Zemnieku nemieri Vidzeme 1750.—1784. R., 1956, 166..

176., 177. Ipp.
2 lespējams, pārtraukums ābeces izdošanā'no 1785. gada līdz 1796. gadam

izskaidrojams ar to. ka visi Hardera iespiedumi nav līdz mūsu laikam saglabāju-
šies. Taču var arī būf, ka sarūgtinātais Harders uz laiku pārtraucis izdevumu iz-

laist.

3 Ikgadējos statistiskajos pārskatos no 1782. g. līdz 18. gs. beigām Harders
savā draudzē atzīmējis, ka «labi lasa» 26—34% zemnieku (LPSR CVVA, 233. f..
1. apr., 39. 1.). Tas ir gandrīz divreiz mazāk nekā vidējie skaitji Vidzemē. Acīm

redzot, Hardera vērtējums bijis ]oti stingrs, jo grūti ticēt, ka relatīvi kulturālā-

kajā Cēsu un Valmieras apkārtnē viņa draudze būtu īpašs izņēmums.
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daļa veidota ar līdzīgu skanē-

jumu (Gādiņš np Agathus).
Taču lielākā da|a ir atvasinā-

jumi no morālo īpašību apzī-

mējumiem, gan Krustiņš,
Ticula, Mīldieviņš, gan Sķīs-
tula, Gudriņš, Ciešuls, Skaid-

rīte, Taisniņš, gan Brīvuls,

Varenīte, Bezb'ails, Modriņš.
Viszīmīgākā ir personvārdu
grupa, kuros ieskanas doma

par ļaužu pozitīvām savstar-

pējām- attiecībām, nepiecieša-
mību indivīdam pakļaut sevi

citu cilvēku interesēm (Palī-
guls, Mierturis, Rūpiņš, Dāva-

tiņš, Labdars). Personvārdos

izpaužas racionālista Hardera

optimistiskā paļāvība uz

krietnas domas spēku. 1

Kalendārija pārējā iekār-

tojumā Harders sekoja -Vidze-

mes vācu kalendāra «Lieflān-

discher Almanach» parau- . , . lil-n

gam. Mēnešu nosaukumus viņš veidoja pec latviešu valodas liku

miem, gramatizējot starptautiskas formas, Blakus šiem apzimeji

miem Harders deva latviskos vārdus - «janvars jeb Рупа gada

mēness», «vevrārs jeb sveču mēness», «mērc jeb gavēņu meness>

utt., varbūt tos nedaudz «pielabodams».

Šķietami sīks, bet svarīgs jauninājums pie dienu datumiem

atzīmēti nedējas dienu nosaukumi (tā netika darīts ne Vidzemes

un Kurzemes vācu kalendāros, ne Jelgavas latviešu kalendara .
Tas liecina, ka Harders rūpējies, lai viņa izdevums butu jo noderī-

gāks laika skaitīšanai.

■ Hardera radītais personvārdu sastāvs Vidzemes kalendārā nost.pr.naj.es ar.

turpmāk, bet tautā tie ieviesti maz, domājams, abstraktuma de| (P>^eramJ.Pļr J
sonvārds «Krustiņš» sastopams bieži). Kad Ausekl.s .zdeva .everojamo «Balt jas

gruntnieku, saimnieku, pagastu valdību u.c. kalendāru 1879. gadam» v.ņs izstrā-

dāja personvārdus, kuros atainojās viņa nac.onal.e centiem un bagata fanta

zija. Šie vārdi iegājuši sadzīvē un līdz ar tiem arī nedaudz.e personvārdu

Auseklis bija paturējis no Hardera, piemēram, Ska.dr.te, Modnņs.

«Vidzemes kalendārs» 1782. gadam
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lespiests kalendārs zemniekiem deva lielāku neatkarību no mui-
žas un mācītāja sava laika un darba plānošanā. Zīmīgi, ka abi

pirmie latviešu kalendāri radušies nevis pēc baznīcas vai muižnieku

varas iestāžu ierosmes, bet pēc privātu personu iniciatīvas. 1
Ikvienam «Vidzemes kalendāram» bija savs pielikums ar literā-

riem darbiem un ziniskiem un praktiskiem norādījumiem. Tolaik

Rietumeiropā šādos kalendāru pielikumos ievietotie moralizējošie
raksti un daiļdarbi līdz pieticīgam lasītājam novadīja filozofijas
idejas, bet raksti par dabu, lauksaimniecību, medicīnu, mājtu-
rību zinātnes atklājumus.

Līdzīgi mērķi bija arī Harderam. Taču jāpiebilst, ka «Vidzemes
kalendāra» pielikumā nav neviena reliģiska satura raksta. Līdzte-

kus tradicionālajiem ikgadējiem īsajiem dažādu atceres dienu un

tirgu dienu sarakstiem un Rubenes spiestuves grāmatu sludināju-
miem «Vidzemes kalendāra» pielikumā arvien bija publicēti daži

paplaši nopietna satura materiāli. Kalendāra pielikumā atrodami
divi garāki dzejojumi. 1785. gadā panti «Tā krusta sviešana uz dur-
vīm» ar asu ironiju vēršas pret vecu māmiņu māņticību. Harders

groteskā veidā tās pamāca, kā ziemassvētkos «sviest» krustu uz

durvīm.2 1786. g. kalendārā dzejojums «Tas zaglis» risina tipisku
apgaismes laikmeta domu, ka vecāki sabiedrības priekšā ir atbil-

dīgi par bērnu audzināšanu. Zaglis pie karātavām pārmet:
«Sī mana māte vainīga
Pie manas nelaimes,

Jo tad, kad es vēl biju mazs,

Man’ labi nerāje.»

Samērā plašais raksts «No Saules un Mēness aptumšošanām»
(kalendāra 1784.—1787. gadagājumos) sniedz ziņas par Mēness un

Saules kustību, aptumsumu mehānismu. Kaut arī rakstā nav mi-

nēts, ka Zeme griežas ap Sauli, tam tomēr ir nozīme heliocentriskā

pasaules uzskata izplatīšanā.
Heliocentriskā uzskata izpratnei būtiski svarīgi ir likt lasītājam

aptvert, cik Saule milzīgi liela un tālu no Zemes. Novirzījies no

raksta tiešā temata, Harders veic šo uzdevumu un rezume: «Redz,
kad tu gribi ņemt divi vezumus rudzu un izskaitīt, cik tur gan

graudu būs iekšā: cik tur graudu, tik jūdzes tā Saule atstāv no

’ Par Hardera kalendāriju tuvāk sk. [64].
2 Jāatzīmē Hardera stingri materiālistiskā nostāja pret tautas ticējumiem.

Citi mācītāji tajos saskatīja velna un jauno garu iedarbību, Harders tikai

skaužamu muļķību. Šādu Hardera nostāju pauž ari viņa nelielais apcerējums

vācu valodā par latviešu ticējumiem [44].
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mūsu Zemes. Voi tas nav brīnuma tālums? Un tomēr tā Saule, kaut

gan tik tāli no mums ir nost, tāpat vēl labi dižana pie debess tiek
redzēta. Ko tu nu atkal domā, cik liela gan tā Saule būs? Nejēgi
saka, ka gan tik liela esot kā pūra vieta; cits arī gan tāpat trīs pūru
vietu viņas lielumu nosaka. Bet tas ir tira auša valoda vien. Ne ar

tūkstošu reiz tūkstošiem pūriem rāciņu sēklu tu ne to tūkstošu tiesu
no Saules vēl neapsēsi, kaut arī kas zin cik skaidri [reti А. A.]
setu.»

Pirmais darbs Latvijas kultūras vēsturē, kas nešaubīgi dekla-

rēja heliocentrisko koncepciju, bija G. F. Stendera «Augstas gudrī-
bas grāmata» 1774. g. (otrais izdevums 1776. g.)J

Bet G. F. Stendera dabzinātniskos skaidrojumus caurauž vol-
fiāniska teleoloģija, kas dieva gribai piedēvē lielu nozīmi dabas
norisēs. Dažviet savā rakstā Hardērs arī piemin dievu. Taču pēc
pārliecības Harders bija nevis teleologs, bet gan īsts deists, t. i„
tādas filozofijas pārstāvis, kas atzīst, ka dievs gan eksistē un pa-
sauli ir radījis, bet pasaule dzīvo pati pēc saviem likumiem.

Ap to laiku, kad Harders ieradās Vidzemē, tajā laiku pa laikam
sāka liesmot zemnieku nemieri. Tas liecināja, ka dzimtnieciski feo-
dālās ekspluatācijas, iekārtā krīze arvien padziļinās. Vairāk reižu
nemieri risinājās arī Rubenes novadā. Tā, piemēram, 1784. g. lielo

galvasnaudas nemieru laikā ekscesi notika Ķiegaļu un Podzēnu

muižās, bet Rubenē zemnieku savaldīšanai pat tika izvietots kara-

spēks. 2

Divus gadus pēc galvasnaudas nemieriem, kas satricināja visu

Vidzemi, Rīgā vācu valodā anonīmi iznāca mācītāja H. J. Jaunava

grāmata «Verdzības vēsture un zemnieku raksturs Vidzemē un

Igaunijā. Apcerējums dzimtniecības labošanai» 3. Grāmata bija
viens no Vidzemes radikālo domātāju ievērojamākajiem sacerē-

jumiem. Pretēji racionālistiem šie domātāji no topošās buržuāzijas
pozīcijām kritizēja pastāvošo dzimtniecības iekārtu. 4

Jannava apcere, acīm redzot, ietekmējusi Harderu. Arī viņa
izdevēja darbībā sāka atspoguļoties sociālais konflikts starp

1 Rabinovičs I. Heliocentrisms Latvijā XVII—XVIII gs. Grain.: Astrono-

miskais kalendāra 1971. gadam. R., 1970, 144.—153. Ipp.
2 Slepermanis M. Zemnieku nemieri Vidzemē 1750.—1784. R., 1956, 355. Ipp..

karte.
3 [Jannau H. /.] Geschichte der Sklaverey und Charakter der Bauern in

LieL un Ehstland. Ein Beytrag zur Verbesserung der Leibeigenschaft. R„ 1786.

310 S.

4. Tuvāk sk. gräm. :3утис Я. Очерк по историографии Латвии. Ч. I. Р.,
1949, с. 72—82.
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dzimtzemniekiem un muižniekiem.
Vairākus Jaunava ieteikumus grā-
matniecībā Harders centās īstenot. 1

Viens no aktuālākajiem tolaik

bija jautājums par zemnieku piesē-
dētājiem tiesās. Kad cara valdība,
gribēdama ierobežot Vidzemes

muižnieku politisko autonomiju,
1783. gadā izdarīja pārvaldes re-

formu, tā arī noteica, ka apriņķu
zemes tiesās ievēlējami divi piesē-
dētāji no kroņa zemnieku vidus.
Tas cēla zemnieku pašapziņu, bet
muižnieki ar visādiem līdzekļiem,
pat ar apmelošanu un. fizisku var-

darbību cīnījās pret zemnieku pie-
sēdētājiem. 1784. gada nemieru
laikā «zemnieku piesēdētāju no-

zīme bija ne tik daudz tiesās, kā

ārpusē, zemnieku masās tie

k|uva par pretmuižnieciskās cīņas
organizētājiem un vadītājiem» 2.
Savā grāmatā Jannavs zemnieku

piesēdētāju institūtu vērtē augstu
un dedzīgi aizstāv to. Viņš pat pa-
redz, ka tas palīdzēšot ieviest kār-
tību un saimniecisku labklājību.

1786. gadā Harders iespieda «Sprediķi pie izmeklēšanas to tie-

sasnesēju iz latviešu tautas» ‘[ll], ko Valmieras mācītājs
M. G. A. Loders bija teicis 27. oktobrī sakarā ar jaunu piesēdētāju
vēlēšanu. Tas ir gandrīz vienīgais cita autora darbs «Rubenes dri-

ķēs». Taču laimīga nejaušība atklāj arī Hardera dalību šajā sace-

rējumā. Ir saglabājusies Hardera 1786. g. 6. novembra vēstule

[24], kura viņš raksta, ka iepriekšējā svētdienā, tātad 1. novembrī,
aizbraucis pie sava labākā drauga Lodera, nodzīvojis tur līdz

ceturtdienai, un šai laikā «mēs paņēmām kādu mazu izstrādājumu,

1 Jannavs bija ieteicis izdot zemniekiem katehismu. Drīz vien (1788. gadā)

iznāca Hardera katehisms «Izstāstīšana par tiem mācības gabaliem». Tajā Har-

ders vietām atkāpjas no M. Lutera kanonizētā teksta racionālistiskās teoloģijas
virzienā. Svarīgi ir ari tas, ka agrākajos katehismos kungu bardzība tika attais-
nota, bet Hardera darbā «pātaga un rīkste» nosodīta.

