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КНИЖНЫЙ ФОНД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РИГИ

ф. ДИДИЧ

Одним из наиболее сложных и ответственных процессов при

организации централизованной сети библиотек является созда-

ние единого книжного фонда.
Ощутимый рост потребностей в информации и удовлетворе-

нии духовных запросов, все расширяющаяся сфера образования
и самообразования требуют коренной перестройки массовой

библиотеки.

Создаваемые путем централизации крупные библиотечные

учреждения нового типа располагают тем необходимым «запа-

сом прочности», который позволяет им обеспечить работу с чи-

тателем на уровне, недоступном каждой, отдельно взятой мас-

совой библиотеке в старых условиях. Этому, в первую очередь,

способствуют характер и новые возможности единого книжного

фонда.
Особую сложность приобретают вопросы организации цен-

трализованной сети массовых библиотек в крупнейших городах
с высоким уровнем библиотечного обслуживания населения. На-

личие в таких городах развитой сети библиотек различных ти-

пов и ведомств ставит централизованную сеть массовых библи-
отек перед необходимостью определить в сложном переплетении
их связей и функций свое особое место, составить своими фон-
дами важное недостающее звено в системе более высокого по-

рядка единой библиотечной системе региона.

Исходя из требований современной науки организации и уп-

равления, централизованная сеть библиотек и ее книжный фонд
должны представлять собой систему в научном значении этого

понятия, т. е. единое целое, единый организм с новыми качест-

вами, не присущими его изолированным частям, с наличием

постоянных координационных связей между филиалами и суб-
ординационных связей между филиалами и центральной библи-

отекой.
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Системный характер централизованной сети и единого книж-

ного фонда позволяет в качестве основного метода исследова-

ния его задач, свойств и особенностей применить системный

подход.

Система это совокупность компонентов, взаимодействие

которых порождает новые качества, не присущие каждому из

них в отдельности.
Это положение прямо отвечает поставленной цели: создание

не арифметической суммы книжных фондов, принадлежавших

ранее самостоятельным библиотекам, а качественного нового

явления единого фонда централизованной сети. Системный

характер этого единого книжного фонда определяется наличием

взаимосвязей и взаимодействия элементов.

В централизованной системе взаимосвязь между филиалами
«по горизонтали» выступает как координация, между филиа-
лами и центральной библиотекой «по вертикали» как суб-
ординация. Наличие этих связей в комплектовании, хранении,
использовании книжных фондов и обслуживании читателей

представляется основным и непременным условием существо-
вания всей системы.

Характер и принципы функционирования централизованной
системы определяются наличием и степенью развития библиотек

других систем и ведомств в пределах региона, которые высту-
пают по отношению к данной системе как влияние внешней среды.

Система книжных фондов в условиях централизации это

самоуправляемая система, т. е. в процессе своего функциони-
рования сохраняющая и восстанавливающая свою целостность
и качественную определенность. Для создания этих условий из

многих взаимодействующих элементов и отношений необхо-

димо выбрать такие, которые и позволят обеспечить функцио-
нирование системы в нужном направлении.

К таким исходным условиям относятся потребности разви-
тия общества, проявляющиеся, с одной стороны, в непосред-
ственно выражаемых читателями интересах, запросах, а с дру-
гой в целенаправленной деятельности библиотек, помогаю-

щих читателям в осознании интересов всего общества как своих

личных, индивидуальных (управляющая подсистема).
Таким образом, характер книжных фондов, заключенная в

них информация должны отвечать этим запросам, интересам,
потребностям (управляемая подсистема).

Комплекс читательских требований, помноженный на объек-

тивно существующую в обществе потребность в информации,
является фактором, который направляет развитие системы фон-
дов. Степень использования книжного фонда, т. е. его соответ-
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ствие читательскому спросу, представляет собой проявление

обратной связи, позволяющей судить об эффективности функ-
ционирования системы.

Итак, системный подход в приложении к проблеме форми-

рования единого книжного фонда централизованной сети заклю-

чается в следующем:

а) в выявлении факторов, непосредственно влияющих на

содержание книжных фондов, т. е. объективно существующей
в обществе потребности в информации, выражающейся в чита-

тельских запросах и интересах, соответствующих социальным

функциям данной системы;

б) в определении места, которое должен занять конкретный
книжный фонд в системе общественных книжных фондов ре-

гиона, т. е. определении ограничений системы, диктуемых сре-
дой функционирования;

в) в размещении единого книжного фонда внутри системы,
обеспечивающем его оптимальное использование.

Ряд конкретных исследований, проведенных на базе риж-
ских библиотек в 1971 —1975 гг., дает возможность проследить
за использованием системного подхода как метода создания

единого книжного фонда в условиях централизации.
Основными направлениями этих исследований являлись:

а) определение читательского состава государственных мас-

совых библиотек, его демографической и социально-профессио-
нальной структуры;

б) уточнение роли и места единого книжного фонда цен-

трализованной сети государственных массовых библиотек в

удовлетворении профессиональных, учебных и общекультурных
интересов основных категорий читателей.

Основой профессиональных, учебных и общекультурных за-

просов ведущих групп городского населения является объек-

тивно существующая потребность в информации, вызванная

развитием народного хозяйства, экономики, науки, культуры.
Изучение народнохозяйственного и культурного профиля реги-

она, занятости населения в различных сферах хозяйства, по-

требности в квалифицированных кадрах и вместе с тем изуче-
ние системы высшего, среднего и специального образования дает

возможность составить представление о тематике, уровне и

объеме разнохарактерного читательского спроса, а следова-
тельно, и о тематических и типологических особенностях еди-

ного книжного собрания региона.

Сегодняшняя Рига крупнейший высокоразвитый и много-

отраслевой промышленный, научный и культурный центр.
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В настоящее время промышленность города дает значитель-

ную часть общесоюзного производства телефонных аппаратов,
мотовелосипедов, мопедов, 25% радиоприемников и радиол,
30% пассажирских вагонов; все оборудование пригородных и

дизельных поездов, курсирующих по стране, имеет рижскую

марку 1 . Среди развитых отраслей промышленности города
химическая и деревообрабатывающая, легкая и пищевая.

Две трети работающего населения города занято на пред-

приятиях промышленности, транспорта и связи.

Широкий диапазон присущ и отраслям науки, развиваю-
щимся в городе. В Риге сосредоточены 12 институтов Академии
наук Латвийской ССР, 7 вузов, большое количество научно-

исследовательских учреждений. По разработке ряда проблем
физики, энергетики, органического синтеза, биологии, механики

полимеров, химии древесины ученые латвийской столицы зани-

мают одно из ведущих мест в стране.

Таким образом, высокий уровень развития и многоотрасле-
вой характер народного хозяйства и науки свидетельствуют о

потребностях в тематически разнообразной научно-технической
информации, определяют тематическую широту и многоплано-

вость в комплектовании совокупного общегородского книжного

фонда.
Наиболее развитые отрасли городской промышленности тре-

буют постоянного роста общеобразовательного уровня и про-

фессионального мастерства. Не случайно в ведущих отраслях
промышленности от 30 до 50% рабочих имеют среднее и более
высокое образование 2

.
В целом на промышленных предприя-

тиях Риги в 1973 г. 27% рабочих имели высшее, среднее спе-

циальное и среднее образование
Нуждами производства определяются широкие масштабы

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служа-

щих на предприятиях и в учреждениях. Ежегодно этой формой
учебы охвачено до 90 тыс. человек

4 .
Все это дает основание сделать вывод о постоянно возрас-

тающей потребности в технической литературе вообще и про-
изводственной в частности.

1 Все данные приводятся по книге: Guļāns Р. Latvijas ekonomika

Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. R., Zinātne, 1973, 82. Ipp.
2Об образовательном уровне рабочих Латвийской ССР. Р., 1973,

с. 26—29.
3 Там же, с. 11.
4 Рига. Стат. сб. Р., 1974, с. 146.
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Основой потенциального спроса на научную и учебную ли-

тературу следует считать высокий показатель количества уча-
щихся, студентов и научных работников в составе городского
населения: на каждые 100 000 жителей приходится 373 научных

работника, более 4 тыс. студентов, 3 тыс. учащихся средних
специальных учебных заведений, 13 тыс. школьников

1 .
В связи с осуществлением всеобщего среднего образования

начиная с 1970/71 уч. года вдвое выросло количество учащихся

в 9—ll-х классах средних школ и профессионально-техничес-
ких училищах, дающих среднее образование. Это резко увели-
чило спрос на учебники, учебные и методические пособия, ли-

тературу по школьным программам и в помощь учебному про-

цессу.

Общекультурные запросы населения, связанные с характе-

ром использования свободного времени, в значительной степени

определяются его высоким образовательным уровнем. Данные
о культурной жизни города говорят об устойчивом интересе
рижан к изобразительному искусству, театру, кино: в год на

каждого жителя Риги приходится 2,3 посещения театров, 2,4
посещения музеев, 20 посещений киносеансов 2 .

В 1975 г. на 100 жителей города ежедневно распространя-
лось .2223 периодических издания, в том числе 1023 по под-

писке и 1200 продаваемых в розницу. Расходы на приобре-
тение периодических изданий составили в том же году 12,6 руб.
на человека. По сумме затрат населения на книги и периоди-
ческие издания Рига занимает второе место в стране, уступая
лишь Таллину.

Развитая сеть и интенсивная работа культпросветучрежде-
ний вызывает потребность в литературе как для закрепления
и углубления интереса к вопросам культуры, возникающего в

результате посещения кино, театров, так и для удовлетворения
потребностей в специальной информации у самих работников
культуры и искусства.

Итак, уровень и специфика развития народного хозяйства,
науки и культуры, социально-демографический состав населе-

ния Риги определяют постоянный рост объема необходимой ин-

формации, обусловливающий, в свою очередь, рост обществен-
ных книжных фондов. Проведенный нами анализ выявляет по-

требности основных групп городского населения в широком
подборе литературы в тематическом и типологическом аспектах.

Удовлетворению этих объективно существующих потребностей

1 Рига. Стат. сб. Р., 1974, с. 191, 194—195.
2 Зиле X. А. Статистика уровня жизни народа. Р., 1972, с. 210 —216.
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служат разветвленные сети библиотек различных систем и ве-

домств.

По данным государственной статистики, на 1 января 1976 г.

в Риге имелось 687 массовых, научных, учебных, технических

и других библиотек. Их книжные фонды составляли более

38 млн. экземпляров. Таким образом, на каждого жителя Риги

приходится около 50 библиотечных книг.

В какой степени этот значительный по объему книжный фонд
удовлетворяет читательские запросы и интересы жителей го-

рода, насколько соответствует он профессиональным и обще-
культурным потребностям социально-демографических групп?

Изучение данных государственной статистики, ежегодных

отчетов библиотек и других материалов позволяет сделать вы-

вод, что охват библиотечным обслуживаниехм по различным

дифференцированным сетям неравномерен. Так, сопоставление

количества читателей профсоюзных библиотек (113,7 тыс.) и

промышленно-производственного персонала предприятий Риги

(223,2 тыс.) показывает, что сеть охватывает около 51% своего

контингента.

Техническими библиотеками обеспечены 2/3 промышленных
предприятий. Из 26 школ рабочей молодежи библиотек

не имеют 13.

В то же время количество читателей медицинских библио-

тек превышает общее число медицинских работников и студен-
тов медицинских учебных заведений. Аналогичное положение

и в библиотеках вузов. Это дает основание считать данные ка-

тегории населения полностью охваченными библиотечным обслу-
живанием. Однако наличие большого числа студентов в составе

читателей библиотек других типов (в ГБ ЛатвССР им. В. Ла-

циса

ЦГБ им. М. Горького
литературы, выдаваемой этой категории читателей, а также

анализ отказов на запрошенные ими издания указывают на то,
что библиотеки вузов не удовлетворяют большой спрос на учеб-
ники и учебную литературу.

Наконец, существуют профессиональные и демографические
группы, которые вовсе лишены специальных библиотек (напри-
мер, работники торговли, коммунального хозяйства и бытового

обслуживания).
Следующий этап исследования изучение степени удов-

летворения читательского спроса дифференцированными библи-

отечными сетями. Анализ состава читателей, типологический и

отраслевой анализ выдаваемой литературы, частота параллель-
ного использования фондов библиотек других типов и ведомств
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помогают выявить закономерности и роль конкретного типа

библиотеки или конкретной библиотечной сети в удовлетворе-
нии потребностей и интересов различных групп читателей.