2 Stepermanis M. Zemnieku nemieri Vidzemē 1750.—1784. R„ 1956, 273..

274. Ipp.

M. G. А. Lodera «Sprediķis» (1786)
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ko mēs abi kopā izskatījām
nedaudz kritiski». Sis «izstrā-

dājums» nevarētu būt nekas

cits kā minētā svētruna.

Katrā ziņā «Sprediķī» teik-

tais pauž arī Hardera uz-

skatus.
Abus draugus ietekmējusi

Jaunava ideja par
zemnieku

piesēdētāju nozīmi zemes lab-

klājībai. «Sprediķa» ievada

izskan doma no «tiesasne

sējiem» atkarīgs, «ka vienu-

mēr iekš mūsu Vidzemes žē-

lastība un pieticība sastopas,
taisnība un miers skūpstās».
Ja uzmanīgi lasa Lodera pa-
domus piesēdētājiem, var pa-

manīt, ka galvenā pamācība
ir nepakļauties nekādam

spiedienam no ārpuses: «Tev

nebūs tava nabaga tiesu pār-

grozīt, kad tam ir jātiesājas.
Atraujies no nepatiesas lieci-

bas. To nenoziedzīgu un , .
taisnu tev nebūs nokaut., tiklab to mazu ka to ic u J
klausīt jums nebūs priekš nekāda bīties.» Un neviena varda par

paklausīšanu tiesas priekšniekiem muižniekiem! Dievvārdu un bibe-

les citātu aizsegā Loders un Harders sludina uzskatus, kas ne<

bilst muižnieku interesēm. . н„Иогс «ratavnii
Apmēram tai pašā laikā (1786. g be.gas) Harders gatavoja

arī Vidzemes kalendāra nākamā gada laidienu. Taja viņš sacīs

drukāt rakstu «Patentes 1 un pavēlēšanas, kas zemniekiem visuvai-

zināt» (iespiests 1787.-1790. gada kalendāros) -

Latvijas sabiedriskās domas vēsturē svarīgu, bet līdz sim nepama

nītu publikāciju Kā var spriest, arī šo rakstu ierosinājis Jannavs..

To apstiprina ievadfrāzes, kas līdzīgas Jaunava rzteikumiem, ka

baznīcā nolasīts rīkojums grūti uztverams un maz j Maus -

tāju atmiņā. Jannavs pat rakstīja: «Ja es drīkstu ieteikt kādu

līdzekli ko uzskatu šai lietā par visderīgāko, tad tas ir sads. bez

likumu grāmatas nodrukāt velšos likumus ka pielikumu kalen-

dār™>U

Jannavгi pamatideja - zemniekam precīzi jazma savi

> Patenti - rīkojumi, kas tolaik piesūtīti mācītājiem nolasīšanai baznīcās.

Raksta «Patentes un pavēlēšanas»
sākums «Vidzemes kalendārā»

1787. gadam
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pienākumi, lai muiža nevarētu tos palielināt, zemniekam jāsaprot,
ka «likumi ir spēcīgāki nekā kunga patva|a».

Vai nu aiz piesardzības, vai tiešām veltīdams lielāku uzmanību
sabiedriski maznozīmīgākām problēmām, pirmajos divos kalendāra
laidienos Harders apskata «pavēlēšanas» par uzvešanos baznīcā,
par ārlaulības bērnu «mušināšanu», par kāzu svinību ierobežoju-
miem, par aizliegumu lādēties, dažos teikumos pat «pret to razboi-

nīgu saimi». 1 Taču 1789. un 1790. gada kalendārā autors aplūkojis
trīs svarīgus tematus —.1765. gada zemnieku patentu, zemnieku

tiesību garantēšanu ar tiesām un kādu jautājumu sakarā ar 1783.

gada «galvas naudas» nodokli.
1765. gadā bailēs no zemnieku nemieriem valdības pārstāvis

Vidzemē ģenerālgubernators bija piespiedis muižnieku landtāgu
pieņemt un patentā 2 izsludināt noteikumu, ka klaušas un nodevas

turpmāk nedrīkst palielināt. Taču šajā jautājumā bija pie|auts
zināms kompromiss noteikumu izpildes pārbaude tika uzticēta

pašiem muižniekiem. Viņi noteiktās normas neievēroja, un klaušas

un nodevas auga augumā. Muižnieki slēpa no zemniekiem šos no-

teikumus. Kad, piemēram, 1784. gadā Kalsnavas mācītājs Z. Grī-

ners no kanceles bija pasludinājis, ka paliek spēkā tādas pašas
klaušas un nodevas kā pirms 40—50 gadiem, viņu par to atlaida no

darba un tiesāja. 3

Pēc nemieriem un tiesu reformas minētā patenta juridiskās
garantijas bija kļuvušas reālākas. Savā rakstā pirms patenta
izklāsta Harders norāda, ka zemniekam ir atļauts sūdzēt kungu
tiesā: «Ja nu tāpat ar mīlīgiem vārdiem un lūgšanām no saviem

kungiem nekādu žēlastību vēl nedabūjat, tad nu gan mūsu žēlīga
ķeizerene tiesas ir cēlusi iekš mūsu zemes, kās netaisnībai būs
stāvēt pretī, ka nevienam pārāki nenotiek.»

Harders īsumā paskaidro tiesāšanas procedūru. Protams, pa-

skaidrojumā izteikti daudzkārtīgi atgādinājumi izturēties pret
kungiem un tiesu goddevīgi,4 bet nevienā teikumā autors neai-

cina samierināties ar kungu netaisnību. Patiesībā, informēdams
zemniekus un uzsvērdams tiesu piesēdētāju nozīmi, kontrolē par

patenta izpildi Harders tiecās iesaistīt pašus dzimtcilvēkus. levēro-

1 So rīkojumu sakopojums jau kopš zviedru laikiem reizi pa reizei tika

iespiests lūgsnu grāmatas pielikumā.
2 Sludināšana. R., 1765, 12. apr.
3 Stepermanis M. Vidzemes zemnieku nemieri 1750.—1784. R., 1956, 315.—

318. Ipp.
4 Sī iemesla dē] «Latviešu literatūras vēsturē» (1. R., 1959, 465. Ipp.) raksts

aplam novērtēts kā tradicionālā vācu mācītāju pamācība zemniekiem būt paklau-
sīgiem saviem apspiedējiem.
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jot to, ka Harders bija no muižniekiem atkarīgs mācītājs, jāat-
zīst viņa norādījumi zemniekiem liecina par pilsonisku drosmi.

1765. gada patenta galveno noteikumu izklāstam Harders pie-
vieno īsu, bet zīmīgu komentāru: zemniekiem jāapsver, vai kungu
prasības sakrīt ar «rullu grāmatu» un «vecu mūžīgu tiesu pie mui-
žas». Tas ir tieši tāds pats «nodarījums», par kādu sodīja Grīneru.

Dažās vietās Hardera izklāsts neatbilst 1765. gada patenta prin-
cipiem. Viņš gan precīzi pārstāsta patenta ievadu par zemnieku kā
muižnieka privātīpašumu: «.. paši zemnieki ar visām lietām, kas
tiem vien ir, saviem kungiem īsteni vien pieder, ka tie kungi ar to
būtu varējuši darīt pēc savu prātu kā gribēdami. .» Bet tālāk Har-
ders divas reizes patvaļīgi iestarpina savu domu: «.. tā tiesa 1 ir tā
kā rente par to zemi, kas no muižas ir’ izdota un ko zemnieks

strādā.» Tātad muižas un zemnieku attiecības Harders saprot ci-
tādi nekā 1765. g. patenta devēji. Harderam tās ir divu tiesību sub-

jektu savstarpējs darījums. Ir pamats domāt, ka Harders ideju aiz-

guvis no ang|u klasiskās buržuāziskās politiskās ekonomijas prin-
cipa: rente ir līdzeklis, ar ko pe|ņu savā starpā sadala juridiski
vienlīdzīgie zemes īpašnieks aristokrāts un tās lietotājs nomnieks.
Harders savā izdevumā izlaida arī visas patenta tirādes par to, ka
muižnieku lēmums ir tēvišķīga labdarība. Tātad «Vidzemes kalen-
dārā» patenta noteikumi apgaismoti kā zemnieku tiesības, nevis
kā dzimtkungu dāvinājums.

Raksta beigās Harders paskaidro zemniekiem, kā aplēst, cik lielu

da|u galvasnaudas nodok|u viņi ir jau nolīdzinājuši klaušu un no-

devu veidā un cik tiem vēl jāsamet maksāšanai. Tas darīts tādē|,
lai muižturi, kas zemnieku galvasnaudas nodeva «kronim», neva-

rētu no zemniekiem pieprasīt nesamērīgi lielas papildu klaušas,
nodevas un maksājumus.

Harderam pa prātam bija «mīlīga paklausīga dzīvošana», un

aktīva zemnieku uzstāšanās pret muižnieku patvaju viņam likās

«brīžam bezkaunīga». Harders bija ļoti tālu no domas, ka nepiecie-
šamas radikālas pārmaiņas sabiedriskajā_iekārtā. Taču Harder.š

aizstāv atziņu, ka jānodrošina iespēja zemniekiem saņemt un brīvi

izlietot sava’ darba produktu da|u.2 Jo lielākā mērā un stabilāk tas

būtu nodrošināts, jo spēcīgāk tiktu veicinātā preču saimniecība. Tas

savukārt, kaut Harders pats diez vai apzinājās, veicinātu arī jau-
nas kapitālistiskas attiecības. Hardera šāda nostāja rakstā

«Patentes un pavēlēšanas» jāvērtē kā progresīva.

1 Klaušas un nodevas.

2 Kalendārā pie tirgus ziņām Harders aicināja zemniekus csavas preces no-

vest uz pārdošanu» un 1788. gadagājumā iespieda plašu pamācību par tirdznie-

cības kārtību Rīgā.
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Tādi izteikumi, kādi sa-

stopami šajā Hardera sa-

cerējumā, toreizējos lat-

viešu rakstos bija kas

nedzirdēts. Un arī nepie-
ļaujams.

Tālākie notikumi nav

īsti noskaidroti, tomēr tas,
kas mūsu laikā par tiem

zināms, ir ļoti zīmīgs.
Vispirms jau Hardera
rakstam nav nobeiguma.
Droši vien autors bija pa-

redzējis to turpināt nāka-

majos kalendāra laidienos.
Taču 1790. gada «Vidze-

mes kalendāru» nelikumīgi
pārdrukāja Rīgas pilsētas

iespiedējs J. К. D. Millers, slēpdamies aiz pseidonīma «Melders».

Pārdrukājumā raksts «Patentes un pavēlēšanas» izlaists. Harders

publiski izteica sašutumu par pārdrukāšanu. 1 Tomēr Millers neso-

dīts turpināja izdot kalendāru nākamajiem gadiem, bet Harders,

nespēdams ar tik varenu pretinieku konkurēt, sava izdevuma

iespiešanu pārtrauca. Šāda notikumu gaita ir pretrunā ar toreizē-

jiem rakstītajiem un nerakstītajiem noteikumiem, tāpēc rodas seci-

nājums acīmredzot aiz Millera Stāvējušas sevišķi ietekmīgas
aprindas, kas bijušas ieinteresētas Harderu apklusināt.

Par «Vidzemes kalendāra» pielikumu sastādītāju turpmākajiem
gadiem Millers uzaicināja jau minēto Rūjienas mācītāju G. Berg-
mani, kas tika uzskatīts par izglītotu cilvēku, racionālistu, Har-

dera draugu. Dažas zīmīgas paralēles. Atšķirībā no Hardera

Bergmanis bija spējīgs piejaut kompromisu ar sirdsapziņu: kad

kāds muižturis par niecīgu pārkāpumu bija nomocījis zemnieci,
Bergmanis izdeva apliecību, ka viņa izdarījusi pašnāvību, jo bijusi
Jauna un atriebīga. 2 Harders turpretim spēja būt neatkarīgs un

nebaidījās stāties pretī pat savam patronam. Kad Harders reiz aici-

nāts uz tiesu, lai apliecinātu, ka kāds latvietis, kurš uzdevies par
brīvu cilvēku, esot Podzēnu īpašnieka dzimtzemnieks, tas atteicies
to darīt [24].

Jau 70. gados Bergmanis zemnieku eksekūcijās piedalījās ar

1 Napiersky К. E. Chronologischer Conspect der lettischen Literatur. Erste

Forsetzung. R., 1844, S. 13.
2 Stepermanis M. Zemnieku nemieri Vidzemē 1750.—1784. R., 1956, 174. Ipp.

G. Bergmanis (A. G. Boses zīmējums)
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sprediķi: «Ikviens lai sargās no viltīgas melu sūdzēšanas un kalpo
savam kungam ar labu prāt.» 1 90. gados, kad pēc franču buržftā-
ziskās revolūcijas sākās reakcija, Bergmanis uzstājās ar aktīvu

politisku propagandu, attaisnojot jebkuru dzimtkunga rīcību, pie-
prasot no zemniekiem padevību, samierināšanos pat ar netais-
nību. 2 Arī «Vidzemes kalendāra» pielikumā, kuru sastādīja B'erg-
manis, gadu no gada tagad skanēja šis tonis.

Ir iemesls domāt, ka Harders kādu laiku pārtraucis draudzēties

ar Bergmani. Hardera vārds nav redzams Bergmaņa 1795. gada
svētrunu krājuma iepriekšparakstītāju sarakstā. Vēl raksturīgāka
ir šāda epizode. Kad grupa «apgaismotu tautas labvēju» Bergmaņa
vadībā 1790. gadā nolēma laist klajā praktisku un morālu pamā-
cību krājumu zemniekiem «Labu ziņu un padomu grāmata», laik-

rakstos sludināja, ka tai vēlamos satura papildinājumus var pie-
sūtīt arī Harderam. Taču Harders atteicās no dalības šai izdevumā

un 1791. gadā vācu valodā pat iespieda izplatīšanai īpašu lapiņu
[l9], kurā rakstīts: «lekāms grāmata pati vēl nav parādījusies,
steidzos paziņot, ka man tur nav nekādas da|as, un lūdzu ikvienu

nākamo lasītāju, vai nu viņš grāmatu novērtētu ar uzslavu, vai

nopeltu, nedomāt par mani.»
«Labu ziņu un padomu grāmata» nebija labāka par citiem Berg-

maņa ražojumiem. Par zemnieku un kungu attiecībām tajā vietu
vietām runāts šādi: «Panesi, ja tevim pāri dara, dievs tevim to

atlīdzinās debesīs ja mums tā brīvība tiktu, tad bads, trū-

kums, zādzība, slepkavība un nedroša dzīve būtu.»3

1790. gadā Harders Rubenē vācu valodā iespieda savu grāma-
tiņu «Piezīmes un pielikumi prāvesta Stendera kunga jaunajai lat-
viešu gramatikai» [l7] (sk. arī [42] un [43]). Otrajā izdevuma tā

iznāca Jelgavā 1809. gadā [32]. Pēc Hardera nāves rokraksta pa-
lika arī viņa labojumi un papildinājumi Stendera vārdnīcai, kurus

Hardera znots, mācītājs A. Velligs (domājams, cēlies no Rīgas lat-

viešiem) publicēja 1828. gadā [4o].

1 Stepermanis M. Zemnieku nemieri Vidzemē 1750.—1784. R., 1956, 167. Ipp.
2 Tas spilgti izpaudās viņa krājumā «Saņemamas sprediķu mācības» (R..

1795).
3 Kā Hardera un Bergmaņa ceļi krustojušies laikā, kad izdots mācītāja

J. H. Gūlekes katehisms «Ceļa rādītājs uz dieva valstību» [lB], nav īsti skaidrs.

Gūlekes teksts, kas rakstīts samērā brīvi, racionālistiskas teoloģijas garā,

iespiests 84 lappusēs Rubenē 1791. gadā. Bet pilnīgi pabeigtajam darbam vēl pie-

vienots ortodoksālais, būtībā novecojušais M. Lutera katehisms, ko iespiedis
Bergmanis Rūjienā. lespējams, Gūleke, nobijies, ka viņu varētu noturēt par pārāk
radikālu, pats nodevis savu grāmatu Bergmanim «labošanai».
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Harders valodas izpētē lietoja Stendera metodei līdzīgu paņē-
mienu.— viņš ierosinājis savas apkārtnes latviešus uz stāstīšanu

un fiksēja viņu izteiksmes veidu. Harders uzsvēra, ka izpētes pa-
matā liekams nevis agrākais vācu mācītāju veikums, bet tautas
dzīvā runa. Viņš novērojis daudzu vārdu pareizu lietojumu, brī-

nišķīgus izteicienus’, pamanījis starpību starp atvasinājumiem ar

izskaņām -šana un -ums, saskatījis atgriezenisko darbības vārdu

daudzējādās nozīmes, ieteicis likt ģenitīvu pirms apzīmējamā
vārda utt.

Lai gan Stenders latviešu valodas jautājumos tolaik ir vispār-
atzīta autoritāte, tomēr konkrētā valodas materiāla izpētē Harde-
ram ir zinātniskāka un konsekventāka pieeja nekā Stenderam. Tā,
piemēram, Harders centies izzināt skaņu mijas likumības «ir

tiesa, burti tiek bieži mainīti, taču nevis pēc nenoteiktā facile2, bet
si adest ratio et regula ita poscit 2

» [32, 22. Ipp.]. Stendera neva-

rība izprast vienzilbes darbības vārdu locīšanu ierosinājusi Har-
dern uzrakstīt pamatīgu apceri par šo jautājumu [32, 74. —90. Ipp.].
Turpretim latviešu valodas cilmes skaidrojumā Hardera uzskats ir
naivs viņš domā, ka latviešu valoda ir krievu un vācu valodas

sajaukums.
Svarīgākā tomēr ir Hardera attieksme pret latviešu valodu. Vai-

rākkārt viņš norada par rakstības nepiemērotību: «lekārtojot lat-

viešu ortogrāfiju, acu priekšā ir turējuši vairāk tā vācieša labumu,
kurš grib mācīties latviešu valodu, nekā paša latvieša» [32, 12. Ipp.].
Harders uzstājas pret vācu valodas gramatisko konstrukciju ieva-
zāšanu latviešu valodā, norāda uz latviešu valodas lielo spēju, vei-
dot atvasinājumus un jaunus vārdus, bagātināt leksiku. Harders ir

par jaunu jēdzienu apzīmēšanu ar internacionālismiem, nevis ar

stenderisko aprakstošo izteiksmi («citrone», nevis «Vāczemes

ābols»). Viņš nostājas pret dialektismiem un atzīst nepieciešamību
regulēt valodu, novērst nekārtnas parādības.

Tātad Hardera mērķis ir literāras, normētas valodas izveide,

pamatojoties uz pašas latviešu valodas vārdu krājumu un likumībām.

Viņš norāda, ka to var veikt tikai lielāks kolektīvs, kas mācās ne-

vis amatnieciski «panis lucrandi causa»4, bet gan studiju nolūkā.

Tādējādi Harderam ir neapstrīdams nopelns viņš uzsācis prin-
cipiāli jaunu ce[u, aicinādams uz valodas zinātnisku izpēti zināt-
niskos nolūkos. Hardera acīs latviešu valoda no līdzekļa, ar ko pie-

1 Vārdnīcas labojumos un papildinājumos minēti šādi piemēri: «apkoram
runāt», «atslēgas bērns», «meži top brāzti» u.c.

2 «Kā vieglāk».
3 «Ja ir jēga un noteikumi to prasa».
4 «Maizes pelnīšanas labad». [32, 5. Ipp.]
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kļūt ļaužu prātiem (tā tas bija Stenderam), pacēlusies līdz akadē-

miska darba objektam. Pēc Hardera domām, latviešu valoda ir tik-

pat cienījama kā visas citas valodas. Nav grūti šī uzskata pamatā
uztvert apgaismes atziņu, *ka kultūras ziņa atpalikušas tautas no-

nākušas tādā stāvoklī nevis aiz neapdāvinātības, rakstura «spītī-
bas», bet ārējo apstākļu, visbiežāk vareno un izglītoto iekārotāju
uzkundzēšanās dēļ.

Cik zināms, pēc grāmatiņas «Piezīmes un pielikumi prāvesta
Stendera kunga jaunajai latviešu gramatikai» četrus gadus Rube-

nes «driķēs» nav iznācis neviens Hardera iespiedums. Ar 1795.

gadu datēta, parādījās «Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grā-

matām pārtulkota» [2o]. Visi tajā aprakstītie izstrādājumi - «ga-

ļas rikti», «zivju rikti», «pastietes», «cepeti», «tartes un košķeni» 1,
«glasiejes» 2 ir izmeklēti smalki, ar sarežģītu izgatavošanas
«tehnoloģiju». Tie gatavojami no dārgām, bieži vien eksotiskām

izejvielām. Grāmata domāta muižu pavāriem, tālab arī ēdienu no-

saukumi doti vācu valodā.

Pavārgrāmata ir gandrīz vai vienīgais Hardera iespiedums lat-

viešu valodā, kas nav adresēts zemniekiem. Tā krasi atšķiras no

viņa pārējiem iespieddarbiem. Harders nebūs gribējis papildināt
kungu jau tā bagātīgās ēdienu kartes vai rūpēties par latviešu pa-

vāriem muižās. Drīzāk jāpieņem, ka Harders vēlējies uzlabot

savus materiālos apstākļus. Tas secināms pēc tā, ka pavārgrā-
mata bijusi Hardera dārgākais iespiedums (izdevumacena 25 mār-

kas, tātad lappuse septiņas reizes dārgākā nekā ābecem). Menešus

četrus pēc grāmatas iznākšanas Harders sludinājumos atkārtoti,

lūdza «subskribentu kungus» izņemt viņu pasūtījumu «uz ātrāko»,

bet vēl pēc kāda laika neizņemtos eksemplārus pārdeva Milleram.3

80. gadu beigās.Hardera izdevumos ornaments bija kļuvis stin-

grāks, ģeometriskāks [l4, 3. Ipp.], pēcāk, to aizstaja atturīgas
taisnas svītras. Grāmatu virsraksti titullapās k|uva lakoniskāki.

Tas pats vērojams arī pārējā latviešu grāmatniecība. Taja atbalso-

jās klasicisma stils, kas sāka valdīt Eiropas mākslā.

90. gados iznākušās Hardera grāmatas valodnieciskā apcere

un pavāru grāmata ir tipiskas reakcijas laikmeta paradības. Har-

ders bija atteicies no sabiedrisku jautājumu iztirzāšanas, un zem-

nieku apgaismošanas. Laikā, kad Bergmanis un daudzi citi aizstā-

vēja dzimtniecību, šī klusēšana bija ļoti nozīmīga.

1796. gadā uz pavisam slikta un lēta papīra nodrukātā ābece

[2l] irHardera pēdējais iespiedums. Kad Katrīna II visa Krievijā

1 «Tortes un kūkas».

2 «Saldējumi».
3 «Rigische Anzeigen», 1795, Nr. 49; 1796, Nr. 11, 12, 33,
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aizliedza privātās spiestuves,' «lai novērstu dažādas neērtības,
kas ceļas no brīvas un neierobežotas grāmatu iespiešanas», arī
Harderam un Bergmanim vajadzēja pārtraukt iespiedēju darbu.

Savas pastāvēšanas 16 gados Rubenes «izdevniecība» laidusi

klajā, cik pašreiz zināms, 21 iespieddarbu, no tiem 19 latviešu
valodā un 18 ar laicīgu saturu (latviešu grāmatu kopskaitā to-
laik apmēram bija 50% reliģiska satura izdevumu). Ja neskaita
biezo pavāru grāmatu, abus neatrastos izdevumus un paziņojuma
lapiņu par «Labu ziņu un padomu grāmatu» [1,4,19,20], Har-
dera iespiedumu vidējais biezums ir 38,8 lappuses. Salīdzināju-
mam

tikai 12 iespieddarbu, bet to caurmēra biezums ir 162,5 lappuses.
Tirāžas un noieta ziņā, kā iepriekš norādīts, svarīgākie Hardera

izdevumi nevarēja būt gluži bez nozīmes.