Так, в частности, прослеживается закономерность в распре-
делении запросов читателей между технической и профсоюзной
библиотеками при наличии обеих библиотек на предприятии и

при отсутствии технической (табл. 1).

Таблица 1

Состав читателей и структура книговыдачи в библиотеках разных типов
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с о
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Рабочие

Техническая 7

Профсоюзная 47 1,6 90 8,4 5 8 0,5 1,5 0,7
(I)

Профсоюзная 40 2 45 58 621 6 3 1
(II)

ИТР

Техническая 69 41 59

Профсоюзная 27 32 68
(I)*

Профсоюзная 28 49 51 —22— 21 12 14 —23 35 917

(И)**

* Предприятие имеет техническую библиотеку.
г** Предприятие не имеет технической библиотеки.

Наблюдения показали, что чем выше образовательный и

профессиональный уровень читателей, тем ярче выражены
дифференциация и направленность их интересов, тем осознан-

нее обращаются они со своими запросами в библиотеку кон-

кретного типа. Для читателей с более низким образовательным и

профессиональным уровнем выбор библиотеки зачастую случаен
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и характерно стремление получить всю интересующую их

литературу любого назначения и профиля в одном месте
1

.

Итак, состав читателей государственных массовых библи-
отек в условиях каждой конкретной централизованной системы

будет зависеть от уровня библиотечного обслуживания в це-

лом, от охвата дифференцированными библиотечными сетями

соответствующего контингента читателей и удовлетворения их

запросов.
Сопоставление состава читателей государственных массовых

библиотек с составом городского населения указывает на нали-

чие ряда категорий, слабо представленных в составе читателей

(табл. 2).
ч Таблица 2

Состав городского населения*

и читателей государственных массовых библиотек

Процент в составе

Категории городского населения читателей

населения гос. массо-
вых б-к

Рабочие, занятые в промышленности, строи- 45,7 28,2
тельстве и на транспорте

ИТР вместе с работниками проектных органи- 6,7 8,2
заций

Работники здравоохранения 2,8 2,3
Работники просвещения, культуры, искусства 5,1 5,3
Научные работники 2,4 0,8
Служащие гос. учреждений 8,2 7,2
Работники предприятий торговли, бытового и 6,4 2,0

коммунального обслуживания
Пенсионеры** 16,8 5,0
Студенты вузов 4,0 14,0
Учащиеся 9—ll-х кл. средних школ и др. 1,9 29,0

средних учебных заведений

Всего: 100 100

* Данные приводятся по книге: Рига. Стат. сб. Р., 1974.
** В библиотечной статистике к числу пенсионеров относятся лишь неработающие

пенсионеры, в государственной статистике все получающие пенсию.

Как видно из табл. 2, услугами массовых библиотек меньше

всего пользуются три категории городского населения: рабо-
чие, научные работники, работники предприятий торговли, бы-

тового и коммунального обслуживания. Это может объясняться

1 Более подробно этот этап исследования описан в статье «Что пока-

зали исследования». Библиотекарь, 1975, № 1, с. 37 —42.
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двумя причинами: тем, что данные категории относятся к числу
вообще не привлеченных к регулярному чтению, или тем, что

они обслуживаются библиотеками других систем и ведомств.

Разобраться в этом поможет детальное изучение читательских

интересов, причин и целей обращения в библиотеку, наличия

и состава домашних библиотек у интересующих нас категорий
населения.

Специально проведенный опрос читателей государственных

массовых, профсоюзных, технических библиотек, а также высо-

коквалифицированных специалистов гуманитарного и техничес-

кого профиля показал, что в условиях Риги, несмотря на ши-

роко развитую систему библиотечного обслуживания, массо-

выми библиотеками обслуживаются практически все категории
городского населения. В этой связи важно выделить две сто-

роны вопроса:
1) роль и место массовых библиотек и их книжного фонда

в удовлетворении профессиональных запросов читателей;
2) удовлетворение массовыми библиотеками непрофессио-

нальных интересов читателей.

О категории наиболее высококвалифицированных специалис-

тов гуманитарного и технического профиля можно с полной оп-

ределенностью сказать, что их профессиональные интересы

удовлетворяются помимо массовых библиотек. По данным опро-

сов, проведенных среди научных работников литературных му-
зеев им. Я. Райниса и А. Упита, Республиканского статистичес-

кого управления, Специального конструкторского бюро автома-

тизации и механизации, лишь около 1,5% из них обращаются
в массовые библиотеки.

Анализ спроса читателей массовых библиотек на медицин-

скую литературу дает основание считать, что хотя медицинские

работники используют массовые библиотеки довольно широко,
их профессиональные запросы удовлетворяются сетью специ-

альных библиотек.

Из числа остальных читателей с профессиональными запро-
сами в массовые библиотеки обращаются 53% ИТР, 39% рабо-
чих, 77% учителей и т. д. (табл. 3).

Принципиальное значение для формирования единого фонда
централизованной сети массовых библиотек имеет обеспечение

профессиональных запросов ИТР и рабочих. Проблема заклю-

чается в разграничении функций централизованной сети госу-

дарственных массовых библиотек и технических и профсоюзных
библиотек.

Изучение библиотечного обслуживания рабочих и ИТР по-

зволяет сделать вывод, что ни один тип библиотек не может
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устраниться от обслуживания данных групп читателей, однако

подход к решению этого вопроса для каждого типа библиотек
должен иметь свою специфику.

Техническая библиотека обеспечивает читателей литерату-
рой, необходимой для глубокого и всестороннего изучения спе-

циальных вопросов.

Профсоюзная и массовая библиотеки, параллельно удовлет-
воряя общеобразовательные запросы своих читателей, специ-

альной литературой обеспечивают их каждая по-своему.

Профсоюзная библиотека предоставляет максимально широкий
круг изданий в помощь повышению квалификации и уровня

производства, исходя из профиля своего предприятия. Единый
книжный фонд массовых библиотек должен располагать лите-

ратурой для массовых профессий, а также производственной
литературой по профилю тех предприятий, где профсоюзные и

технические библиотеки отсутствуют либо слабо развиты.

Определяя роль массовых библиотек в удовлетворении не-

профессиональных интересов, следует учитывать, что для совре-
менного этапа развития общества в нашей стране все более ха-

рактерной становится их широта у самых различных категорий
читателей. Вызванная особенностями культурной революции,

научно-технического прогресса, ростом общеобразовательного
уровня широких масс, развитием средств массовой информации,
эта тенденция проявляется и в сближении непрофессиональных
интересов различных социальных и профессиональных групп.
Так, все большим спросом пользуется литература по вопросам

политики, экономики, философии, о достижениях науки, тех-

Цель посещения читателями массовых библиотек

(в % к числу опрошенных)

Г а б л I 1 ц а 3

Цель посещения
Рабо-

1Я_

П
Уча- С ту-

Раб.
куль-

чие И1 и
щиеся денты туры

и про-
свет.

Подготовка к занятиям в учебном за- 14 26 100 76 24

ведении

Изучение определенной темы, связанной 39 53 24 20 77

с профессиональной деятельностью

Занятия в сети партийного просвещения 48 63 — —< 74

Изучение трудов определенного автора — 15 — —' 23

Поиски конкретного издания 2,5 34 28 14 31

Чтение литературы для удовлетворения 61 64 40 59 63

непрофессиональных интересов

Цель посещения читателями массовых библиотек

(в % к числу опрошенных)
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ники, по искусству, об охране природы, о спорте. В этой связи

представляет интерес положение, выявившееся в ходе изучения

запросов и интересов рабочих-строителей, предпринятого РНТБ

и ЦГБ им. М. Горького в 1975 г. Отвечая на вопрос: «Какие

отрасли техники Вас интересуют?», более половины опрошенных
назвали радио- и вычислительную технику, кибернетику, т. е.

подчеркнули непрофессиональный интерес. Естественно, что ни

профсоюзная, ни техническая библиотека такой интерес удов-
летворить не может, ибо литература на эти темы для библио-

тек, обслуживающих строителей, является непрофильной.
Наличие активного интереса, выходящего за пределы спе-

циальности, приводит читателя в универсальную библиотеку,
где книжный фонд должен располагать и постоянно попол-

няться как популярными изданиями, доступными начинающим

в этой области читателям, так и произведениями на более вы-

соком уровне, способными удовлетворить и развить уже закре-
пившийся интерес.

Дальнейшее исследование этого вопроса смыкается с проб-
лемой типологической структуры единого книжного фонда.

Следует отметить, что выводы здесь приходится делать ме-

тодом «от противного» при выявлении тех конкретных позиций,
где происходит нарушение закономерностей между спросом и

его удовлетворением в условиях автономного существования

государственных массовых библиотек, ибо, кроме данных по

Октябрьскому району Риги, мы пока не располагаем материа-
лами о составе и использовании единого книжного фонда в

крупном столичном центре.

Ряд интересных выводов позволили сделать проведенное в

1972—1974 гг. в рижских массовых библиотеках исследование

состава и причин возникновения неудовлетворенного спроса,
анализ использования новых поступлений (в ЦГБ, 4-й библио-

теке, ЦРБ и 14-й библиотеке Октябрьского района), типологи-

ческий анализ неиспользуемой литературы (в 5-й, 8-й, 14-й биб-

лиотеках), анализ использования литературы в хронологичес-
ком аспекте (в ЦГБ, ЦРБ, 2-й, 25-й и 32-й библиотеках) Г

Типологический анализ использования новых поступлений
показал разницу в спросе на научную и научно-популярную ли-

тературу и вновь подтвердил неоправданность приобретения науч-
ных изданий каждой отдельной библиотекой. Вне централизован-
ной сети 25% поступающих в течение года научных изданий не

1 Более подробно о методике и результатах исследований см. статью

«Особенности комплектования единого фонда централизованной сети массо-

вых библиотек». Сов. библиотековедение, 1976, № 1, с. 18—31.
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выдавались ни разу, а 72% выдавались однократно. Таким

образом, при наличии единого книжного фонда 97% научных
изданий можно было бы сделать достоянием читателей всей

системы, сократив неоправданное дублирование этих изданий
в фондах отдельных библиотек.

Во всех библиотеках, кроме НРБ, анализ выявил также

низкую обращаемость производственной литературы. Просмотр
ни разу не выданных изданий этого типа, кроме вскрытия оши-

бок в комплектовании (когда, например, приобретается книга

«Основы технологии судового машиностроения» для библио-

теки, не имеющей в составе читателей специалистов этого про-

филя), указал на три причины этого явления. Во-первых, на

снижение обращаемости влияет стремление возместить ограни-
ченность количества названий избыточным числом экземпляров

(например, в ЦГБ из пяти экземпляров «Краткого справочника
шлифовальщику» два не выдавались ни разу, остальные не бо-

лее трех раз; аналогичное положение и с пособием «Молодому
паяльщику», приобретенным в четырех экземплярах). Во-вто-

рых, не пользуются спросом слишком специальные издания,

рассчитанные на узкий круг читателей. В-третьих, низкую обра-
щаемость имеют издания без точного адреса.

Данные анализа в отраслевом аспекте выявили особенности

в использовании некоторых подразделов общественно-полити-
ческой литературы, суммирующихся в библиотечной статистике.

Так, научно-популярная литература по истории и философии
используется практически полностью. В то же время среди книг

по вопросам внутренней и внешней политики из числа новых

поступлений, не пользующихся спросом, определенную часть

составляют издания, не успевающие за событиями, содержащие

устаревшую информацию, например: Ильясов В. А. Валютные

проблемы США, Гурьков Г. И. Что нового между Одером и

Рейном, Наринский М. М. Борьба СССР за мир и безопасность

народов. По глубине раскрытия темы они не отличаются от

материалов периодики, но сильно уступают им в актуальности.

Закономерности спроса на литературу по отдельным отрас-
лям знания отчетливо проявляются и при анализе неудовлетво-

ренного спроса. Анализ неудовлетворенных запросов по разделу
общественно-политической литературы указывает на широ-
кий интерес читателей к довольно сложным вопросам фило-
софии, психологии, логики, педагогики, этики, морали, права.
Учтены отказы на книгу Т. Павлова «Ленинская теория отра-
жения и современность», И. Кона «Социология личности», про-

изведения В. Сухомлинского. Среди неудовлетворенных тема-

тических запросов «Ленинизм и национальный вопрос в
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современных условиях», «Социальная роль культуры». Анализ

соответствующих разделов книжного фонда библиотек, где ре-

гистрировались перечисленные запросы, показал, что ни одна

библиотека, включая и ЦГБ, не может предоставить читателю

исчерпывающего подбора литературы.
Аналогичные выводы можно сделать и по разделу естест-

веннонаучной литературы.