1801. gadā, kad cars Aleksandrs I Krievijā atjaunoja privāto
spiestuvju tiesības, atsākās rosība Baltijas grāmatniecībā. Arī

Bergmanis atkal naski ķērās pie darba, taču tagad viņš gan izvai-

rījās no franču apgaismotāju literatūras un latviešu zemniekiem
adresēto grāmatu iespiešanas. Harders savā tipogrāfijā neko vairs

neiespieda, kaut gan iekārtu un materiālus mājās paturēja līdz

mūža galam. 2 Par Hardera atturēšanos no grāmatu izlaides var

izteikt tikai dažādus minējumus.
Pirmais Hardera literārais darbs, kas parādījās atklātībā pēc

reakcijas posma, bija 1804. gada Vidzemes zemnieku likumu tulko-

jums [26], kuru viņš veica valdības iestāžu uzdevumā. Par šo

darbu viņš izpelnījās speciālu ķeizara pensiju.
Likumus valdība, protams, bija sagatavojusi ne jau aiz rūpēm

par latviešu zemniekiem, bet gan lai stabilizētu pastāvošo eksplua-
tācijas sistēmu. 1802. gada Kauguru nemieri bija parādījuši, pie
kā var novest pastāvošās agrārās attiecības. Likumi nodeva saim-

niekiem zemi mūža valdījumā, ko manto arī viņu bērni, stingri
normēja klaušu un nodevu apjomu, noteipa, ka atlikusī zemnieku

1 Указ Екатерины II Сенату 16 сентября 1796 года. В кн.: Вези-

рова Л. А. Хрестоматия по истории русской книги 1564—1917. М., 1965,

с. 84—85.

2 Pēc tam tipogrāfija pārdota kādam brāļu draudzes darbiniekam Lintenē.

Tas, iespiedis divas hernhūtiešu brošūriņas, burtus nodevis pārkausēšanā, un

spiestuves darbība izbeigusies. (Koppen P. Über den Ursprung, die Sprache und

Literatur der lithauischen [oder lettischen] Völkerschaften. «Magazin, heraus-

gegeben von der Lettisch-Literärischen Gesellschaft», 1829, [Bd. I], St. 3, S.

41—42.) Lintenes brošūriņās lietota tikai viena Hardera burtu garnitūra. Kas

noticis ar pārējām, nav zināms.
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ražojumu daļa ir viņu pilnīgs īpašums. Muižniecības reakcionārākā
daļa mēģināja izjaukt valdības nodomus jau likumu sagatavošanas
laikā. Kad Aleksandrs 1 likumus tomēr parakstīja, muižnieki pa-
nāca, ka tos baznīcās nenolasīja. Taču valdība savukārt gādāja par
likumu iespiešanu. Tā izveidojās situācija, kas daudzējādā ziņā
bija līdzīga 18. gs. 80. gadu apstākļiem.

Harders nebūt nepalika vienaldzīgs pret šiem notikumiem.

Tulkojot likumus, viņš divās vietās atkal ieviesis patvaļīgu inter-

pretāciju. Jau pašā pirmajā likumu pantā, kur rakstīts, ka zem-

nieks par viņa valdījumā nodoto zemi maksā «vienu piederīgu
līdzību», Harders pēdējo frāzi papildina ar vārdiem «tā kā vienu
renti par to zemi».-Arī vēl citā vietā viņš klaušas un nodevas pielī-
dzina angļu politiskās ekonomijas rentes jēdzienam.

Tas bija atkal senais Harders. Par Hardera attieksmi pret laik-

meta lielāko notikumu franču buržuāzisko revolūciju nav sa-

glabājusies neviena liecība. Tomēr kaut ko iespējams secināt

revolūcijās aprējēju kori viņa balss

nebija dzirdama, un atšķirībā no

daudziem jo daudziem savas kār-

tas pārstāvjiem viņš joprojām pa-
lika pie saviem brīvajiem uzska-
tiem. Harders steidzās izmantot

labvēlīgos apstākjus savos nolū-

kos.
1805. gadā Tērbatas universi-

tātes skolu komisija izstrādāja
skolu tīkla projektu. Skolās pare-

dzēja mācīt arī aritmētiku. Sakarā

ar to 1806. gadā Rīgā J. K. D. Mil-

lera spiestuvē Harders laida klajā
«Rēķināšanas grāmatiņu» [27].
Pēc kāda anonīma autora [4B] zi-

ņām, «Rēķināšanas grāmatiņa»
esot Cēsu apriņķa skolu inspek-
tora Ekespares un viņa amata pēc-
teča E. J. A. Kornēliusa privātizde-
vums šā apriņķa projektējamo
draudzes skolu vajadzībām. Ir izde-

vies noskaidrot, ka minētais Eke-

spare (Pēteris Aleksandrs) ir tas

cilvēks, ko G. Merķelis cildina kā

vienu no retajiem humānajiem
muižniekiem. Jau 90. gados Eke-

spare izdalījis zemi saviem zemnie- «Rēķināšanas grāmatiņa» (1806)
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kiem, atteicies no klaušām un saņēmis tikai mērenu nomas maksu.'
Tātad «Rēķināšanas grāmatiņas» izdošana bija divu domubiedru
Hardera un Ekespares kopējs pasākums.

Kad Harders rakstīja «Rēķināšanas grāmatiņu», kas ir pirmā
aritmētikas grāmata latviešu valodā, Baltijā (droši vien Krievijā
notiekošo izglītības pārkārtojumu ietekmē) sāka nostiprināties
atziņa, ka zemnieku skolām nav jābūt baznīcas palīgiestādēm, bet

gan tām jādod bērniem arī reālas lietišķas zināšanas. Taču valdo-
šās šķiras atbalstīja uzskatu, ka pārāk plašas zināšanas, kas pār-
sniedz noteiktas robežas, esot zemniekiem kaitīgas. Notika disku-

sija. Mācītājs F. V. Kāde, piemēram, apgalvoja, ka dzimtcilvēku

izglītošanai pietiekot ar reliģijas un lasīšanas mācību, bet ģeo-
grāfijas un vēstures zinības zemniekiem esot liekas. Par Stendera

«Augstas gudrības grāmatu» viņš izteicās: «Būtu tikai zemnieki

jāpasarga no tās ģeogrāfiskajiem izklāstiem un dažām citām ku-

riozitātēm», kā arī ciniski ņirgājās.2 Mācītājs К. V. Brokhūzens
savukārt pieļāva, ka zemniekiem jādod neliela grāmatiņa par rēķi-
nāšanu, zemes un dārzu kopšanu, veselības jautājumiem, taču no-

rādīja: «Ir gan labi, ja arī laucinieks sasniedz zināmu izglītības
pakāpi, bet ir ļoti kaitīgi, ja šo pakāpi pārkāpj, jo no tam ceļas
īpaši netīksme un neapmierinātība ar zemo darbības loku, kurā at-
rodas zemes kopēju kārta. levedot garīgo kultūru lauciniekiem,
neaizmirsīsim, ka mums vajadzīgas arī viņu rokas, ka mūsu tēv-

zemes pastāvēšanu nodrošina tikai viņu tīrumi. Ja mēs tiem atrau-

jam vajadzīgās rokas, tad mūsu labklājība sagrūs bēdīgās
drupās.»3

Hardera «Rēķināšanas grāmatiņai» ir pagarš interesants ievads,
kurā autors būtībā polemizē ar izglītības ierobežotājiem. Harders

ir par zināšanu nemitīgu progresu, par prāta vispārēju attīstību

bez ierobežojumiem: «Jo labāki ikkurš allažiņ vairāk uz priekšu
būs dzīties un jaunas derīgas gudrības labprāt pieņemt.» Viņa
ideāls ir gudra, domājoša personība: «Tāds prāta gaišums pēc
arī rādās pie visām lietām; ko vien redz un dzird, to vairs neuz-

skata kā muļķis, bet kā prāta cilvēks.»

Arī grāmatas konkrētais saturs ir polemika: tas ir ievērojami
plašāks nekā matemātikas mācīšanā proponēja toreizējie izglītības
noteicēji. Tā, piemēram, mācītājs J. G. L. Rihters ieteica mācīt skolā

1 Merķelis G. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās. Iz-

lase. R., 1969, 103. Ipp.
2 Kade F. W. Die lettische Industrieschule.. Mitau, 1805, S. 16. Kade F. 117.

Beleuchtung der Albersschen Kritik.. Mitau, 1806, S. B—9.

3 Brockhusen Ch. W. Ein Wort über die bisherigen Schulanstalten für die

Letten. «Nordisches Archiv», 1803,№ 3, S. 103.
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rēķināšanu un rakstīšanu ne vairāk kā 3 stundas dienā dažas ne-

dējas. Mācītājs F. V. Kāde uh prāvests I. G. Ungers atzina tikai

galvas skait|ojumus, bet Harders mācīja visas darbības rakst-
veidā. Kurzemes skolu direktors J. D. Braunšveigs norādīja, ka

nav pieļaujami trejskaitļu rēķini un «ķēdes rēķini» (paņēmiens tā-
laika sarežģīto mērvienību pārrēķināšanai), bet Hardera darbā tiem

bija svarīga nozīme. 1
Harderam vajadzēja radīt svarīgākos matemātikas terminus

latviešu valodā. Viņš atzina: «Gan grūts darbs ir bijis skaidri iz-
sacīties no tādām lietām, kas vēl līdz šim šinī valodā nebija ne

dzirdētas.» No Hardera lietotajiem- četru aritmētikas pamatdar-
bību terminiem («kopāskaitīšana», «atņemšana», «reizināšana»,
«dalīšana») mūsdienās nostiprinājušies trīs. Kā visos citos dar-

bos, tā arī «Rēķināšanas grāmatiņā» Hardera valoda ir rūpīgi
izstrādāta, labāka nekā vairākumam tālaika Baltijas vācu literātu.

Viņa izteiksmes veidā jūtams, cik daudz pūļu autors savā mūžā

veltījis kultūras darbībai, cik ciešā kontaktā bijis ar zemniekiem.
A. Dēbners 1856. gadā rakstīja, ka Stenders it kā skatās zemniekam

pāri, kamēr Harders tieši acīs [s3].
Pacietīgi un pamatīgi izskaidrodams aritmētikas elementus,

iepazīstinādams ar mērvienībām, Harders «Rēķināšanas grāmati-
ņas» tekstā cenšas pielāgoties zemnieku praktiskajai dzīvei. Uzde-

vumi arvien ir konkrēti: kāds saimnieks «jaunas skaistas priedes
izbrūķē sētu lāpīšanai», meitas staigā pa ceļu un atrod kniepes,
kungam, pa ceļu braucot, notiek «skāde», un «divi vīri pieiet un

palīdz, ka atkal var tikt projām». Grāmatā darbojas arī kalpi, zal-

dāti, vēveri (audēji), skroderi, dreimaņi (virpotāji), zāģeri, kop-
maņi (tirgoņi). Bet visreljefāk Harders izcēlis saimnieku, kam

veltīta lielākā daļa uzdevumu. Dažos uzdevumos saimnieks izrīko

savus kalpus, citos «mīlīgi» strīdas ar kaimiņiem par sējas bie-

zumu, brauc uz pilsētu pārdot savus ražojumus un iepirkties, pļauj
muižai rudzus un ved tai malku, nodod nodevas, aizņemas no mui-

žas labību, paliek tai parādā naudu.

Pēc «Rēķināšanas grāmatiņas» uzdevumu konkrētajiem datiem

iespējams ieskatīties Hardera izveidotās zemnieka «saimniecības»

ekonomikā. Aplēšot galvenās labības rudzu ražu, iznāk, ka

1 Ķade F. W. Die lettische Industrieschule.. Mitau, 1805, S. 10. Unger I. G.

Fragmente aus Ungers Schrift. In: Sonntag K. G. Aufsätze und Nachrichten

für protestantische Prediger im Russischen Reiche. Bd. 1, Hälfte 1. R., 1811,

S. 107. Richter J. G. L. Reflexionen und Vorschläge. Turpat, S. 116—127.

Braunschweig J. D. Ideen zur Gründung lettischer Landmannschulen. Mitau,

1811, S. 45—50.