Среди неудовлетворенных запросов на техническую литера-

туру зарегистрированы как тематические, так и конкретные: на

книги по холодильному и вентиляционному оборудованию, ав-

томатическим системам управления, охране труда и технике

безопасности и др.

Все неудовлетворенные тематические запросы на техничес-

кую литературу поступают со стороны студентов и ИТР (от-
казы рабочим отмечены лишь дважды и в обоих случаях на

запросы по охране труда и технике безопасности).
Отказы на конкретные издания многочисленны, но, как пра-

вило, одноразовы. Естественно, попытки докомплектовать фонд
каждой библиотеки всеми запрошенными изданиями нецелесо-

образны. Единственный эффективный путь это координация
комплектования фонда внутри региональной системы и парал-
лельно со специальными библиотеками.

Анализ неиспользуемой части фонда показал, что, во-пер-
вых, в результате централизованного комплектования в 14-м

филиале неиспользуемых изданий 1971—1972 гг. обнаружено в

2 раза меньше, чем в 8-й, и в 5,5 раза меньше, чем в 5-й библио-
теке; во-вторых, в количестве неиспользуемых изданий более

ранних лет выпуска разницы между библиотеками почти нет,
что говорит о необходимости более оперативно освобождать
фонды филиалов от литературы, теряющей спрос.

Анализ не подтвердил мнения о том, что значительную часть

пассива составляют издания, плохо пропагандируемые, неза-

служенно забытые и т. д. В ходе анализа во всех трех библио-
теках из числа неиспользуемых был выделен ряд изданий,
которые, по мнению библиотекарей, могли бы заинтересовать
читателей. Однако в результате организации выставок «Сове-
туем перечитать» и индивидуальных рекомендаций активный
читательский интерес вызвали лишь 43 книги, во всех осталь-

ных случаях (около 500) либо удалось добиться одноразовой
выдачи, либо книги остались невостребованными.

Представляет интерес и тот факт, что, несмотря на различ-
ную обращаемость, процент неиспользуемой литературы в

фонде всех трех библиотек почти одинаков. Значит, эффектив-
ность использования книжного фонда зависит, главным образом,
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не от величины пассива, а от интенсивности использования ос-

тальной литературы.
Это предположение подтверждается некоторыми данными,

также полученными в ходе анализа. При сплошном просмотре

литературы параллельно с неиспользуемыми изданиями отмеча-

лись книги, побывавшие у читателя всего, один раз. Результаты
оказались следующими:

в 5-й библиотеке (обращаемость
6%;

в 8-й библиотеке (обращаемость
18%;

в 14-й библиотеке (обращаемость
8%.

В условиях децентрализации одно-двухразовая выдача

могла быть оправданной. В новых условиях иметь такую лите-

ратуру в фондах филиалов нет необходимости.
Анализ использования книжных фондов в хронологическом

аспекте показал, что по разным отраслевым отделам от 37 до

47% всей книговыдачи приходится на литературу последних

трех лет издания.

Результаты исследования показывают также, что если доля

литературы 5—6-летней давности в составе книговыдачи выше,

чем в составе фонда, то на рубеже 10 лет книговыдача уже
значительно отстает от фонда. Падение спроса на литературу
из разных отраслевых отделов происходит по-разному, но не

позднее чем через 6 лет с момента издания. В то же время об-

наружено, что в течение 10 лет сохраняется соотношение отрас-
левых отделов, характерное для всего книжного фонда в целом,
в дальнейшем отраслевые отделы сокращаются и за счет этого

увеличивается доля художественной литературы. Однако рез-
кое падение спроса на литературу из отраслевых отделов про-
исходит раньше, поэтому в пределах 6—lo лет с момента изда-

ния возникает диспропорция между составом и использованием

книжных фондов.
Говоря об особенностях единого книжного фонда рижских

массовых библиотек, необходимо подчеркнуть, что наличие бо-

гатых фондов научных библиотек, республиканского депозита-

рия позволяет установить относительно высокую хронологичес-
кую границу.

Одним из наиболее сложных и принципиально важных

вопросов формирования единого книжного фонда является со-

здание и организация работы отдела книгохранения.

Следует отметить, что само название «отдел хранения», за-

крепившееся в терминологии с начала экспериментов по цен-
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трализации библиотечной сети, не соответствует специфике от-

дела в новых условиях. Однако и новое название «отдел

организации и использования книжного фонда» не отражает
всех функций отдела.

Думается, что по аналогии с межбиблиотечным абонемен-

том такой отдел точнее было бы назвать «внутрисистемным
абонементом», так как в условиях централизованной сети от-

делы хранения становятся основным звеном, организующим
удовлетворение читательских запросов, поступающих из отде-

лов и филиалов, книгообменные операции, циркуляцию фонда
внутри системы. Однако должны ли эти функции развиваться
на базе специально сформированного книжного фонда?

Видимо, решение зависит от конкретных условий.
Рассмотрим некоторые этапы становления и развития книж-

ного фонда и, соответственно, функции хранилища централизо-
ванной системы библиотек Октябрьского района Риги, так как

в них, на наш взгляд, отразились черты, характерные для этого

процесса в целом.

Книжный фонд отдела хранения с самого начала формиро-
вался с целью обеспечить удовлетворение запросов читателей

на литературу ограниченного спроса. Свою роль сыграло нали-

чие обменного фонда при ЦГБ им. М. Горького, куда и были

переданы все излишние дублеты из библиотек Октябрьского
района. Это обеспечило фонду хранилища относительную ком-

пактность, на первых порах он насчитывал около 2,5 тыс. еди-

ниц. Туда были отобраны издания, плохо использовавшиеся до

сих пор, но на которые мог бы возникнуть спрос в том или

ином филиале.
На практике же такой спрос почти не возникал. Стало яс-

ным, что фонд хранилища не соответствует своему назначению.

Для данной системы в условиях объединения библиотек одного

городского района, разобщенности и обособленности всех ос-

тальных библиотек необходимо было конкретизировать понятия

«разовый» и «углубленный спрос».
Результаты планомерной работы по изучению конкретного

и тематического читательского спроса и его удовлетворения в

централизованной системе библиотек Октябрьского района, а

также ежеквартального анализа использования новых поступ-
лений, анализа картотек отказов, анкетирования читателей

позволили разграничить разовые, не повторяющиеся запросы,
которые рациональнее всего удовлетворять по МБА, и устано-
вить ряд тем, плохо обеспеченных литературой в едином

фонде централизованной системы (полупроводниковые приборы,
вентиляционные и холодильные установки, железобетонные
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конструкции, программирование, вопросы законодательства и

права, охраны природы, история философии).
Исходя из того, что запросы по этим темам поступали из

нескольких филиалов, было решено направлять приобретаемую
литературу в фонд хранилища. Для фонда хранилища приобре-
талась литература по ряду новых для массовой библиотеки тем,

например по методам математического планирования, автома-

тизированным системам управления, вопросам социологии и

социальной психологии и др. Пропаганда этой литературы

среди читателей путем передачи в филиалы и отделы ЦБ тема-

тических партий дала возможность выявить наличие регуляр-
ного спроса в определенных пунктах системы и в перспективе

направлять необходимую литературу непосредственно в фонды
филиала или отдела ЦБ. Так с помощью фонда хранилища
происходит расширение читательского назначения единого
книжного собрания массовых библиотек.

Для хранилища заказываются по подписке полные и ака-

демические собрания сочинений классиков, так как справочный
аппарат этих изданий необходим относительно небольшому чи-

слу читателей.

Целенаправленное комплектование фонда хранилища обес-
печивает расширение репертуара названий в едином книжном

фонде. Экземплярность в фонде хранилища ЦРБ Октябрьского
района составляла 1,2.

В связи с трудностями в книгоснабжении в фонд хранилища
стала передаваться некоторая часть изданий, поступающих в

систему в недостаточном количестве экземпляров. Хранилище
обеспечивает этими книгами филиалы по очереди.

Наконец, ежегодно в хранилище передаются книги, плохо

используемые в филиалах. Регулярное изучение использования

новых поступлений в основных фондах дает возможность пере-
адресовать ряд изданий и добиться их более эффективного ис-

пользования.

Начиная с 1970 г. для фонда хранилища ежегодно делались

заказы по тематическим планам издательств, чем обеспечива-

лось регулярное пополнение его новой литературой.
Таким образом, в системе книжных фондов районной цен-

трализованной библиотечной сети фонд хранилища представ-
ляет собой самостоятельную единицу, а отдел хранения выпол-

няет функции внутрисистемного абонемента.

Подобное решение вопроса представляется закономерным,
исходя из конкретных условий и той роли, которая принадле-
жит ЦБ при централизации библиотечной сети в масштабах
района. Несмотря на ряд изменений в составе книжных фондов
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и читателей, ЦБ в Октябрьском районе не стала и не могла

стать тем крупным новым библиотечным учреждением, каким

являются центральные библиотеки в других системах. Произо-
шло это потому, что централизованная экспериментальная
система существовала лишь в одном районе наряду с осталь-

ными самостоятельными библиотеками, ЦГБ, широкой сетью

библиотек других систем и ведомств. Поэтому коренных изме-

нений в профиле комплектования ЦРБ не произошло. Будучи
до централизации рядовой массовой библиотекой с книжным

фондом около 55 тыс., ЦРБ не могла предоставить читателям

района значительных преимуществ в выборе литературы по

сравнению с филиалами. С другой стороны, у читателей ЦРБ
потребности в литературе, комплектуемой для хранилища, воз-

никали не чаще, чем у читателей филиалов.
Специфика размещения сети в Октябрьском районе также

не способствовала перераспределению читателей между ЦБ и

филиалами. Не случайно и до централизации в Октябрьском
районе не было зарегистрировано ни одного случая параллель-
ного использования читателями фондов двух библиотек своего

района.
В этих условиях фонд хранилища, или отдела внутрисистем-

ного абонемента, мог сохранить свою обособленность, так как

участвовал в обслуживании читателей всей системы самостоя-

тельно, независимо от фонда ЦРБ. (В практике централизован-
ной библиотечной системы Октябрьского района передача книг

непосредственно из фонда ЦРБ в другие филиалы встречалась
не чаще, чем из филиала в филиал.)

Наконец, сохранение относительной самостоятельности

фонда хранилища имеет большое психологическое значение в

процессе становления внутрисистемного книгообмена, так как

подчеркивает принадлежность фонда читателям всей системы.

Иное положение складывается при создании централизован-
ной библиотечной системы в масштабе города. При этом, несом-

ненно, в книжном фонде ЦГБ должны произойти коренные пе-

ремены, ибо им в первую очередь должно быть обеспечено

удовлетворение углубленных запросов читателей.

Усложняется структура книжных фондов ЦГБ, возникают

специализированные отделы и филиалы с широким подбором
литературы, рассчитанным на удовлетворение спроса читателей

всей системы. Немаловажной представляется и перспектива пе-

рераспределения контингента читателей как внутри централи-
зованной сети между ЦГБ и филиалами, так и между диффе-
ренцированными библиотечными сетями.
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Улучшение состава книжного фонда филиалов привлечет
туда определенную часть читателей, интересы которых будут
там удовлетворяться полностью, а также те», кто сейчас пользу-
ется ЦГБ параллельно с другой массовой библиотекой.

Абонемент ЦГБ, в свою очередь, должен быть готов принять
читателей с повышенным уровнем интересов, удовлетворить эти

интересы широким подбором названий и типов литературы.
Можно предположить, что читатель будет обращаться в ЦГБ

не за каким-либо конкретным изданием, ибо этот спрос с по-

мощью централизованного книжного фонда будет удовлетво-

ряться филиалами, а в поисках именно широкого и системати-

ческого подбора литературы по интересующему его вопросу.

Запросы этого типа в условиях автономного существования
массовых библиотек, как правило, не удовлетворяются и пере-

адресовываются в научные библиотеки. В новых условиях не-

обходимость обращаться к научным фондам для некоторой ча-

сти читателей отпадет, и это, по-видимому, приведет к некото-

рому перераспределению читателей между ЦГБ и научными
библиотеками.

Таким образом, исчезнет .граница между основным фондом
ЦГБ и фондом отдела внутрисистемного абонемента, рассчи-
танного на удовлетворение запросов повышенной сложности и

глубины, поступающих от читателей всей системы. Формиро-
вание в этих условиях еще одного особого фонда приведет к

неоправданному дублированию литературы разового спроса.

Разумеется, решение этого вопроса не может быть одно-

значным. Необходимо учесть и сопоставить многие взаимодей-

ствующие факторы. Слияние фонда внутрисистемного абоне-

мента с основным фондом ЦГБ возможно, с одной стороны,
лишь при наличии богатых универсальных и специальных книж-

ных собраний научных библиотек, а с другой при достаточ-

ной широте и глубине запросов основной массы читателей ЦГБ.
Оба эти условия имеются при формировании единого книжного

фонда массовых библиотек Риги, поэтому предложенный ва-

риант не только возможен, но и предпочтителен, так как.создает

предпосылки для возникновения новых координационных свя-

зей внутри регионального книжного фонда.
Однако, не имея обособленного книжного фонда, отдел

внутрисистемного абонемента остается центром книгообменных

операций, организует розыск требуемых изданий внутри сис-

темы, осуществляет пропаганду единого фонда путем составле-

ния и передачи в филиалы тематических партий книг. От чет-

кости и оперативности выполнения отделом диспетчерских
функций зависят качество и быстрота удовлетворения читатель-
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ских запросов. Отдел обязан осуществлять все операции по

МБА. Он должен служить своеобразным барометром читатель-

ского спроса, повышения или падения интереса к конкретным

изданиям, темам. С его помощью должно осуществляться кор-
ректирование тематических планов комплектования всей сис-

темы и ее структурных подразделений, а также устанавливаться
и уточняться пути координации комплектования фондов с биб-

лиотеками других систем и ведомств.

Отсутствие обособленного фонда хранилища не исключает

необходимости в обменном фонде, ибо задачи и функции у этих

книжных собраний различные. Нам представляется, что в усло-
виях централизации обменный фонд кроме традиционных функ-
ций по сбору, хранению и перераспределению дублетной лите-

ратуры должен накапливать определенную часть книжного

фонда для намеченных к открытию библиотек.
В соответствии с перспективным планом открытия библиотек

централизованный отдел комплектования в пределах определен-
ной суммы может приобретать и направлять в обменно-резерв-
ный фонд ту литературу, которая будет необходима в фондах
новых библиотек. По мере приближения срока открытия биб-

лиотеки поступления в ее адрес должны увеличиваться, в то

время как для других намеченных к открытию библиотек могут

приобретаться лишь отдельные, редко переиздающиеся книги.

Следует учитывать, что новинки всегда пользуются повы-

шенным спросом, поэтому книги, предусмотренные для будущих
библиотек, как и любая другая литература, могут выдаваться

по запросам филиалов или отделов ЦБ, но при этом не должно

утрачиваться их целевое назначение. В этом и смысл размеще-
ние такой литературы в обменно-резервном фонде, а не в фонде

Это положение может существенно улучшить фонды вновь

открывающихся библиотек, куда в нынешних условиях попадает
лишь небольшое количество случайно подобранных новинок.

*

Итак, с целью определения роли и места книжных фондов
массовых библиотек как составной части всего городского об-

щественного книжного фонда были подвергнуты многоаспект-

ному анализу специфика и характер удовлетворения спроса

различных социальных, социально-профессиональных и соци-

ально-образовательных групп в библиотеках разного типа.

С другой стороны, по степени использования книжных фондов
и характеру отказов на читательские запросы было уточнено
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соответствие книжных фондов массовых библиотек потребнос-
тям различных групп читателей в условиях как централизации,
так и децентрализации библиотечной сети.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что читатель-

ский контингент государственных массовых библиотек, в усло-
виях столичного центра включающий самые разнообразные
категории населения, практически совпадает с совокупным чи-

тательским массивом библиотек других типов, прежде всего

профсоюзных, специальных, учебных.
Это создает объективные условия и вызывает необходимость

более точного и полного определения специфических функций
каждого типа библиотек, обслуживающих массового читателя,

для координации усилий всех библиотек в общем деле повы-

шения их роли в коммунистическом воспитании трудящихся и

научно-техническом прогрессе.
Большая определенность и значительная степень однород-

ности читательского контингента профсоюзных, специальных,
учебных библиотек делает их особенно пригодными для удов-

летворения производственно-профессиональных запросов.
Однако это не значит, что государственные массовые биб-

лиотеки могут устраниться от обеспечения потребностей в спе-

циальной, производственной, учебной литературе, ограничива-
ясь лишь удовлетворением самообразовательных и общекуль-
турных интересов. Это было бы в прямом противоречии с той

стержневой ролью, которую государственные массовые библио-

теки приобрели в процессе совершенствования единой системы

библиотечного обслуживания населения.

Об этом, в частности, с полной определенностью свидетель-

ствуют упомянутые выше исследования, которые указывают на

наличие в государственных массовых библиотеках постоянного

устойчивого спроса на специальную, производственную и учеб-
ную литературу.

В то же время спрос на специальную литературу, как уже
отмечалось, удовлетворяется слабо из-за крайней широты со-

циально-профессиональных групп и диапазона их запросов.
В условиях децентрализации и разобщенности библиотек ком-

плектование в расчете на удовлетворение таких запросов неми-

нуемо ведет к случайности, отсутствию систематичности в под-

боре литературы.
В новых условиях на основе данных об объективно сущест-

вующих потребностях в литературе для рабочих профессий,
о запросах и интересах читателей возникает возможность ши-

рокого подбора в едином книжном фонде всех необходимых из-

даний в тематическом и типологическом аспектах. Системные
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свойства единого книжного фонда создают для читателей цен-

трализованной системы новые возможности, которых нет в усло-
виях автономного существования библиотек.

Включение единого книжного фонда в систему библиотеч-

ного обслуживания региона обусловливает некоторые особен-
ности его состава и структуры. Так, возможности координации
комплектования литературы с научными библиотеками позво-

ляют отказаться от выделения фонда внутрисистемного абоне-

мента, освобождают единый книжный фонд от необходимости
комплектовать спецвиды технической литературы, ноты, аудио-
визуальные материалы, определяют его высокую хронологичес-

кую границу. Таким образом, новые качества, приобретаемые
единым книжным фондом, позволяют, с одной стороны, карди-
нально улучшить удовлетворение потребностей читателей в

книгах и других источниках информации, а с другой создают

предпосылки формирования единой региональной и далее

общегосударственной библиотечной системы.

Централизация перспектива развития всех типов библио-

тек нашей страны. Поэтому определение особенностей и функ-
ций каждой дифференцированной сети и ее книжных фондов
представляется важнейшей проблемой, от решения которой в

значительной степени зависят конечные результаты всего дела.

VALSTS MASU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĒTAIS

GRĀMATU FONDS RĪGAS IEDZĪVOTĀJU BIBLIOTEKĀRĀS
APKALPOŠANAS VIENOTAJĀ SISTĒMĀ

F. DIDIČA

Kopsavilkums

Pastāvot attīstītam dažādu resoru bibliotēku tīklam, lielāko

pilsētu masu bibliotēku centralizētajai sistēmai jānoteic īpaša
vieta, lai tās fondi veidotu nepieciešamo posmu reģiona vienotajā
bibliotēku sistēmā.

Izmantojot sistēmisko pieeju centralizētā tīkla un vienotā grā-
matu fonda uzdevumu un īpašību pētīšanā, bija jānoskaidro

a) objektīvi pastāvošās vajadzības pēc informācijas (tās iz-

paužas lasītāju pieprasījumos un interesēs un atbilst vienotās sis-

tēmas sociālajām funkcijām);
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b) katra konkrēta gramatu fonda vieta reģiona gramatu fondu
sistēmā;

c) vienotā grāmatu fonda izvietojums sistēmā, kurš nodrošina
tā optimālu izmantošanu.

Pētījumi, kas veikti 1971.—1975. gadā Rīgas valsts masu bib-
liotēkās, ļāva noskaidrot, kā sistēmiskā pieeja izmantota centra-
lizētā tīkla vienotā grāmatu fonda izveidē. So pētījumu saturā
bija valsts masu bibliotēku lasītāju kontingenta, tā demogrāfis-
kās un sociāli profesionālās struktūras noteikšana, kā arī valsts
masu bibliotēku centralizētā tīkla vienotā grāmatu fonda nozīmes

precizēšana lasītāju galveno kategoriju profesionālo, mācību un

kultūras prasību apmierināšanā. Pētījumi liecināja, ka pilsētās
masu bibliotēku potenciālie lasītāji ir gandrīz visu sociāli demo-

grāfisko grupu pārstāvji. Grūtības pastāvēja tās lasītāju daļas
vajadzību un interešu atklāšanā, kuru intereses jāapmierina masu

bibliotēkām.

Profesionālo un mācību vajadzību jautājuma risinājums atka-

rīgs, pirmkārt, no diferencētu bibliotēku tīklu daudzuma, to struk-
tūras un darba līmeņa. Otrkārt, pastāv likumsakarība: jo aug-
stāks lasītāju izglītības un profesionālais līmenis, jo spilgtāk iz-

paužas viņu interešu diferencēšanās un ievirze un jo apzinātāk
viņi pievēršas konkrēta tipa bibliotēkām.

Lasītāji ar zemu izglītības un profesionālo līmeni bibliotēku
bieži vien izvēlas gadījuma pēc. Tādi lasītāji cenšas visu dažādo

profilu literatūru, kas viņus interesē, saņemt vienuviet.

Analizējot lasītāju sastāvu, nosakot izsniedzamo literatūru pa
nozarēm un tipiem, kā arī noskaidrojot, cik bieži viņi paralēli iz-
manto dažādu veidu un resoru bibliotēkas, iespējams izzināt la-

sītāju vajadzību un interešu apmierināšanas likumsakarības, kas
saistītas ar profesiju, kvalifikācijas celšanu, nodarbībām mācību
iestādēs un politiskās izglītības sistēmā.

Masu bibliotēku nozīmi neprofesionālo interešu apmierināšanā
noteic pašreizējam sabiedrības attīstības līmenim raksturīgā da-

žādu sociāli demogrāfisko grupu interešu tuvināšanās. Intereses,
kas sniedzas tālāk par profesionālo interesi, mudina lasītājus
griezties universālajā bibliotēkā. Tātad vienotā grāmatu fonda
tematisko saturu noteic tautas saimniecības nozaru, zinātnes, pil-
sētas kultūras dzīves plašums, daudzveidība un attīstības līme-

nis, kas liek nemitīgi paplašināties nepieciešamās informācijas
apjomam.

Jaunienākušo grāmatu fonda neizmantojamās daļas, kā arī iz-

mantojamās literatūras hronoloģiskā aspekta analīze norāda uz

neatbilstību starp pieprasījumu un tā apmierināšanu fondu de-
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centralizācijas apstākļos un ļauj spriest par vienota fonda opti-
mālo sastāvu, par centrālo bibliotēku un tās filiāļu fondu īpat-
nībām.

Rīgā masu bibliotēku centralizētās sistēmas apstākļos filiāļu
fondiem raksturīgs tas, ka tie apkopo aktuālo populārzinātnisko
literatūru un daiļliteratūru. Jautājums par ražošanas un mācību

literatūru, kā arī par literatūru speciālistiem, kuru specialitātē
nav īpašas resoru bibliotēkas, lemjams atkarībā no lasītāju kon-

tingenta. Tajā pašā laikā iespējama atsevišķu filiāļu profilēšana
un specializācija (piemēram, literatūra svešvalodās, literatūra celt-
niekiem u.c.). Vienotā grāmatu fonda sistemātiskais raksturs šai

gadījumā atļauj specializētos fondus padarīt pieejamus visas sis-

tēmas lasītājiem.
CB grāmatu fonds, kas domāts lasītāju padziļinātu interešu

apmierināšanai, ir sistematizēts literatūras klāsts ar plašu izvēli
kā tematiskajā un tipoloģiskajā ziņā, tā arī pēc nosaukumu
skaita.

Rakstā aplūkota krātuves jeb vienotā grāmatu fonda organi-
zācijas un izmantošanas nodaļas īpašā nozīme centralizācijas
apstākļos. Analizējot šīs nodaļas funkcijas lielpilsētas masu bib-
liotēku konkrētos centralizētā tīkla apstākļos, rodas doma par

iespēju apvienot krātuves nodaļas fondu ar CB pamatfondu. Tiek
ierosināts arī jauns nodaļas nosaukums «Sistēmas iekšējais
abonements».