122

izkūlums ir 7836 kg, no tā sēklai paredzēti
devām
dzuma pārdošanai atliek apmēram 1500 kg, par ko var ieņemt
kādus 35 dālderus. Grāmatā, protams, ieskicēts ideāls gadījums,
taču tam vismaz daļēji vajadzēja atbilst reālajām iespējām, citādi

uzdevumi lasītājiem liktos neticami. Pēc Hardera datiem, klaušu

apjoms attiecībā pret darba apjomu zemnieku saimniecībā (11,5
pūrvietu pret 20 pūrvietām) ir ievērojami lielāks nekā nodevu ap-
joms attiecībā pret kopražu (8 pūri pret 163 pūriem). Te reāli

atspoguļojas zemnieku ekspluatācijas toreizējā prakse zemnieku
darbu muižnieki aprēķināja ārkārtīgi lēti un iedzīvošanās alkās

pieprasīja vairāk klaušu nekā nodevu.
Harders ir sašutis par saimnieku, «kas dzīvoja bez mēra un

bez ziņas un tāpēc labprāt nezināja, cik viņam ir, cik nav». Har-
dera iztēlotais saimnieks pēc būtības ir tuvs angļu buržuāziskajā
politiskajā ekonomijā izveidotajam priekšstatam par zemes nom-

Saimnieka ieņēmumu un izdevumu pierakstu paraugs «Rēķināšanas
grāmatiņā»
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nieku uzņēmīgu, rosīgu lauku kapitālistu, kas laiž savus ražo-

jumus tirgū kā preci, aprēķinot tajā ieguldītā darba vērtību.
levadā Harders raksta: «Kas māk rēķināt, tas jau labāki pratīs lie-
tas vērtību nosacīt: viņš zina, ko tā lieta viņam maksā, viņš pie-
skaita savus darbus un sviedrus, ko tur licis klāt ..» Tādējādi
vienkāršotā veidā viņš izklāsta Ādama Smita preču vērtības teo-

rijas pamatdomu. Kādā vietā Harders pat sniedz saimnieka viena
mēneša un gada ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu paraugpie-
rakstu. Visa «Rēķināšanas grāmatiņa» ir pilna ar racionālas saim-

niekošanas padomiem. Tātad izdevums ir Hardera mēģinājums pa-
līdzēt saimniekiem nostiprināt saimniecību. Tādējādi Harders
centās praktiski atbalstīt 1804. gada zemnieku likumu ideju. 1

Bet dzimtkungiem drīz vien izdevās likuma izmantošanu aizka-

vēt: Tad valdība piekāpās un 1809. gadā pieņēma «papildu pun-
ktus» [34, 35], bet 1819. gadā izdeva jaunu likumu par dzimt-

niecības atcelšanu, kas ekonomiskā ziņā atbilda muižniecības

interesēm, jo visu zemi nodeva tās īpašumā.
Hardera «Rēķināšanas grāmatiņa» piedzīvoja neveiksmi. Tā kā

izdevums bija paredzēts Cēsu apriņķa jaundibināmām skolām, tas

pārdošanā netika laists'[4B]. Taču skolu dibināšanas plāni muiž-
nieku protesta dēļ izjuka, un lielākā daļa grāmatas tirāžas palika
guļam Araišu mācītājmuižā mācītāja un skolu inspektora
E. J. A. Kornēliusa dzīvesvietā. Vēl 1833. gadā «Rēķināšanas grā-
matiņu» tur varēja nopirkt [sl]. Pēc dažādām ziņām, šis izde-

vums lietots gandrīz vienīgi Cēsu apriņķī, pie tam nelielā
skaitā.2 Kad nākamās aritmētikas grāmatas autors mācītājs
F. V. Vāgners rakstīja savu «Rēķināšanas pamācīšanu, cik zem-

nieku ļaudīm vaijaga» (izdota Jelgavā 1821. gadā), viņam Hardera

darbs vispār nebija pazīstams. 3 30. gados Kornēliusa pēcteči ķērās
pie Hardera «Rēķināšanas grāmatiņas» izpārdošanas, bet tad tā

jau bija novecojusi. J. Cimze 1842. gadā, vērtējot latviešu mācību

1 Par «Rēķināšanas grāmatiņu» sk. arī [s6], [63].
2 Ungurmuižas dārznieks F. Girgensons 1816. g. to pārrakstījis ar roku

(Latvijas PSR Vēstures muzejs, VN 1557). Viņš atkārtojis visu ievadu, saīsinājis
1. nodaļu par skaitļu uzbūvi un lasīšanu, bet no pārējā izlaidis tikai pa piemē-

ram un uzdevumam.

3 Vāgnera darbs izdots pirmoreiz 1000 eksemplāros, otrreiz (1843. g.)
2500 eksemplāros (Latvijas PSR Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu-

nodaļa, R X 110, 11, 23. un turpm. Ipp.) un pēc tam atkārtots. Hardera terminus

aritmētikas pamatdarbībām latviešu valodā nostiprināja Vidzemes aritmētikas

grāmatu autori K. E. Napjerskis (1822) un К. K. Ulmanis (1831).
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grāmatas,’ atzīmējis, ka no Hardera laika viedokļa «Rēķināšanas
grāmatiņas» izklāsts esot meistarisks, bet no jaunāko laiku vie-

dokļa darbam neesot pedagoģiskas vērtības, jo tajā neesot ne pēdu
no J. H. Pestalocija analītiskās metodes.

1806. gadā Harderu iecēla par Valmieras diecēzes prāvestu. Šai

augstajā baznīcas amatā viņš sabija līdz 1816. gadam,, kad atlū-
dzās vecuma nespēka dēļ.

Mūža beigu posmā Harders joprojām rosīgi strādāja literāru
darbu.

Tā kā Harders bija labs latviešu valodas pratējs, viņu aicināja
piedalīties Jaunās derības latviskā tulkojuma revīzijā [37] 2. Har-
deram bija liela autoritāte komisijā, kas racionālisma garā pārstrā-
dāja dziesmu grāmatu. Par veicamo darbu viņš pats bija skeptiski
noskaņots. «Ja nevar dot ko sevišķi labu, tad labāk taču zemniekam
atstāt veco, ko viņš jau pazīst un pie kā ir pieradis,» kādā iepriek-
šējā aptaujā par šo pārstrādāšanu Harders atbildēja. 3

Harders ievietojis krājumā 22 savas dziesmas, kurās vairījies
no konkrētas tēlainības, dzīvu jūtu izpausmes; tajās ir vairāk mo-

rāles nekā reliģiskas mistikas. Jāpiebilst, ka nevienā dziesmā Har-
ders par zemniekiem nav šķendējies, nav centies tajos ieaudzināt

paklausības garu. Hardera skepse izrādījās pamatota jaunā
grāmata «Kristīgas dziesmas» (1809) [33] tautā neieviesās. Tā

sastapa pat atklātu pretestību. Zemniekiem nepatika tās sausais
racionālisms, aukstā un augstā prātošana.

Pēdējos dzīves gados Harders rakstīja svētrunu krājumu [39] 4.
Pēc Hardera nāves rokrakstā palikuši laicīga satura darbu krā-

jumi, no kuriem A. Velligs esot nodomājis izveidot izlasi «laika
kavēklim un pamācībai» [4s]. lespējams, no šā krājuma ņemts rak-

stiņš par laika kavēkļa rotaļām viesībās, kas iespiests 1829. gadā

1 Zimze J. Über lettische Schulbücher. Eingesandt an Eine lettisch-litera-

rische Gesellschaft im Jahre 1842. (Rokraksts atrodas Latvijas PSR ZA Funda-

mentālās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu sektora J. Misiņa nodaļā, «Lat-

viešu draugu biedrība 5498».)
2 Sai sakarā laikam radies Jaunās derības fragmenta tulkojums, kas sagla-

bājies rokrakstā [36].
3 LPSR CVVA, 233. f„ 1. apr., 1291. 1., 41.—42. Ip.
4 Dažos literatūras rādītājos Harderam piedēvētas vairākas krasi reakcionā-

ras garīgās dziesmas, kas iespiestas mācītāja H. Treija 1837.—1840. gada izde-

vumos ar parakstu «H». Tās tomēr nevar būt Hardera sacerētas viena no

dziesmām («Gudrības mācības») cikliski turpinās daudzos laikraksta «Tas Lat-

viešu Ļaužu Draugs» numuros, atsākot arvien tos pašus tematus, tātad tā rak-

stīta turpinājumos speciāli laikrakstam, kad Harders sen jau bija miris.
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[4l]. Krājuma tapšanas laiks nav zināms, droši vien arī tas attie-
cināms uz Hardera mūža nogali.

Harders gluži nepameta agrāk ar lielu patiku sākto latviešu
folkloras vākšanu. Viņš piesūtīja kādreizējam draugam G. Berg-
manim, kas gatavoja pirmos latviešu tautasdziesmu krājumus,
paprāvas tautasdziesmu kopas. 1 Krājumus iespieda 1807. un 1808.
gada [3O, 31]. Tie bija domāti vācu inteliģentiem, kas mantoto ap-
gaismes laikmeta ideju un romantisma priekšnojautu ietekmē sāka
interesēties par vienkāršo ļaužu stihisko daiļradi. Hardera savāktās
dziesmas šais krājumos ir dažādas līksmas un skumjas, bezgala
skaistas un arī bargas, pat sociāli asas:

«Vai, kundziņ, vai, kundziņ,
Pamazām, pamazām!
Vai šo gadu vien vajaga
Bāleliņa augumiņa?»

«Nākat, meitas, lūkoties,
Kādi ērmi tīrumā

Piecikaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.»

1809. gādā Harders lika Jelgavā otrreiz iespiest savu valodnie-
cisko apceri [32]. Salīdzinot ar pirmo izdevumu, redzams, ka
Hardera materiāli kļuvuši daudz bagātīgāki, viņa principi izkrista-

lizējušies pilnīgāki. Taču izrādījās, ka lielais, rūpīgais darbs strā-
dāts veltīgi arī to ļoti maz pirka. 2 Vēlāko paaudžu valodnieki
Hardera veikumu iestrādāja savos izdevumos.

Latviešu valodas tuvākai pētīšanai 1811. gadā nodibinājās mā-

cītāju pulciņš ar 11 biedriem. Tā ierosinātājs bija K. R. Girgen-
sons. Pulciņā aktīvi darbojās arī Harders. 1813. gadā pulciņš bija
iecerējis izdot savu rakstu krājumu. Par tā vadītāju aicināja Har-

deru, bet 66 gadus vecais vīrs atteicās, un arī krājums neiznāca.

Joprojām Hardera interešu lokā palika zemnieku izglītības jau-
tājums. Viņš uzrakstīja atzinīgu recenziju [3B] par F. H. Štolla

«Jaunu boksterēšanas un lasīšanas grāmatu» samērā vērtīgu,
vispusīgu mācību līdzekli. Recenzijā Harders pieskaras jautāju-

1 Tas esot atlikumi no agrāka vākuma (Hardera pavadvēstule Bergmanim
1806. g. [23]).

2 levadā Harders raksta, ka pirmo izdevumu viņš iespiedis nedaudzos eksem-

plāros, bet, kā var secināt pēc sludinājumiem avīzes «Rigische Anzeigen» 1799.

gada 3. numurā, tie bija pārdodami vismaz 9 gadus. Par izdevēja Stefenhāgena
zaudējumiem sakarā ar otro izdevumu Harders raksta vēstulē 1817. gadā [29].
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mam par jaunu metožu ieviešanu skolas grāmatās, norādīdams,
ka tai ir nopietns šķērslis vecāki mājās spēj bērnus mācīt tikai
tā, kā paši mācījušies. Izeja būtu pāreja no mājmācības uz skolu
mācību. «Bet tas tomēr nav mūsu spēkos .. Mums pagaidām tikai

pacietīgi jāgaida pakāpeniska uzlabošanās,» raksta Harders. Viņš
atzīmēja, ka autoriem grāmatas jāiespiež par pašu līdzekļiem, at-
kārtotiem izdevumiem nepietiek naudas, tāpēc arī grāmatas ar

jaunu metodiku nespēj stāvokli grozīt.
Hardera sarūgtinājums izpaužas, vēstulē [23], kuru viņš pāris

gadu pirms nāves (1815. gadā) rakstījis G. Bergmanim vai
K. G. Zontāgam: «Vai arī šoreiz kāds no mācītājiem (jo viņi visi uz

to ir uzaicināti) neizgudros kādu pieņemamu un vieglu priekšli-
kumu, kā veicināma izglītība zemniecībā bez kādām muižu īpaš-
nieku pūlēm un dalības? Liekas gandrīz, ka gaida uz tādu mākslas
darbu, tādu burvju līdzekli, ar kura palīdzību zemnieku apmācība
var risināties tīri mehāniski bez kādām pūlēm un izdevumiem no

muižas puses.. Ak, par mūsu skolu nebūšanām būtu daudz ko
teikt! Lai dievs ir žēlīgs!»

Harders miris 1818. gada 16. augustā (pēc jaunā stila 2B. au-

gustā). Kur atrodas viņa atdusas vieta, nav izdevies noskaidrot.

Laikabiedri un pēcteči Baltijas vācu mācītāji Harderu

vienprātīgi atzina par tā laika pamatīgāko latviešu valodas pazi-

nēju un pētnieku, dēvēja par «Vidzemes Stenderu», uzsvēra, ka

viņš saaudzis ar latviešiem valodā, uzskatos, izjūtās. Taču Hardera

vērtējumam tā vien vēl ir daudz par maz.

Harderu grāmatnieka, zinību izplatītāja, publicista, pētnieka
darbībā vadīja apzināti mērķi. Viņš atbalstīja tos Krievijas valdī-
bas pasākumus, kas kaut cik varētu uzlabot Vidzemes dzimtzem-
nieku dzīves apstākļus. Taču zināms, ka valdības likumdošanas

akti patiesībā bija iecerēti, lai nostiprinātu ekspluatācijas kārtību.

Turpretim Harderam, kā liecina viņa darbības analīze, svarīga bija
nevis pastāvošās sistēmas stiprināšana, bet gan humanitātes prin-
cipi, tas pozitīvais, ko viņš varētu veikt nomākto dzimtļaužu
labā. Harders bija divu apgaismes perioda idejisko strāvojumu
ietekmē viņš bija viens no konsekventākajiem Baltijas racionā-

listiem, bet vienlaikus pieslējās arī radikālo apgaismotāju idejām
un centās tās praktiski realizēt.

Hardera dzīves laikā viņa pasākumi allaž nonāca sadursmē ar

laikmetu, tādēļ cits pēc cita piedzīvoja neveiksmi vai izplēnēja.
Kalendāru viņam negodīgā kārtā atņēma, nav liecību, ka ābeces

būtu palielinājušas Rubenes draudzes lasītpratēju skaitu, jo Har-
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dera izglītības uzlabošanas plāni nerealizējās,1 «Rēķināšanas grā-
matiņa» palika tikpat kā neizplatīta, Hardera valodnieciskās apce-
res viņa laikabiedriem praktiska labuma nedeva. Tādējādi šī Har-
dera dzīves puse izvērtās rūgta jo rūgta. Taču tieši traģiskais
spilgtāk izgaismo viņa cilvēcisko lielumu. Smalkais, klusais, attu-
rīgais vīrs nekad nepakļāvās viņa aprindās valdošajam noskaņo-
jumam, bet visu mūžu savā «šķietami vientulīgajā darbības lokā»

progresa vārdā gāja pret straumi.
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«ВО МНИМО УЕДИНЕННОМ КРУГЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

А. АПИНИС

Кристоф Гардер и его типография

в истории культуры Латвии

Резюме

Кристоф Гардер (1747—1818) уроженец Кенигсберга, лю-

теранский священник и владелец домашней типографии в Ру-
бене (1781 —1796, Лифляндская губерния) -т- начал свою дея-

тельность под влиянием рационалистических идей о решающей

роли знаний в улучшении жизни латышских крепостных

крестьян. Его «Видзомский календарь» с приложением [l, 2,
5,6, 8, 10, 12, 13, 15, 16] и азбуки [7, 9, 21] носят просвети-

тельский характер (обучение письму, пропаганда астрономиче-

ских и математических знаний, личные имена с дидактиче-

ским звучанием в календаре).
Гардер разделял одну из основополагающих идей ради-

кальных прибалтийских просветителей (Г. И. Яннау) о том,

что благополучие крестьян и, следовательно, всей страны зави-

сит от знания ими пределов своих повинностей .перед помещи-

ками; крестьяне должны знать, что закон сильнее самовластия
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господ. С этой целью Гардер выпустил проповедь М. Г. А. Ло-

дера [И] к крестьянским заседателям в суде, начал печатать

статью в календаре [l2, 13, 15, 16], разъясняющую крестьянам
размеры их повинностей и их право на защиту со стороны суда
в случае чрезмерной эксплуатации. У Гардера эти положения

переплетаются с представлением о крестьянине в духе анг-

лийской классической политической экономии как о равноправ-
ном арендаторе земли. Это значит, что Гардер требовал предо-
ставления крестьянину права получать часть продукта своего

труда и свободно ею распоряжаться.
С началом французской буржуазной революции литератур-

ная и книгоиздательская деятельность Гардера в этом направ-
лении была прервана, как можно полагать, местной дворянской
реакцией.

В 1804 г. по поручению царской администрации Гардер
перевел на л'атышский язык закон, укрепляющий лифляндские

крестьянские хозяйства [26], и в содействие данной политике

правительства разработал первый учебник по арифьметике на

латышском языке [27] как пособие рационального ведения

крестьянского хуторского хозяйства. Книга одновременно явля-

ется выступлением Гардера в полемике о пределах крестьян-
ского образования. Он признавал право крестьян на образова-
ние без ограничений.

Немаловажен вклад Гардера в изучение латышского языка

[l7, 32, 40, 42, 43]. Он первым подошел к латышскому языку
как к объекту академического исследования, как к языку, ко-

торый равноценен другим языкам.

В приложении приводится список изданий типографии Гар-
дера, его сочинений и литературы о нем.

«IN DIESEM EINSAM SCHEINENDEN WÜRKUNGSKREISE»

A. APINIS

Christoph Harder und seine Druckerei in der

Kulturgeschichte Lettlands

Zusammenfassung

Christoph Harder (1747—1818), ein gebürtiger Königsberger,
lutheranischer Pastor und Besitzer einer Hausdruckerei in Rubene
(1781 —1796, Livland) begann seine Tätigkeit unter dem Einfluß
der rationalistischen Ideen von der entscheidenden Rolle der
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Kenntnisse bei der Verbesserung des Lebens der lettischen

Bauern.
Sein «Vidzeme-Kalender» mit Anhängen [l, 2,5, 6,8, 10, 12,

13,15,16] und seine ABC-Bücher [7,9,21] tragen einen aufklä-
rerischen Charakter (Beibringen des Schreibens, Propaganda
der astronomischen und mathematischen Kenntnisse, Personen-

namen mit didaktischem Klang). Zugespitzte soziale Situation
führte Harder dem Verständnis einer der grundlegenden Ideen
der radikalen baltischen Aufklärer (G. J. Jannau) zu: der Wohl-

stand der Bauern und also des ganzes Landes hängt von der
Informiertheit der Bauern über die Schranken ihrer Dienstlei-

stungen ab. Die Bauern müssen wissen, daß das Gesetz stärker ist

als die Selbstherrschaft der Herren. Um zu der Verwirklichung
dieser Idee beizutragen, gab Harder die Predigt vom

M. G. A. Loder [ll] an die Bauernbeisitzer im Gericht heraus.

Gleichzeitig begann er einen Artikel im Kalender [l2, 13, 15, 16]
zu drucken, in dem er den Bauern die Größe ihrer Dienstleistun-

gen und ihr Recht auf den Schutz seitens des Gerichtes im Falle

der übermäßigen Ausbeutung klarmachte.

Bei Harder verflechten sich diese Thesen mit der Vorstellung-
von einem Bauern im Geiste der englischen klassichen politischen
Ökonomie, die einen Bauern als einen gleichberechtigten Pächter

des Grunds und Bodens betrachtete. Es bedeutet die Forderung
Harders, den Bauern das Recht auf das Erhalten eines Teiles des

Produktes ihrer Arbeit und deren freie Verfügung zu geben.
Zum Beginn der französischen bürgerlichen Revolution wurde

Harders Tätigkeit auf dem Gebiete der Literatur und des Bücher-

druckes in dieser Richtung vermutlich von dem örtlichen reaktio-

nären Adel abgebrochen.
Im Auftrage von den zaristischen Verwaltungsbehörden (1804)

übersetzte Harder das Gesetz [26], das die Bauernhöfe Livlands

stärkte, ins Lettische. Um zu dieser Politik der Regierung beizutra-

gen, erarbeitete Harder das erste Rechenbuch in lettischer Sprache
[27] als Lehrmittel für die rationelle Wirtschaft in den Bauernge-
sinden. Das Buch ist gleichzeitig Harders Auftritt in der Polemik

über die Schranken der Bildung der Bauern, wobei er ihr Recht auf

die unbeschränkte Bildung anerkennt.

Nicht unbedeutend ist auch Harders Beitrag zur Forschung der

lettischen Sprache [l7, 32, 40, 42, 43]. Als erster behandelte er die

lettische Sprache als ein Objekt der akademischen Erforschung,
anderen Sprachen gleichwertiges.

Im Anhang wird das Verzeichnis der Ausgaben der harder-

schen Druckerei sowie seiner Werke und biographischer Literatur

gegeben.
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РАБОТА НАД СВОДНЫМ КАТАЛОГОМ

ЛАТЫШСКИХ СТАРОПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

C. Iишко.
гл. библиограф отдела редких книг

и рукописей ГБ Латвийской ССР

им. В. Лациса

Одной из важнейших задач книговедения в наше время
является создание 'источниковедческой базы для исторических
исследований. Большую актуальность приобретает вопрос о на-

циональной ретроспективной библиографии, о составлении ука-
зателей, которым под силу охватить и систематизировать все

явления процесса развития книжного дела. Такая библиогра-
фия не только снабжает сведениями книговедческие дисцип-

лины, но и служит информационным источником для всех от-

раслей знания. В общем объеме печатной продукции, который
ежегодно пополняется огромным количеством книг, старопе-
чатные издания занимают все меньшее место. Возможности

использования этих книг относительно уменьшаются. Библио-

графически раскрыть старые издания на уровне современных
требований, стимулировать их использование, облегчить работу
библиотекарей и библиографов является задачей сводных ка-

талогов старопечатных изданий. Государственной библиотекой
СССР им. В. И. Ленина и другими библиотеками уже издано

несколько фундаментальных сводных каталогов русских старо-
печатных изданий, начата и продолжается работа над состав-

лением новых указателей. Республиканской государственной
премии удостоена отлично составленная Государственной книж-

ной палатой Литовской ССР «Библиография Литовской ССР»

(т. 1, 1969).
Над составлением сводного каталога латышских старопечат-

ных изданий работает отдел редких книг и рукописей Государ-
ственной библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса. Подго-
товительные мероприятия по созданию каталога

уяснение основных принципов, составление плана и рабочей ин-

струкции были проведены в 1971 г., а регулярная работа
по описанию изданий началась в 1972 г. Работа займет еще

много лет, так как потребуется изучить и описать несколько

тысяч изданий.
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В сводном каталоге латышских старопечатных изданий бу-
дут отражены все выпущенные на латышском языке до 31 де-

кабря 1855 г. книги и мелкопечатные издания (законы и по-

становления правительственных учреждений, поздравительные

стихотворения, листовки с песнями, карты и иллюстрации с

печатными надписями, книготорговые объявления, списки ли-

тературы и др.) 1. Принятый хронологический рубеж заключает

собою древнейший этап латышской книги книгу эпохи фео-
дализма. С 1856 г., с издания «Песенок» («Dziesmiņas») осново-

положника латышской классической поэзии Ю. Алунана, на-

чинается следующий этап развитие латышской книги нового

времени.
Главная задача составителей каталога достичь макси-

мальной полноты в регистрации изданий указанного периода.

В сводном каталоге будут отражены издания и на других язы-

ках, если в них значительная часть текста на латышском языке.

Предусматривается также выявить и в приложении к каталогу

отразить все тексты на латышском языке в иноязычных книгах.