Vienotā grāmatu fonda ietilpināšana reģiona bibliotekārās

apkalpošanas sistēmā nosaka dažas šī fonda sastāva un struk-
tūras īpatnības: iespējas koordinēties ar ziņātniskajām bibliotē-
kām atbrīvo no nepieciešamības komplektēt dažus izdevumu vei-

dus (tehniskās literatūras specveidus, notis u.c.), veidojas augsta
hronoloģiskā robeža, samazinās vajadzība pēc zinātniski pētnie-
ciskās literatūras.

Filiāļu fondu sastāva uzlabošanās un iespēja saņemt jebkuru
izdevumu apvienotajā grāmatu fondā nostabilizēs lasītāju kontin-

gentu filiālēs, jo nevajadzēs paralēli izmantot viena veida biblio-
tēkas vai CB un filiāli.

СРВ, apmierinot lasītāju sarežģītās un padziļinātās prasības,
piesaistīs sev tās lasītāju grupas, kas agrak ar līdzīgiem piepra-
sījumiem griezās zinātniskajās bibliotēkās. Līdz ar to radīsies

iespējas pārgrupēt lasītāju kontingentu kā pašā centralizētajā
sistēmā, tā arī starp diferencētiem bibliotēku tīkliem.

Centralizētā tīkla grāmatu fonda pāreja jaunā kvalitātē ir

vienotas reģionālas bibliotēku sistēmas izveides priekšnoteikums.
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THE BOOK STOCK OF CENTRALIZED NETWORK OF STATE
PUBLIC LIBRARIES IN THE UNIFIED SYSTEM

OF LIBRARY SERVICE IN RIGA

F. DIDIČA

Summary

With the development of libraries of different types the cen-

tralized network of public libraries has to find its place in the
unified library system of the region.

The systematic character of the centralized network and the
unified book stock determine the systematic approach as the main
method of investigation, i. e.:

a) revealing of objectively existing need for information
shown by readers’ demands and interests;

b) determination of the place of a specific book stock in the

system of regional stocks;
c) placing of the unified book stock within the system which

provides its optimal usage.
Concrete investigations during 1971 —1975 in the Riga public

libraries enabled to define the use of systematic approach
in the creation of a unified book stock of the centralized net-

work. The investigations determined the readers’ contingent at

the public libraries, its demographical and socially professional
structure as well as specification of the role of a unified book

stock of the centralized network of public libraries in meeting
professional, educational and cultural demands of the readers’
main categories. The investigations showed that potential readers
of the cities’ public libraries are representatives of almost all so-

cially demographical groups. The problem was to elicit the re-

quests and interests of those readers whose interests should be
satisfied by public libraries.

The problem of professional and educational requests depends,
firstly, on the amount, structure and level of differentiated lib-

rary systems. Secondly, the educational and professional level of

the reader determines the differentiation and direction of his in-

terests, the choice of the library of a concrete type.
Readers of low educational and professional level usually

choose the library by chance.
The investigations allow us to draw conclusions about the re-

gularities of satisfaction the readers’ demands and interests

connected with profession, the raising of qualification, studies in

the educational establishments.
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The role of public libraries in satisfying unprofessional inte-

rests is determined by the rapprochement of interests of different

socially demographical groups which is characteristic for the pre-
sent stage of development of our society.

Thus the thematic contents of the unified book stock is cha-
racterized by the breadth, variety and level of the development
of national economy, science and culture which demand the

growth of information.

The analysis allowed us to draw conclusions about the optimal
composition of the unified book stock and the peculiarities of the
stocks of the Central Library and its branches.

In Riga, under conditions of centralized network of public lib-
raries the stocks of the branch libraries contain mostly popular
science literature and fiction of constant demand. The problem of

production and educational literature is being solved according
to the contingent of readers. At the same time a possibility ari-

ses to specialize the book stocks of separate branches (for exam-

ple, literature in foreign languages, literature for builders, etc.).
In this case, the systematic character of the unified book stock

makes the specialized stocks available for the readers of the
whole system.

The book stock of the Central Library, meant to satisfy more

profound requests, has vast and systematic book choice at the
readers’ disposal.

The article characterizes the special role of the depository de-

partment or the department of organization and usage of the
unified book stock. There is a possibility of merging of the depo-
sitory stock with the main stock of the Central Library. A new

name is suggested for the department «intrasystem loan».

Inclusion of the unified book stock in the system of regional
library service stipulates some peculiarities of its content and
structure: coordination with scientific libraries allow not to acquire
some special types of publication, etc.

Improvement of the branch stocks and the possibility of using
the unified book stock will stabilize the readers’ contingent at the
branch libraries.

Ability of the City’s Central Library to satisfy readers’ com-

plicated demands may cause redistribution of the readers’ con-

tingent within the centralized network and even among differen-
tiated library networks.

New qualities of the book stock of the centralized network
create the necessary prerequisites for the formation of a unified

regional library system.



Основные показатели работы крупнейших научных библиотек г. Риги за 1970 и 1975 гг.*30
Rīgas pilsētas lielāko zinātnisko bibliotēku darba galvenie rādītāji 1970. un 1975. gadā

Main Indices of Work at the Biggest Scientific Libraries in Riga in 1970 and 1975

Штаты библиотеки

Наименование в том Объем фондов Количество Количество Количество

библиотеки числе (всего учетн. ед.) читателей посещении мест в чит.

всего библио- за год залах

текарей

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975

Государственная биб- 346 462 265 359 3 648 972 4 466 858 24 017 27 103 259 787 315 915 376 350

лиотека Латвий-

ской ССР им. В. Ла-

циса

Фундаментальная 146 186 95 118 2 284 259 2 444 843 7325 11945 114 272 92 874 240 250

библиотека АН

Латвийской ССР
™ ™

Республиканская на- 87 220 79 195 5 797 933 9 576 605 13 741 19 675 110 700 131001 90 70

учно-техническая

Республиканская на- 38,5 55 29 40 294 000 512 000 5011 5504 36 454 44 887 25 20

учно-медицинская

7l 82 71 82 1656 000 1 844 711 39 568 38 517 316 674 306 545 283 283

Латвийского госу-

дарственного ун-та

НаучнРя библиотека 68 90 68 88 916 430 1335 540 15 873 17 386 334 296 352 660 304 304

Рижского политех-

нического инсти-

тута

* Таблица составлена на основе сведений, полученных от крупных научных библиотек г. Риги.



31

Продолжение таблицы

Абонентов0 Выдача литературы Количе-
аоонентов ство ли-

Наименование Выдача литера-
_ тературы

библиотеки туры получен-’
МБА ЗА МБА ЗА

Н
МБА°

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975

Государственная биб- 959 050 1554 717 916 1505 137 43 15607 21253 1006 345 ИЮ 1036
лнотека Латвий-
ской ССР им. В. Ла-

циса

Фундаментальная 584 345 879 692 315 932 16 3213 8627 (не вы- 1840 1965
библиотека АН (вклю- делен)
Латвийской ССР чая

ЗА)
Республиканская на- 631300 2 077 938 310 1529 6100 17 064 114 204

учно-техническая
библиотека

Республиканская на- 98 785 142 935 79 222 62 2680 3318 1743 302 2522 3017
учно-медицинская
библиотека 1

Научная библиотека 750 132 587 739 171 645 58 69 1500 1500 155 (не вы- 749 721
Латвийского госу- (вклю- делен)
дарственного ун-та чая

им. П. Стучки ЗА)

Научная библиотека 791471 940 236 123 170 61 53 604 677 117 98 1115 1487
Рижского политех-

,

нического инсти-

тута



Окончание таблицы

Справки Выставки Издательская деятельность
Līdi) ЛИ”

Наименование тературы,
библиотеки выслан- Обзоры

ной по библиогра- библиотеч- темати- издано объем в печ.
МБА фические ные ческие новинок названий листах

1970 1975 1970 1975 1970 1975 | S 19701975 19701975 197С 1975 1970 1975

Государственная биб- 18 407 11 892 19 760 39 902 43 552 45 35 172 204 215 230 56 58 169,49 130,69
лиотека Латвий-
ской ССР им, В. Ла-

циса

Фундаментальная 8549 20 735 21 536 —■ ——■ 38 28 96 115 5 3 86,9 61,8
библиотека АН (авт. л.)
Латвийской ССР

ТБУ* ТБУ*

Республиканская на- 1700 30 226 229 284 13 389 21424 —39 104 250 111 257 11 8 68,0 38,3
учно-техническая
библиотека

Республиканская на- 567 1676 2272 4162 15 49 183 193 1 6,5
учно-медицинская
библиотека

Научная библиотека 598 1571 1200 2540 3340 5325 15 6 138 58 49 49 5 4 9,6 9; 0
Латвийского госу-
дарственного ун-та
им. П. Стучки

Научная библиотека

Рижского политех-

нического инсти-
604 677 7842 5001 30 624 37 998 12 10 122 182 194 211 3 3 6,56 19,2

тута

* Тематические библиогпасЬические указатели.



33

PĀRSKATS PAR REĢIONĀLO STARPBIBLIOTĒKU
ABONEMENTA CENTRU DARBĪBU 9. PIECGADĒ

L. SENČUKA

Starpbibliotēku abonementa (SBA) vienotā sistēma, attīstot

dažādu resoru un tipu bibliotēku savstarpēju sadarbību fondu iz-

mantošanā, 9. piecgadē (1971 —1975) ievērojami uzlabojusi bib-

liogrāfisko un bibliotekāro apkalpošanu Padomju Latvijā zināt-

nes, ražošanas un kultūras jautājumos. Sākot ar 1970. gadu, kad
tika ieviesta vienotā sistēma, republikā krasi pieaudzis SBA darba

apjoms, saīsinājušies pieprasījumu izpildes termiņi, samazinājies
atteikumu skaits. Starpbibliotēku abonements kā lasītāju biblio-
tekārās apkalpošanas veids kļūst arvien populārāks.

SBA vienotā sistēma pamatojas uz reģionālajiem koordināci-

jas centriem, par kuriem apstiprinātas republikas lielākās speciā-
lās un universālās bibliotēkas. Katram SBA centram ir savi no-

teikti uzdevumi, bet kopumā tie veido saskaņotu un operatīvu ap-
kalpošanas sistēmu. Kultūras ministrijas bibliotēkas īsteno SBA
vadības, kontroles un koordinācijas funkcijas reģionā un ir at-

bildīgas par sistēmas tālāku nostiprināšanu un pilnveidošanu.
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkai piešķirtas republikā-

niskās SBA sistēmas vadības un kontroles funkcijas. Bez tam tā

apkopo, pēta un analizē reģionālo SBA centru darbību.
Pārskats raksturo mūsu republikas SBA koordinācijas centru

darbību 9. piecgadē. Tas sastādīts, pamatojoties uz SBA centru

atskaitēm.
Pārskata periodā republikā darbojās 9 reģionālie SBA koordi-

nācijas centri: 5 republikāniskie nozaru un 4 zonālie universālie
centri.

Republikāniskie SBA nozaru centri izveidoti atbilstoši biblio-
tēku specializācijai:

1) sabiedriski politiskajās zinātnēs, literatūrzinātnē, valodnie-
cība, mākslas zinātnē un dabaszinātnē V. Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēka (VB), Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fun-
damentālā bibliotēka (FB), P. Stučkas Latvijas Valsts universi-
tātes Zinātniskā bibliotēka (LVU ZB);
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2) lauksaimniecības zinātnes V. Lača Latvijas PSR Valsts
bibliotēka (VB);

3) tehniskajās zinātnēs, tehniskās dokumentācijas un literatū-
ras speciālajos veidos Republikāniskā zinātniski tehniskā bib-
liotēka (RZTB);

4) medicīnas zinātnēs Republikāniskā zinātniskā medicīnas
bibliotēka (RZMB).

Republikāniskie SBA nozaru centri vada un koordinē savas

sistēmas bibliotēku SBA, pakļaujot to vienotām prasībām, īsteno

metodisko vadību, izpilda jebkuras bibliotēkas SBA pieprasījumus
atbilstoši centra profilam, kā arī bibliogrāfiski precizē un pārsūta
pieprasījumus koordinācijas kārtībā republikas bibliotēkām un ār-

pus republikas.
Zonālo SBA universālo centru funkcijas pilda Daugavpils, Jel-

gavas, Liepājas un Ventspils pilsētas zinātniskās bibliotēkas. To

uzdevumi SBA sistēmā tādi paši kā nozaru centriem, atšķirīgs ir

tikai to īstenošanas veids. SBA darbs zonālajā posmā organizēts
pēc teritoriālā principa, apvienojot sistēmā vairāku rajonu visu

resoru bibliotēkas. Izveidojot zonālo koordinācijas posmu, pa-
nākta aktīvāka vietējo fondu izmantošana SBA kārtā. Tādējādi
lasītāju apkalpošana kļuvusi operatīvāka, kā arī atslogoti repub-
likāniskie SBA nozaru centri no to pieprasījumu pieplūdes, ko var

izpildīt uz vietas. 10 rajoniem republikā nav zonālās koordināci-
jas centra, kas tām nodrošinātu saskaņotu un operatīvu SBA ap-
kalpošanas sistēmu. Arī Vidzemes bibliotēkām būtu vajadzīga zo-

nālā bibliotēka, kas veiktu SBA koordināciju, metodisko darbu un

SBA propagandu, bez kā nav iespējams attīstīt SBA apkalpošanu
atbilstoši mūsdienu prasībām.

Starpbibliotēku abonementa jaunie atbildīgie uzdevumi, darba

apjoma pieaugums un izmaiņas tā saturā pārveidojušas reģionālo
SBA centru struktūru. 9. piecgadē tajos izveidotas SBA nodaļas,
sektori un ievērojami palielināts darbinieku skaits. SBA nodaļa
izveidota RZMB, SBA sektori VB Abonementa nodaļā, RZTB
un LVU ZB. Bez tam VB Abonementa nodaļā noorganizēta SBA

bibliogrāfiskā darba un koordinācijas grupa, kas nodarbojas ar

pieprasījumu bibliogrāfisko precizēšanu un pārsūtīšanu koordinā-

cijas kārtā, 24 stundu laikā izpildot šo procesu par 80%. Zonāla-

jos SBA centros izveidotas SBA daļas ar vienu darbinieku. Pie-

augot darba apjomam, nepieciešams tās paplašināt, piemēram,
Daugavpils un Jelgavas pilsētas zinātniskajās bibliotēkās.

9. piecgades beigās SBA centros kopā bija 24 darbinieki, no

tiem 50% galvenie bibliotekāri vai bibliogrāfi, 33% vecākie

bibliotekāri, vecākie bibliogrāfi vai vecākie redaktori. Centros pār-
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skata periodā panākta zināma kadru stabilitāte, nomainījušies
galvenokārt tehniskie darbinieki.

Racionāls SBA darbs nav iedomājams bez operatīviem saka-
riem, darba procesu mehanizācijas un automatizācijas. Visos cen-

tros ir telefoni, ko aktīvi izmanto SBA pieprasījumu izpildē, pre-
cizēšanā, literatūras sameklēšanā pa bibliotēkām. Turpretī ar

teletaipiem republikāniskā SBA sistēma apgādāta nepietiekami.
Teletaipa sakari ir tikai republikāniskiem centriem (un arī ne

visiem). Zonālajai sistēmai nav operatīvu sakaru ar republikānis-
kiem centriem, bet bez tiem nav iespējama lauku lasītāju SBA

apkalpošanas tālāka uzlabošana. Visi reģionālie SBA centri ko-

pumā apgādāti ar dažādām literatūras pavairošanas aparatūrām,
kas nodrošina to izdevumu kopēšanu, ko nevar izsūtīt oriģinālā.
1975. gadā kopijas veidoja 25% no reģionālo centru kopizsnie-
guma. It īpaši aktīvi šajā jomā darbojusies RZTB un Jelgavas
pilsētas zinātniskā bibliotēka. Tikai šajā darbā jāpanāk lielāka

operativitāte. Lielākās speciālās, rajonu un pilsētu bibliotēkas ap-
gādātas ar mikrofilmu lasīšanas aparātiem. Nav mehanizēts tāds
darba process kā saiņošana, kas joprojām paliek roku darbs visos
SBA centros. Tāpat nav atrisināts jautājums par standarta sai-

ņojumu, ko varētu izmantot vairākas reizes.

SBA attīstība ir atkarīga no bibliotēku fondiem un to izman-

tošanas iespējām. Līdz ar reģionālo centru izveidi republikas SBA
sistēmas rīcībā ir plaši universālie un nozaru literatūras fondi.
Tādu nozaru centru kā RZTB un RZMB fondi nodrošina gandrīz
visu SBA pieprasījumu izpildi attiecīgās nozarēs. 9. piecgadē SBA
centru fondu apjoms pieaudzis apmēram par 4 miljoniem grāmatu
un žurnālu. Pavisam reģionālajos centros 1975. gadā bija vairāk
nekā 18 miljonu vienību, no tām vairāk nekā 600 000 vienību zo-

nālajos SBA centros. Būtībā SBA sistēmas izmantojamais fonds
ir daudz prāvāks, jo bez SBA centriem tajā iekļautas lielākās

speciālās bibliotēkas. Katram nozaru centram Rīgā ir vairākas

atbalsta bibliotēkas attiecīgajā nozarē. Bez tam ar republikānisko
un zonālo kopkatalogu starpniecību ir izmantoti daudzu citu bib-
liotēku fondi. Tādējādi panākts, ka 1975. gadā 90,5% no visiem

pieprasījumiem ir izpildīti republikā. Tomēr jāatzīmē, ka resoru

un organizāciju bibliotēku iekļaušanās sistēmā notiek lēni, nereti
tas ievēro tikai šauras resoru intereses, neizprot SBA sadarbības
nozīmi. Lai nodrošinātu vēl pilnīgāku SBA pieprasījumu izpildi
no reģiona fondiem, jāpanāk visu bibliotēku aktīva dalība repub-
likāniskajā SBA sistēmā.

Vietējo fondu izmantojamība ievērojami atkarīga no tā, kā
organizēta informācija. Pozitīva nozīme SBA darbā ir izveidotajai
republikāniskajai kopkatalogu sistēmai, kas ievērojami sekmējusi
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republikas bibliotēku fondu izmantojamību. VB ārzemju grāmatu
un periodikas kopkatalogs un FB izdotie koprādītāji «Ārzemju pe-
riodika Latvijas PSR bibliotēkās» un «Jaunās ārzemju grāmatas
Latvijas PSR bibliotēkās» atspoguļo lielāko zinātnisko bibliotēku
fondus. Kopš 1972. gada VB veidojas latviešu seniespiedumu kop-
katalogs, kopš 1974. gada lauksaimniecības periodisko izde-

vumu kopkatalogs. Uzsākts darbs pie kopkataloga literatūrai par

Latvijas PSR. Bez tam informāciju par republikas bibliotēku

tīklu, to fondu sastāvu un apjomu sniedz VB izdotā rokasgrā-
mata «Latvijas PSR bibliotēkas». Zonālajos SBA centros izveidoti
zonālie kopkatalogi periodikai, dabaszinātņu, tehnikas un medicī-

nas literatūrai.

Prakse liecina, ka nepieciešams tehnikas literatūras kopkata-
logs, kas sniegtu informāciju par Rīgas bibliotēku fondiem. Ar

patlaban esošo šīs literatūras eksemplāru skaitu nevar pilnībā
nodrošināt visu pieprasījumu izpildi, bet tajā pašā laikā dau-

dzu bibliotēku fondi paliek neizmantoti.
SBA vienotās sistēmas izveide republikā, kā arī izvērstais pro-

pagandas darbs aktivizējis visu tipu un sistēmu bibliotēku SBA.
Abonentu skaits SBA centros divkāršojies, piecgades beigās ko-

pumā apkalpotas 5195 bibliotēkas (sk. 1. tab.).
Republikāniskie SBA nozaru centri pārskata periodā izsnie-

guši literatūru 4833 bibliotēkām. Abonentu pieaugums tajos nav

vienāds: RZTB tas palielinājies 3,4 reizes, LVU ZB

RZMB
periodā pieaudzis 1,5 reizes. Tas izskaidrojams ar to, ka galve-
nais abonentu kontingents jau nostabilizējies agrāk, kad tā bija
gandrīz vienīgā literatūras izsniedzēja SBA kārtā. Pārējo SBA
centru abonentu pieaugumu galvenokārt sekmējis SBA pieprasī-
jumu tematiskais virziens. Līdz ar SBA koordinācijas sakaru at-

tīstību abonentu skaits nozaru centros visvairāk palielinājies no

citu republiku bibliotēkām. Tās veido 53% no abonentu kop-
skaita. Piecgadē šo abonentu skaits pieaudzis 2,4 reizes. Tajā
pašā laikā republikas bibliotēku abonentu skaits palielinājies
1,7 reizes. Sevišķi aktīvi republikas bibliotēku apkalpošanā iesais-

tījusies RZTB un FB, palielinot abonentu skaitu galvenokārt ar

bibliotēkām, kas atrodas ārpus Rīgas. Tas apstāklis, ka «Noli-
kums par SBA vienoto sistēmu Latvijas PSR» nodrošinājis SBA

izmantošanu visām bibliotēkām bez izņēmuma, radījis krasas iz-

maiņas lielo speciālo bibliotēku abonentu sastāvā. Tā, piemēram,
FB 1975. gadā apkalpoja 5 reizes vairāk ciemu bibliotēku un

3 reizes vairāk tehnisko un arodbiedrību bibliotēku, LVU ZB
8 reizes vairāk tehnisko bibliotēku un 2 reizes vairāk ciema bib-
liotēku nekā 1971. gadā. 9. piecgadē audzis visu sistēmu un tipu
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Abonentu skaits un sastavs republikāniskajos SBA centros 9. piecgade

1. tabula

Republikāniskie nozaru

SBA centri

Rajonu
bibliotēkas

Pilsētu
bibliotēkas

Ciemu
bibliotēkas

Tehniskas
bibliotēkas

Zinātniskās
bibliotēkas

Arodbiedrību
bibliotēkas

Kopā

1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975

LPSR VB 33 52 72 113 215 289 226 461 172 425 — 30 997 1505

LPSR ZA FB 52 75 30 46 25 126 64 204 361 464 4 12 538 932

RZTB 23 36 15 52 33 62 304 1203 65 164 — 4 450 1529

RZMB 2 18 1 11 5 12 5 15 97 161 — — 112 222

LVU ZB 30 62 38 50 83 166 16 123 103 220 9 13 290 645

Pavisam 140 243 156 272 361 655 615 2006 798 1434 13 59 2387 4833

Abonentu skaits un sastavs zonālajos SBA centros 9. piecgade

Daugavpils ZB 6 6 4 15 15 100 6 10 — 5 — 9 31 156

Jelgavas ZB 7 5 4 5 47 95 7 10 3 2 — 1 69 131

Liepājas ZB 1 2 5 7 8 17 6 12 — — — 3 20 44

Ventspils ZB 3 3 5 6 8 14 2 3 — 1 — 2 19 31

Pavisam 17 16 18 33 78 226 21 35 3 8 — 15 139 362

Abonentu skaits un sastāvs republikāniskajos SBA centros 9. piecgadē



38

bibliotēku skaits, kuras izmantojušas nozaru centru fondus. To-

mēr visaktīvākās bijušas tehniskās bibliotēkas, to skaits pieaudzis
3 reizes. Lai gan ievērojami aktivizējies ciema bibliotēku SBA un

to skaits nozaru centros divkāršojies, SBA 1975. gadā izmantoja
tikai 40% ciemu bibliotēku. 1 SBA vienotā sistēmā nepietiekami
iekļāvušās arodbiedrību bibliotēkas.

Zonālo SBA centru darbība šai jomā aptver tikai sava reģiona
bibliotēkas. Tomēr arī te atzīmējama visu sistēmu bibliotēku SBA

aktivizācija (sk. 1. tab.). Zonālajos centros abonentu skaits pie-
audzis 2,6 reizes. Daugavpils zonā tas pieaudzis 5 reizes, Liepā-
jas zonā

1,6 reizes. Ciemu bibliotēku skaits, kuras izmantojušas SBA,
9. piecgadē pieaudzis gandrīz 3 reizes. Tieši pēdējos gados SBA

aktivizējies Daugavpils zonas bibliotēkās. To veicinājis sistemā-

tisks metodiskais un propagandas darbs.