В сводном каталоге будут зарегистрированы и утраченные из-

дания. В отдельную группу будут выделены упомянутые в ли-

тературе издания, сведения о которых вызывают сомнения в их

достоверности.
Сводный каталог намечается опубликовать. В основной ча-

сти каталога материал будет расположен в хронологическом

порядке, а система вспомогательных указателей отразит изда-

ния по другим признакам. В настоящее время составляются

следующие вспомогательные указатели: указатель имен и кол-

лективов, указатель типографий и издательств, систематический

указатель, указатель иллюстрированных книг. Для удобства
составителей картотека сводного каталога в настоящее время

имеет алфавитную расстановку, поэтому необходим хроноло! и-

ческий вспомогательный указатель, который впоследствии будет

заменен алфавитным. Сводный каталог будет иллюстрирован

снимками обложек, титульных листов и другими изображе-

ниями.

При выработке принципов построения сводного каталога

принимались во внимание прежние достижения библиографии

в республике и исторические особенности развития библиотеч-

ных фондов. Библиографами предыдущих поколений составлено

1 Периодические издания в сводном каталоге отражены не будут, так

как они зарегистрированы в указателе Фундаментальной библиотеки Ака-

демии наук Латвийской ССР «Латышская периодика. 1768-1919». Рига,

1966 (на латыш, яз.).
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несколько обширных библиографических указателен, в которых
отражены и старопечатные издания. Гордостью латышской

библиографии является составленный Я. Мисиньшем «Указа-

тель латышской литературы» («Latviešu rakstniecības rādītājs»,
1924 —1937), который охватывает изданную до 1910 г. вклю-

чительно книжную продукцию (художественная литература вы-

явлена по 1925 г.). Об этом труде библиограф К- Эгле писал:

«Это первый памятник латышской библиографии, который не

потеряет своего значения до тех пор, пока мы будем иметь

дело с книгами» 1. Однако со времени выхода в свет этого ука-
зателя исследователями был обнаружен ряд изданий, которые

Мисиньшу и другим библиографам были неизвестны. Кроме
того, основной задачей «Указателя латышской литературы» яв-

лялось удовлетворение нужд книжной торговли, и поэтому
здесь дано только узкое библиографическое описание изданий.
Ни в одном из ранее составленных указателей полностью не

был выдержан принцип описывать издания de visu, поэтому в

библиографическом описании встречаются неточности, ошибки.
Ни в одной из библиотек Латвии не удалось собрать пол-

ную коллекцию латышских старопечатных книг. Эти издания

сильно разрознены и вообще плохо сохранились. Ряд книг из-

вестен лишь в одном или нескольких экземплярах. Есть и такие

издания, которые уже считаются погибшими.
Сводный каталог латышских старопечатных изданий предус-

матривается создать как научный универсальный библиогра-
фический указатель, преследующий две основные задачи: во-

первых, дать обширный комплекс сведений как основу для ис-

следования истории лйтышской книги, во-вторых, указать
местонахождение старопечатных изданий. В отличие от сводных

каталогов новых* изданий, главной задачей которых является

облегчение поисков литературы, в работе над сводным ката-

логом старопечатных изданий на передний план выдвигается

исследовательская работа по изучению и обобщению данных,

пригодных для научных изысканий.

Один из главных принципов составления нашего сводного

каталога показать книгу в разных аспектах, раскрыть ее

форму и содержание, по возможности осветить моменты ее со-

здания и распространения. Сведения об издании располага-

ются таким образом: за библиографическим описанием следуют
примечания, аннотация, сведения о библиографических и лите-

ратурных источниках, сведения об экземплярах. Для нагляд-

ности титульный лист воспроизводится полностью, при этом

1 Egle К. īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture, R., 1957, 73. Ipp.
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соблюдаются оригинальное написание и пунктуация, указыва-
ется деление на строки. В примечаниях приводится ряд специ-

фичных данных, важных для изучения старопечатных книг, на-

пример, о примененных в книге шрифтах, сигнатурах и кусто-
дах, времени цензирования, для изданий XVI и XVII вв. ука-
зывается количество строк на странице и высота 10 строк. В

примечаниях содержится также характеристика вспомогатель-

ного аппарата книги, упоминаются посвящения, вступления и

послесловия, оглавления, списки опечаток, книготорговые объ-

явления, списки подписчиков.

Аннотация состоит из информации о содержании и оформ-
лении книги; приводятся также факты из истории текста, рас-
крываются моменты выпуска и распространения изданий. Свод-
ный каталог должен предоставить сведения о всех лицах, при-
нимавших участие в создании книги. Поэтому необходимо
выявить анонимных авторов и переводчиков, раскрыть редакто-
ров и составителей, расшифровать всех авторов текстов в сбор-
никах.

Особые трудности представляют поиски в сфере истории
текста. Так как латыши долгое время были лишены своей
национальной интеллигенции, латышская книга развивалась
как народная. При таких обстоятельствах произведения зару-
бежных авторов до латышского читателя доходили в сильно

переработанном, иногда локализированном виде, что затруд-
няет установление первоисточника. Большую часть переводов
составляют изданные в Западной Европе народные книги, ав-

торы которых, возможно, вовсе неизвестны. В связи с вышеука-
занным выяснение первоисточников во многих случаях будет
в компетенции ученых, а не библиографов.

Впервые в истории латышской книги делается попытка со-

брать сведения об оформлении издания. В записях фиксиру-
ются количество и размеры иллюстраций, раскрываются тех-

ника исполнения и подписи под изображениями. Будет сделана

попытка выяснить и иллюстраторов, проследить за примене-

нием одного комплекта клише в разных изданиях. Особый

номенклатурный вспомогательный указатель отразит иллюстра-

ции по их виду, назначению и содержанию. Полный номенкла-

турный список можно будет выработать только в будущем,
когда накопится больше материала. В настоящее время иногда

приходится пользоваться и неточными временными обозначе-

ниями. Для исследователей искусства книги значение имеют

и обычные типографские украшения: орна!ментальные рамки и

линии, виньетки, инициалы. В записи приводятся и эти эле-

менты оформления.



138

В группе сведений по истории выпуска книги самыми ха-

рактерными являются тираж, цена, указания на предыдущие
и последующие издания. Возможно, в будущем удастся рас-

крыть неуказанные типографии. Для этого надо накопить

сведения о шрифтах и орнаменте, бывших в распоряжении раз-
ных типографий. На архивный материал особых надежд возла-

гать нельзя, так как сохранились архивы только двух типогра-

фий, и то в очень неполном виде.
Иногда удается привести сведения, которые характеризуют

распространение книги, например, данные о том, что книга не

была в продаже или что она распространялась только в узком
кругу, что произведение использовалось как учебное пособие

и т. д. На популярность книги указывают случаи, когда в

народе она была известна под особым названием.

В сведениях о библиографических и литературных источни-

ках приводятся все библиографические пособия, в которых за-

регистрировано издание. В круг используемой литературы попа-

дают как аннотации времени выхода книги, так и поздние фак-
симильные издания и исследования.

Сведения об экземплярах представляют информацию не

только о местонахождении издания в библиотеках, но и о каж-

дом известном экземпляре с его особенностями. В этом разделе
библиографической записи наиболее широко раскроется взаи-

модействие книги и читателя, так как будут ссылки на все

рукописные записи и пометки, экслибрисы и печати. Так в ка-

кой-то мере удастся выявить состав прежних владельцев книг,

проследить за судьбами отдельных экземпляров, образованием
коллекций, раскрыть факты из истории библиотек. В записи

отразятся старинные, интересные переплеты, в особенности изде-

лия сельских ремесленников и переплеты с металлическими

деталями.

Для получения этого обширного комплекса книговедческих

сведений работа проводится de visu с каждым экземпляром,

при этом полистно сверяются все экземпляры одного издания.

Одной из труднейших обязанностей является датировка не-

датированных изданий, исправление ошибочных выходных дан-
ных. Для этого используются различные средства: литератур-
ные источники и архивные материалы, филиграни и владель-

ческие записи.

Например, книга проповедей немецкого священника

И. Ф. Банкау (Bankau) впервые вышла в свет в 1725 г. и

впоследствии неоднократно переиздавалась. В Государственной
библиотеке Латвийской ССР хранится дефектный экземпляр

этого произведения, который отличается ото всех до сих пор
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известных изданий. Идентификация книги была начата с ис-

следования типографского орнамента, так как одни и те же

клише были использованы во всех изданиях начиная с 183« г.

Поскольку в исследуемом экземпляре признаки износа клише

были менее заметны, можно было предположить, что неизвест-

ное издание вышло в свет до 1838 г. В библиографических

указателях как предыдущее было зарегистрировано издание

1797 г., промежуток времени между двумя изданиями составил

40 лет’ Обычно же одно издание этой книга расходилось при-

мерно в течение 20 лет. Интересные сведения обнаружены в

архивных материалах: 4400 экземпляров этой книги было на

складе типографии в 1819 г., а в 1828 г. здесь хранилось

3000 экземпляров. Такое большое количество не могут соста-

вить остатки тиража 1797 г., значит, наверняка было новое,

выпущенное в 1819 г. или раньше издание, к которому принад-

лежит и определяемый экземпляр. Еще одну точку опоры, для

датировки удалось получить в книготорговом списке издатель-

ства от 1812 г. Здесь проповеди Банкау для продажи не пред-

лагались: очевидно, издание 1797 г. уже разошлось, а новое

еще не было отпечатано. Так, наконец, была принята следую-

щая датировка: «между 1813-1819», конечно, не окончательная.

Иногда время выхода издания можно определить по содер-

жанию книги, как это удалось, например, при работе над опи-

санием одного мелкопечатного издания лютеранской цер

ковной молиТвы. Упомянутая в тексте царствующая семья -

император, его мать и отец генералиссимус принц Брауншвеш-

ский-Люнебургский была достаточным доказательством

тому, что книга издана во время правления Анны Леополь-

довны, то есть между И ноября 1740 г. и 24 ноября 1741 г.

Между прочим, до сих пор в библиографических указателях

упоминалось лишь одно издание этой молитвы, а в нашем

свод’юм каталоге ее изданий будет по меньшей мере четыре.

Потистная сверка экземпляров дает возможность обнару-

жить малейшие расхождения в тексте, оформлении и наборе.
Цы придерживаемся принципа, что как отдельные издания

должны описываться и все перепечатки какого-либо издания

если в них можно обнаружить различия в тексте; или хотя бы

только в наборе (этот принцип выдержан и в сводных ката-

тогах составленных Государственной библиотекой CCCI им.

В И Ленина). Латышская книга с таких позиции до сих пор

исследована не была. Теперь открывается много не библиогра-

фированных раньше изданий. Некоторые издательства, шце

всего же тая избежать формальностей с цензурой и стремясь

сократить время выпуска изданий, распроданные книги выпус-
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кали повторно, по возможности воспроизводя первое издание.