Reģionālo SBA centru nozīmīgumu vienotajā sistēmā raksturo

saņemtais pieprasījumu skaits, kas gadu no gada pieaug (sk.
2. tab.). 1975. gadā saņemti 92 611 pieprasījumi, t.i., par 54 242

vairāk nekā piecgades sākumā. Republikāniskie SBA nozaru cen-

tri paveikuši lielu darbu. Saņemto pieprasījumu skaits tajos
9. piecgadēs laikā palielinājies 2,4 reizes, un 1975. gadā kopā
saņemti 84 567 pieprasījumi, galvenokārt (87%) no republikas
bibliotēkām. Vislielākais pieprasījumu skaits bija RZTB
Pēc abonentu pieprasījumiem nozaru SBA centri 1975. gadā iz-

snieguši 79 113 grāmatas un žurnālus, t.i., 2,5 reizes vairāk
nekā 1971. gadā. Atsevišķi pa nozaru centriem literatūras izsnie-

gums palielinājies šādi: RZTB
zes, RZMB
Literatūras izsnieguma atbilstība SBA centru profilam 1975. gadā
bija šāda: RZMB
72%, FB

kās literatūras izsniegums
SBA nozaru centram jāveido vēl plašāks atbalsta bibliotēku tīkls
no Rīgas bibliotēkām. Visracionālāk šo jautājumu varētu atrisi-

nāt, ja tiktu izveidots tehniskās literatūras kopkatalogs.
Gadu no gada palielinājies zonālo centru īpatsvars SBA sis-

tēmā, ievērojami uzlabojusies rajonu centru un lauku lasītāju ap-

kalpošana. Zonālo bibliotēku pieprasījumu izpildes termiņi nepār-
sniedz 1 vai 2 dienas. Zonālie SBA centri 1975. gada saņēmuši
8044 pieprasījumus no sava reģiona bibliotēkām, t.i., 3 reizes
vairāk nekā 1971. gadā (sk. 2. tab.). Literatūras izsniegums pie-

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji / Latvijas PSR Kult, m-jas
klubu iest. un b-ku pārv. V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka. 1975. R., 1976.
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audzis 2 reizes. 50,4% no visiem pieprasījumiem izpildīti, izman-

tojot zonas bibliotēku fondus. Pieprasījumu izpilde pa zonālajiem
centriem ir atšķirīga. Jelgavas zinātniskā bibliotēka 1975. gadā
apmierināja 71,3% no visiem saņemtajiem pieprasījumiem, Vents-
pils
zīmē, ka 9. piecgades sākumā pieprasījumu izpilde no vietējiem
fondiem bija augstāka. Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka pama-
zām sistēmā iekļāvās lielākās zinātniskās bibliotēkas, pieprasot
literatūru šaurās specialitātēs. Lielāka vērība jāveltī fondu kom-

plektēšanai. Plānojot komplektēšanu un pasūtot literatūru, jāņem
vērā arī SBA vajadzības.

Starpbibliotēku abonementa koordinācija sekmējusi pieprasī-
jumu pilnīgāku izpildi no sava reģiona, kā arī no tuvāko reģionu
un centrālo bibliotēku fondiem. Koordinācijas kārtā sūtīto pie-
prasījumu daudzums 9. piecgadē divkāršojies. Republikāniskie

2 tabula

Darbs ar pieprasījumiem republikāniskajos SBA centros 9. piecgadē

Koordinācijas
Saņemto pieprasi- kārtā pārsūtīto Literatūras

Republikāniskie jumu skaits pieprasījumu izsniegums
nozaru SBA centri skaits

1971 1975 1971 1975 1971 1975

LPSR VB 16791 23176 950 4098 14546 18346

LPSR ZA FB 3726 5137 671 1062 5087 8549

RZTB 10986 50478 2083 2452 8489 47330

RZMB 2804 3722 235 140 2484 3318
LVU ZB 824 2054 110 307 581 1570

Kopā 35131 84567 4049 8059 31187 79113

Darbs ar pieprasījumiem zonālajos SBA centros 9. piecgade

Koordinācijas

Zonālie centri
Saņemto pieprasī-

jumu skaits
Literatūras

izsniegums
kārtā pārsūtīto

pieprasījumu
skaits

1971 1975 1971 1975 1971 1975

Daugavpils ZB 362 2609 362 1007 1602
Jelgavas ZB 1563 3615 1465 2377 346 1293
Liepājas ZB 381 895 159 279 230 639

Ventspils ZB 332 925 166 468 206 457

Kopā 2638 8044 2152 4131 782 3991

Darbs ar pieprasījumiem republikāniskajos SBA centros 9. piecgadē
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SBA nozaru centri 1975. gadā pārsūtījuši 8059 pieprasījumus. To

skaits pieaudzis visos centros. Ja salīdzina ar 1971. gadu, SBA

koordinācijas sakari kļuvuši daudz plašāki, izmainījies to rak-

sturs. Sākumā aktīvāk tika izmantoti centrālo bibliotēku fondi,
pēdējos gados, paplašinot un pilnveidojot republikānisko sis-

tēmu, sava reģiona bibliotēku fondi. Tā, piemēram, VB 1972.

gadā (par 1971. gadu ziņas nepilnīgas) republikas SBA centriem

pārsūtīja 14,9% no visiem pieprasījumiem, bet 1975. gadā jau
22,4%. Intensīvāk tika attīstīta sadarbība ar tuvākajām repub-
likām. Tā ir izdevīgāka, jo pieprasījumi tiek izpildīti operatīvāk.
Tādējādi samazināta pieprasījumu pārsūtīšana uz PSRS centrā-

lajām bibliotēkām (no 69% 1971. gadā līdz 47,6% 1975. gadā).
Pārsūtāmo pieprasījumu skaits pieaudzis atbilstoši saņemto pie-
prasījumu daudzumam. Līdzīgi koordinācijas sakari pieprasījumu
pārsūtīšanā organizēti arī pārējos SBA nozaru centros.

Zonālo SBA centru pārsūtāmo pieprasījumu skaits audzis ievē-

rojami straujāk un palielinājies 5 reizes (saņemto pieprasījumu
skaits

jumu pieplūdums pēc obligātās koordinācijas. Šo pieprasījumu iz-

pildes iespējas no vietējiem fondiem ir zemākas par vidējo rādī-

tāju (20—30%) šauri speciālās tematikas dēļ. Zonālo SBA
centru koordinācijas sakari pieprasījumu pārsūtīšanā galvenokārt
attīstās ar republikāniskajiem SBA nozaru centriem un sava re-

ģiona bibliotēkām, izmantojot kopkatalogu. Ļoti vēlami un nepie-
ciešami būtu starpzonālie SBA sakari pieprasījumu izpildē, bet to

attīstība iespējama, tikai pastāvot operatīviem teletaipa sakariem.
Šai laika posmā vairāk nekā jebkad ir izdarīts SBA propa-

gandas un SBA kadru kvalifikācijas celšanā. Izmantotas visda-
žādākās darba formas. VB, kas īsteno SBA vadošā centra funkci-

jas republikā, nemitīgi rūpējas par SBA sistēmas kadru apmā-
cību, organizējot SBA centru darbiniekiem metodiskas sanāksmes,
pieredzes apmaiņu, stažēšanos. Nolasītas vairāk nekā 100 lekci-

jas, sniegtas konsultācijas gan Latvijas PSR Kultūras ministrijas
bibliotēku semināros un sanāksmēs, kvalifikācijas celšanas kursos,
gan arī arodbiedrību, medicīnas, augstāko un vidējo speciālo mā-

cību iestāžu, partijas izglītības, tehnisko un profesionāli tehnisko
skolu bibliotēku semināros. Katru gadu semināri tika organizēti
visos republikāniskajos SBA nozaru centros. Tajos aplūkoti visi
SBA darba organizācijas jautājumi, veikta pieredzes apmaiņa,
praktiskas nodarbības SBA pieprasījumu bibliogrāfiskajā preci-
zēšanā un pārsūtīšanā koordinācijas kārtā, rīkotas literatūras iz-

stādes, kur atspoguļoti arī SBA darba rādītāji.
VB katru gadu rīko praktikumu Rīgas abonentiem par biblio-

tēkas katalogu izmantošanu literatūras sameklēšanā, par piepra-
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sījumu pareizu izpildi un bibliogrāfisko precizēšanu, kā arī par
uzziņu literatūras izmantošanu SBA darbā. Izdota un izsūtīta vi-
sām bibliotēkām «Instrukcija par SBA pieprasījumu izpildīšanas
un nosūtīšanas kārtību republikas bibliotēkās». Nozaru centru

darbība šai jomā, izņemot VB, aprobežojas ar savas sistēmas

bibliotēkām, aptverot galvenokārt Rīgas bibliotēkas. Turpretī zo-

nālo centru metodiskais un propagandas darbs aptver visu sis-
tēmu bibliotēku SBA. Semināri tiek organizēti gan kopīgi, gan
diferencēti. Ja sākumā semināros aplūkoja galvenokārt SBA
darba organizāciju bibliotēkās, tad pēdējos gados lielāka vērība
tiek veltīta SBA darba kvalitātei precīzai pieprasījumu izpil-
dei, pareizai pārsūtīšanai koordinācijas kārtā, pieprasījumu biblio-

grāfiskajai precizēšanai, darba analīzei, SBA propagandai. Līdz
ar to 9. piecgadē ievērojami uzlabojusies SBA pieprasījumu kva-
litāte. Liela vērība zonālajā posmā tika veltīta jauno darbinieku

apmācībai praktikumos vai tieši bibliotēkās. Zonālie centri plaši
praktizējuši bibliotēku apmeklējumus, sevišķu vērību veltot cen-

tralizētajām sistēmām.

1975. gadā notika republikas SBA darbinieku sanāksme, kurā

rezumēja 5 gadu darbības rezultātus un izvirzīja uzdevumus SBA
sistēmas tālākā nostiprināšanā un pilnveidošanā.

Daudzveidīgi bijuši propagandas pasākumi, ko SBA centri or-

ganizējuši kā lasītājiem, tā arī bibliotēku darbiniekiem. Bibliotē-
kās izlikti plakāti, lasītājiem nosūtītas atgādnes par SBA izman-

tošanu. Speciālistu sanāksmēs rīkotas literatūras izstādes un

sniegtas informācijas par SBA, rajonu laikrakstos ievietoti rak-
sti, rūpnīcās un iestādēs sniegtas informācijas pa vietējo translā-

cijas tīklu. Tomēr SBA propagandai jāpievērš vēl lielāka uzma-

nība. Kā liecina pētījumi un aptaujas, daudzi speciālisti nav

informēti par literatūras saņemšanu SBA kārtā. Katrai bibliotēkai
vienlaikus jāizmanto dažādas propagandas formas.

Reģionālo SBA centru darbības analīze liecina, ka starpbiblio-
tēku abonementam ir nozīmīga vieta republikas lasītāju bibliote-

kārajā un bibliogrāfiskajā apkalpošanā. Radīta vienota un saska-
ņota apkalpošanas sistēma. Tai ir liela nozīme zinātnes, tehnikas
un pirmrindas pieredzes sasniegumu popularizēšanā. Bibliotēku

savstarpējā sadarbība fondu izmantošanā, it īpaši vietējo fondu
aktīvā izmantošanā, un progresīvu koordinācijas metožu ievie-

šana SBA darbā kopumā sekmējusi nemitīgu abonentu skaita un

SBA lasītāju skaita pieaugumu. SBA sistēmā iekļāvušās dažādu
tipu un resoru bibliotēkas, pieaudzis izsniegums, samazinājies ne-

izpildīto pieprasījumu skaits. SBA attīstību republikā ievērojami
veicinājusi SBA propaganda un bibliotēku metodiskais darbs.



42

Taču dažādu tipu un resoru bibliotēku SBA neattīstās vien-

mērīgi. Nav izmantotas visas iespējas, ko dod vienotā sistēma, jo
liels skaits bibliotēku speciālistu apkalpošanā vēl arvien neiz-

manto SBA.
Viens no reģionālo centru galvenajiem tuvākajiem uzdevumiem

ir panākt visu bibliotēku obligātu piedalīšanos sistēmā. Jāuz-
skaita ikviena bibliotēka, kas neizmanto SBA savu lasītāju ap-
kalpošanai un kas neizpilda citu bibliotēku pieprasījumus, un

plānveidīgi jāiesaista sistēmā. Arī darba kvalitātei un apkalpoša-
nas kultūrai, pieprasījumu operatīvākai izpildei un jaunu, pro-

gresīvu darba metožu ieviešanai SBA darbā veltījama vēl lielāka
vērība gan SBA centros, gan ikvienā bibliotēkā. Jāpanāk, lai lite-
ratūru, kas nepieciešama speciālistiem, varētu saņemt no jebku-
ras bibliotēkas garantētos termiņos.