Такое явление наблюдается уже в XVIII в., но особенно ши-

роко этот прием используется в середине XIX в. Анализ пере-
печаток помогает установить самые популярные книги, поль-

зующиеся наибольшим спросом типы и жанры изданий. При
описании таких новооткрытых изданий первой задачей является

установление последовательности выхода и датировка в рамках
одного произведения (по -изменениям в текрте й наборе, опе-

чаткам, степени износа орнамента).
Особую проблему создают добавочные выпуски (заводы)

стереотипных изданий, которые также в сводном каталоге

должны быть отражены как отдельные единицы. Впервые с

этим пришлось столкнуться при описании Библии, изданной
в 1825 г. Библия вышла в Петербурге как издание Российского
библейского общества. В отчетах работы латвийских отделов
этой организации было указано, что пластины стереотипов ис-

пользовались много раз, частично были указаны годы печата-

ния. Требовалось выяснить, какие из экземпляров относятся к

первоизданию, а какие изготовлены позже и когда именно. Сте-

реотипирование, как правило, исключает различия в тексте и

наборе. Однако тщательное сличение экземпляров показало,

что такие различия все-таки имеются. Во время пользования в

наборе, особенно по краям зеркала, постепенно появлялись

изменения: отдельные буквы и слова расшатывались, даже вы-

ламывались, а потом восстанавливались, но использовался уже
иной шрифтовой материал. Появлению повреждений способст-

вовала история этого издания: из Петербурга пластины стерео-
типов были переправлены в финляндский город Порво, где

печатание было произведено трижды, а в 1846 г. пластины

были переданы курземскому типографу немцу И. Ф. Штеффен-
гагену (Steffenhagen), который с ними работал еще в 70-х го-

дах. Таким образом, все экземпляры Библии, хранящиеся в

Государственной библиотеке, были разделены на 13 отдельных

групп и обрели определенную хронологическую последователь-

ность по признакам переплета, различиям набора и данным
рукописных пометок. Для сводного каталога были сделаны

библиографические записи 8 групп.
К сожалению, этот метод можно применить не во всех

случаях. В типографии Штеффенгагена в 1839 г. было произ-
ведено стереотипирование книги песнопений для курземских
лютеранских приходов. Как свидетельствуют материалы ар-
хива типографии, стереотипы использовались неоднократно, но

в тех экземплярах, которые побывали в наших руках, никаких

изменений в наборе обнаружить не удалось. Надо надеяться,
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что в будущем, после исследования большего количества экзем-

пляров, группировку откроют рукописные записи или другие
индивидуальные особенности. Подобные трудности возникают

и в тех случаях, когда типография по нескольку раз пользова-

лась неразобранным набором. Так, например, изготовлялись

латышские азбуки в двух издательствах. Все это говорит о том,

что ради полноты каталога важно отразить не только все изда-

ния, но и максимальное количество экземпляров каждого из-

дания.

Составление сводного каталога предусматривает три этапа.

В первую очередь предстоит описать фонд Государственной
библиотеки в порядке алфавитного каталога. Так как исследо-

вательская работа, необходимая для составления записей, очень

трудоемка, важно организовать ее так, чтобы картотека запи-

сей уже на первом этапе могла выполнять не только функцию
источника книговедческих сведений, но частично и функцию
сводного каталога. Для этого решено работать с отдельными

комплектами записей. В один комплект входят записи всех

изданий, заголовок описания которых начинается с одной

буквы. Когда работа над одним комплектом с экземплярами

Государственной библиотеки заканчивается, карточки записей

размножаются и создается контрольная картотека. Одновре-
менно по библиографическим указателям выявляются те от-

сутствующие издания, которые также будут входить в этот ком-

плект. Затем с соответствующим комплектом записей прово-

дится работа в Фундаментальной библиотеке АН Латвийской
ССР и в Научной библиотеке Латвийского государственного

университета им. П. Стучки: записи пополняются описаниями

хранящихся здесь экземпляров и другими сведениями, состав-

ляются новые записи. Затем возобновляется работа в Государ-
ственной библиотеке над следующими комплектами.

На втором этапе в сводном каталоге будут отражены фонды

других крупнейших библиотек СССР. Предстоит работа в биб-

лиотеках Эстонии и Литвы, Москвы и Ленинграда.
На последнем этапе будут произведены поиски латышских

старопечатных изданий ’в зарубежных библиотеках.

Самая большая работа по выявлению старопечатных изда-
ний должна проводиться в Латвийской ССР. Необходимо выяс-

нить общее положение в республике в отношении как числен-

ности этих изданий, так и условий хранения и возможностей

использования. Для этого должны быть учтены экземпляры,

принадлежащие разным учреждениям музеям, школам, изу-

чены коллекции частных лиц. Все сведения о найденных экзем-

плярах заносятся в особую рейтеркартотеку. На полноту охвата
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такая картотека, конечно, претендовать не сможет, так как

выявить все местонахождения изданий и посетить всех владель-

цев невозможно. Притом некоторые библиофилы могут отне-

стись отрицательно к такому «гучету» их собраний. В сводный
каталог эти экземпляры с позволения владельца будут зане-

сены лишь тогда, когда в библиотеках Латвийской ССР не

окажется ни одного экземпляра этого издания. Зато индиви-

дуальные особенности этих экземпляров будут использованы

для обогащения книговедческих сведений об издании и для

датировки. В будущем рейтеркартотека может помочь в ком-

плектовании фонда библиотеки.
В целесообразности этого дополнительного мероприятия мы

уже убедились. Например, до сих пор единственным извест-

ным экземпляром одной латышской азбуки конца XVII в. счи-

тался хранящийся в Швеции, в библиотеке Лундского универ-
ситета. Но оказалось, что другой экземпляр этой азбуки
(правда, неполный) находится в собрании одного коллекцио-

нера у нас в республике. Исследование бумаги, сравнение ти-

пографского орнамента, шрифтов и высоты 10 строк с другими

изданияlми подтвердило ранее высказанное предположение о

типографии, напечатавшей азбуку. В этой же коллекции на-

шлись два издания 1696 г., которые до сих пор в библиогра-
фических указателях были описаны как аллигаты издательского

конволюта 1703 г. уже со смененными титульными листами;

о первоначальном виде этих изданий сведений не было.
Сложные условия описания, то обстоятельство, что все

экземпляры одного издания должны быть сверены с лучшим,

избранным для описания, не позволяют применять методы,

обычные для составления сводных каталогов новой литературы.

Библиографирование может производить только сплоченный

коллектив, члены которого хорошо согласовали свои методы

работы и могут оперативно принимать методические решения
в связи с каждой новой проблемой. Необходимо также содейст-
вие сотрудников других библиотек, которые в сложной системе

фондов и каталогов своей библиотеки разбираются лучше всего.

В каждой библиотеке особо назначенный сотрудник должен

следить за тем, чтобы составителям сводного каталога были

доступны все экземпляры этой библиотеки.
В настоящее время над сводным каталогом латышских ста-

ропечатных изданий в отделе редких книг и рукописей Госу-
дарственной библиотеки Латвийской ССР работает небольшой

коллектив, и работа продвигается довольно медленно. Однако
было бы неправильно форсировать работу за счет сужения
библиографических записей. В созданной модели записей дол-
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жно найти отражение все многообразие старопечатных изда-

ний и их элементов. Важно ничего не пропустить, фиксировать
все возможные данные. В дальнейшем, готовя сводный каталог

к печати, можно будет отказаться от маловажных элементов, но

невозможно будет добыть пропущенные сведения. Должен быть

создан фундаментальный труд, достойный нашего времени, спо-

собный удовлетворить требования ученых и специалистов всех

отраслей науки и народного хозяйства.

DARBS AR LATVIEŠU SENIESPIEDUMU KOPKATALOGU

S. ŠIŠKO

Kopsavilkums

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izstrādājamā latviešu

seniespiedumu kopkataloga uzdevums ir sniegt maksimāli pilnīgu
ainu par latviešu grāmatniecības senāko posmu, reģistrēt visas

līdz 1855. gada 31. decembrim .latviešu valodā izdotās grāmatas
un sīkiespieddarbus. Kopkatalogā tiks ietverti ne tikai līdz mūsu
dienām saglabājušies izdevumi, bet arī zudušie un literatūrā piemi-
nētie apšaubāmie izdevumi. Paredzamais apjoms ir vairāki tūk-

stoši aprakstu, tāpēc 1971. gadā sāktais darbs turpināsies vēl ilgus
gadus. Latviešu seniespiedumu kopkatalogs tiek veidots kā zināt-

nisks universāls bibliogrāfisks rādītājs. Tas sniegs plašu ziņu

kompleksu latviešu grāmatniecības vēstures izpētei un norādīs

seniespiedumu atrašanās vietas. Kopkatalogā tiks atspoguļoti ne

tikai Latvijas PSR, bet arī citu PSRS lielāko bibliotēku un ārzemju
bibliotēku fondi. Kopkatalogu paredzēts izdot iespiestā veidā.

WORKING OUT THE UNION CATALOGUE OF LATVIAN

OLD EDITIONS

S. ŠIŠKO

Summary

The union catalogue of Latvian old editions is being worked out

at V. Lācis State Library of the Latvian SSR. The aim of the cata-

logue is to give a full review of the oldest period of the Latvian
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printed book, to record all the books and minor publications printed
in Latvian till December 31, 1855. Not only the preserved but also
the lost and dubious editions will be included in the catalogue. The
total number of entries will amount to several thousands. This

work, started in 1971, will take a good many years to be completed.
The union catalogue of Latvian old editions is made as a scientific
universal bibliographical index intended to provide material for
research work in the history of the Latvian printed book. The book-
stock of the biggest Soviet and foreign libraries will be reflected in
the catalogue indicating the whereabouts of Latvian old editions.
The catalogue is to be published in a book form.

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS RETO GRĀMATU UN

ROKRAKSTU NODAĻĀ NO 1973. GADA 1. SEPTEMBRA LĪDZ 1975. GADA

31. DECEMBRIM APSTRĀDĀTIE ROKRAKSTU FONDI

ФОНДЫ РУКОПИСЕЙ, ОБРАБОТАННЫЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА
ДО 31 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ И РУКОПИСЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

им. В. ЛАЦИСА

MANUSCRIPT COLLECTIONS PROCESSED AND CATALOGUED IN THE

RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS DEPARTMENT OF THE VILIS LĀCIS

STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR FROM SEPTEMBER 1, 1973 TILL

DECEMBER 31, 1975

1 Saraksts domāts īsai informācijai. Sākumu sk. V. Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas «Rakstu» 1.—5. sēj. Nodaļā atrodas katra fonda sīki apraksti
un vispārīgi apskati, kā arī kopējs kartīšu katalogs un visu apstrādāto fondu

satura nozaru kartotēka. Saraksta papildinājumi ar ziņām par jaunapstrādāta-
jiem fondiem regulāri tiks sniegti V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izde-

vuma «Bibliotēku zinātnes aspekti» turpmākajos sējumos.

Fonda
nu-

murs

Fonda

■ nosaukums
Materiālu
raksturs

Materiālu
rašanās

laiks-

Glabājamo
vienību
skaits

I 2 3 4 5

69 Jānis Adamovičs,
pedagogs (1858—
1930)

Pedagoģiski raksti;
literāri darbi; sa-

rakste; atmiņas

par viņu

1878—1973 39



No 1973. gada 1. septembra līdz 1975. gada 31. decembrim V. Lāča Latvijas

PSR Valsts bibliotēkai rokrakstus un fotomateriālus dāvinājuši J. Āboliņš,

E Adamsons. Z. Ansone, J. Bernsteins, Z. Birzniece, V. Bruņeniece. D. Bušs,

,1. Cibulskis, P. Cumakovs, L. Dārziņš, A. Deglava, M. Dzene, A. Egle, A. Gari-

jone V Grāvītis A. Ģirupniece, P. Holvigs, A. Hovanskis, A, Jaunbērziņa,

A Jaunlininš, G. Karlsons, M. Kvedere, E. Liepa, A. Ločmelis, K- Lorencs,

V Maile M Medina, I. Miķelsone, К. Mūriņš, M. Nikolajeva-Bergina, О. Puce,

1 ' Rabinovičs, M. Rizga, A. Rode, J. Roķis, G. Sedlenieks, A. Tobīsa. P. Treicis,

S Vankina, V. Vidiņa, V. Villerušs, В. Zakēvica, J. Zviedns.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka izsaka dāvinātājiem sirsnīgu patei-

cību par vērtīgajiem papildinājumiem tās krājumos.

10 - 1282

1 2 3 4 5

68 Baumaņu Kārlis,
komponists
(1835—1904
v. st.)

Biogrāfiski mate-

riāli; kompozīciju
autogrāfi; ģime-
nes Iftcekļu sa-

rakste.

1868—1937 63

51 Arnolds Deglavs,
padomju iestāžu

darbinieks

(1904—1969),
un Aina Deglava,
bibliotēku darbi-

niece (dz. 1909)

A. Deglava
apcerējums par

Rīgas komunālo
saimniecību; lite-

rātu, mākslinieku,
bibliotēku darbi-
nieku vēstules;
atmiņas par Ar-

noldu Deglavu
un citiem revolu-

cionārās kustības

dalībniekiem

1946—1972 27

67 Zelmārs Lancma-

nis, pedagogs
(1883—1935)

Biogrāfiski mate-

riāli; zinātniskās
un pedagoģiskās
darbības mate-

riāli ģeoloģijā,
ģeogrāfijā. no-

vadpētniecībā,
dabas aizsar-

dzībā, folklorā,
pedagoģijā; sa-

rakste; fotokolek-
cija

1791— 1974 175

1
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