Reģionālie SBA centri jānodrošina ar operatīviem sakaru

līdzekļiem, SBA darba procesi jāmehanizē, jāpanāk pavairošanas
un kopēšanas tehnikas efektīvāka un operatīvāka izmantošana
SBA pieprasījumu izpildē.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МБА

В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Л. СЕНЧУК

Резюме

Рассматривается деятельность региональных центров коор-

динации МБА в создании и укреплении единой системы меж-

библиотечного обслуживания в республике за 1971 —1975 гг.

Координацию МБА осуществляют девять региональных цен-

тров: пять республиканских отраслевых и четыре зональных

универсальных.
За пять лет существенно изменилась структура МБА в цент-

рах: созданы отделы, секторы МБА. Значительно увеличены
кадры МБА. Региональные центры оснащены средствами связи,

множительной аппаратурой, которую широко применяют в вы-

полнении заказов. В 1975 г. копии составили 25% всей выдачи

литературы.

Фонд региональных центров насчитывает более 18 миллио-

нов единиц. Кроме того, используются фонды опорных библио-
тек. В 1975 г. фондами библиотек республики было удовлетво-
рено 90,5% всех полученных заказов. Важное значение в этом

отношении имеет республиканская система сводных каталогов.
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Создание единой системы межбиблиотечного обслуживания,
а также развернутая пропаганда МБА активизировали библио-

теки всех систем и типов. За 1971 —1975 гг. количество абонен-
тов в центрах возросло вдвое, МБА было обслужено 5195 биб-
лиотек. Самыми активными явились технические библиотеки,
среди которых количество абонентов возросло в три раза. В

1975 г. МБА пользовались 40% сельских библиотек республики.
О значении региональных центров МБА в единой системе

межбиблиотечного обслуживания свидетельствует количество

полученных заказов, которое с каждым годом увеличивается:
в 1975 г. было получено 92 567 заказов на 54 242 заказа

больше, чем в 1971 г. В республиканских отраслевых центрах
количество заказов удвоилось, в зональных центрах увеличи-
лось втрое. 87% всех заказов получено от библиотек респуб-
лики.

Количество перенаправленных заказов по координации за

пятилетку удвоилось и в 1975 г. составило 8059. Значительно

изменились координационные связи. В последние годы по мере
развития и совершенствования системы МБА более активно

стали использоваться фонды библиотек своего региона, интен-

сивнее начали развиваться связи МБА с ближайшими регио-
нами. Удалось сократить количество перенаправленных заказов

в центральные библиотеки страны с 69% в 1971 г. до 47,6%
в 1975 г. Координационные связи зональных библиотек по пе-

ренаправлению заказов главным образом развиваются с рес-
публиканскими центрами МБА и библиотеками своего региона
посредством зональных сводных каталогов.

Отражена работа региональных центров по повышению ква-

лификации кадров МБА и улучшению его пропаганды.
В 1975 г. состоялось республиканское совещание, на кото-

ром были подведены итоги работы МБА за пять лет и намечены

пути его дальнейшего развития.

Анализ работы региональных центров показал, что МБА за-

нял прочное место в библиотечно-библиографическом обслужи-
вании читателей. Координация работы библиотек по исполь-

зованию фондов, особенно местных ресурсов, обеспечила мак-

симальное и оперативное выполнение заказов. Однако не все

библиотеки используют возможности, предоставляемые единой
системой.

Основная задача региональных центров добиться обяза-

тельного участия всех библиотек в системе МБА. Необходимо
Уделять постоянное внимание качеству работы МБА и культуре
обслуживания, внедрению прогрессивных методов труда.
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REGIONAL CENTRES OF INTERLIBRARY LOAN (ILL)
IN THE 9TH FIVE-YEAR PLAN

L. SENČUKA

Summary

This review gives an account of the activities of coordinated

regional centres of interlibrary loan (ILL) in creating and

strengthening a unified system of interlibrary service in our re-

public from 1971 to 1975. There are 9 regional centres: 5 republi-
can subject centres and 4 zonal universal ones.

The five years have brought about essential changes in the
structure of ILL in the centres: new departments and sectors have

appeared with considerably enlarged personnel. With the wide

rise of multiplication techniques copies made up 25% of all the
book delivery in 1975.

The book stock of the regional centres contains more than
18 million units. With the help of these as well as the stocks of

basic libraries and a republican system of union catalogues
90.5% of all orders were fulfilled in 1975.

The creating of a unified ILL system fostered the work of the

libraries of all types. From 1971 to 1977 the number of borrowers
in the centres has grown twice. During these years ILL has served

5,195 libraries, technical libraries being the most active ones.

In 1975 40% of rural libraries made use of ILL.

The regional ILL centres have proved their significance by
the growing amount of orders, in 1971 38,325 orders were recei-

ved, in 1975 92,567 orders. In republican subject centres the
amount of orders has increased twice, in zonal centres even three
times. 87% of all orders came from the libraries of our republic.

In five years the number of forwarded coordinated orders

has doubled (8,059 orders in 1975). Coordination contacts have

greatly changed. Due to the development and improvement of
ILL system, ILL contacts with the nearest regions have grown

stronger in recent years. It enabled to reduce the number of for-
warded orders to central libraries of our country (65% in 1971,
47% in 1975). Zonal libraries coordinate their work in forwarding
the orders mainly with the republican ILL centres and the libra-

ries within their own region.
This review reflects also the work of regional centres in ILL

propaganda and raising the qualification of ILL personnel.



In 1975 a republican conference was held to discuss the
results of ILL work in 5 years and to trace the course of further

development.
The analysis of the work done by the regional centres shows

the steady position of ILL in library service. Coordinated use of
book stocks has ensured an effective fulfilment of orders. Not all
the libraries, however, make use of this unified system.

At present the main task of the regional centres is to achieve
full participation of all libraries in ILL system. It is necessary
to display unceasing concern for the quality of ILL service and
introduction of advanced methods of work.
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LASĪTĀJU SASTĀVA UN OBJEKTĪVO INFORMATĪVO

VAJADZĪBU IZPĒTE LATVIJAS PSR ZA

FUNDAMENTĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

V. INDĀNE

No 1973. gada līdz 1976. gadam PSRS Zinātņu akadēmijas un

savienoto republiku zinātņu akadēmiju bibliotēkas piedalījās kom-
pleksā pētījumā par zinātnisko bibliotēku fondu veidošanas likum-
sakarībām. Mūsdienu zinātnes un tehnikas straujās attīstības

apstākļos, kad informācijas apjoms nepārtraukti palielinās, zināt-
nisko bibliotēku fondu mērķtiecīga komplektēšana kļuvusi par sa-

režģītu procesu, kuru zinātniski pamatoti var veikt, tikai izpētot
daudzu faktoru mijiedarbību.

Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas (FB) pamatuz-
devums ir maksimāli pilnīgi apmierināt lasītāju, pirmām kārtām
Zinātņu akadēmijas darbinieku pieprasījumu pēc zinātniskajam
darbam nepieciešamās literatūras. Lai veiktu šo uzdevumu, bib-
liotēka rūpīgi seko Latvijas PSR ZA iestāžu zinātniskās pētnie-
cības darbu tematikai, studējot tekošos un perspektīvos darba

plānus, lai varētu laikus prognozēt un koriģēt literatūras pasūtī-
jumus. Vairākkārt bibliotēka pievērsusies lasītāju pieprasījumu
analīzei, pētot atsevišķu bibliotēkas fondu vai to daļu izmantoja-
mību.

Tomēr lasītāju pieprasījumu analīze vien nespēj sniegt skaidru

priekšstatu par lasītāju objektīvajām informatīvajām vajadzībām,
jo pieprasījumi parasti atspoguļo tieši šo vajadzību subjektīvo
pusi. Tāpēc viens no kompleksā pētījuma svarīgākajiem aspektiem
bija lasītāju objektīvo informatīvo vajadzību izpēte, noskaidrojot
un analizējot faktorus, kas tieši iespaido informatīvo vajadzību
rašanos un veidošanos.

Pētījumam bija jārisina vairāki uzdevumi. Svarīgākais no

tiem noskaidrot, vai bibliotēkas informācijas iespējas atbilst
tās lasītāju objektīvajām informatīvajām vajadzībām, t.i., vai

bibliotēka spēj nodrošināt Zinātņu akadēmijas darbiniekus un Lat-

vijas PSR tautas saimniecības speciālistus ar darbam nepiecie-
šamo zinātnisko literatūru.

Otrs, ne mazāk svarīgs pētījuma uzdevums bija noskaidrot, cik
daudz Zinātņu akadēmijas darbinieku (%), it īpaši zinātnisko
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darbinieku un speciālistu ar augstāko izglītību, nav Fundamentā-

lās bibliotēkas lasītāji. Fundamentālās bibliotēkas fondu kom-

plektēšanas profils izstrādāts atbilstoši Zinātņu akadēmijas
iestāžu zinātniskās pētniecības darbu tematikai, tāpēc bibliotēkai

svarīgi noskaidrot, cik pilnīgi akadēmijas darbinieki šos fondus
izmanto un, ja neizmanto, tad kāpēc.

Lai noskaidrotu lasītāju objektīvās informatīvās vajadzības,
tika izpētīti vairāki faktori, kas veicina šo vajadzību rašanos un

veidošanos: lasītāja specialitāte, veicamā darba raksturs, zināt-
niskā kvalifikācija un izglītība, svešvalodu prasme.

Materiāla vākšanā par galveno ziņu avotu tika izmantotas

lasītāju reģistrācijas kartes. Papildu ziņu iegūšanai tika izstrādā-
tas aptaujas anketas, kuras lasītāji izpildīja vienlaikus ar reģis-
trācijas karti, pierakstoties vai pārreģistrējoties bibliotēkā. Aptau-
jas anketas tika izplatītas arī Zinātņu akadēmijas iestādēs ar

iestāžu bibliotēku starpniecību. Pētījumā netika iekļauti Zinātņu
akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Sabiedrisko zinātņu fili-
āles lasītāji, kā arī lasītāji, kuriem izsniegtas vienreizējās caur-

laides un pagaidu lasītāju kartes.
Pēc ziņu savākšanas par visiem lasītājiem, kas reģistrēti bib-

liotēkā pētījuma gadā, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas apvie-
notajā kadru daļā tika noskaidroti visi zinātniskie līdzstrādnieki
un speciālisti ar augstāko izglītību, kuri strādā Zinātņu akadēmi-
jas iestādēs.

Pavisam izanalizētas 6056 anketas. 2316 no tām bija aizpil-
dījuši Zinātņu akadēmijas darbinieki. Tātad Zinātņu akadēmijas
darbinieki veidoja tikai 38,2% no kopējā lasītāju skaita.

Lasītāju objektīvo informatīvo vajadzību saturu nosaka galve-
nokārt lasītāja specialitāte, jo visa zinātniskās, ražošanas un zi-

nātniski tehniskās informācijas sistēma veidota pēc nozaru prin-
cipa. Latvijas PSR ZA Fundamentālā bibliotēka pēc sava rakstura
ir universāla, tomēr tās fondu komplektēšanā galvenā vērība tiek
veltīta literatūras komplektēšanai dabaszinātnēs. So literatūru
Fundamentālā bibliotēka komplektē maksimāli pilnīgi, bet pārējās
zinātņu nozares ar lielāku vai mazāku atlasi. Savukārt arī da-
baszinātnēs ir atsevišķas nozares, piemēram, ģeoloģija, kuras ne-

atbilst Fundamentālās bibliotēkas komplektēšanas profilam. Ana-

lizējot FB lasītāju specialitātes, tika noskaidrots, ka lasītāju kon-

tingents kopumā atbilst komplektēšanas profilam fiziķi,
matemātiķi, ķīmiķi un biologi kopā veido vairāk nekā trešo daļu
(36,81%) no visiem bibliotēkas lasītājiem. No lasītāju Zinātņu
akadēmijas zinātniskās pētniecības iestāžu darbinieku kopējā
skaita šo specialitāšu lasītāji veido 52,4% (1206 no 2316). Šī ir

vienīgā lasītāju grupa, kurā pārējie lasītāji ir mazākumā.
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30,19% lasītāju ir sabiedrisko zinātņu speciālisti (vēsturnieki,
sociologi, ekonomisti, literatūrzinātnieki, mākslas vēsturnieki
u.c.). Šo lasītāju daļu (kopā 1829 lasītāji, no tiem 487 Zi-

nātņu akadēmijas darbinieki) galvenokārt interesē J. Misiņa lat-
viešu literatūras nodaļas fonds. Lasītāju ZA darbinieku nelie-
lais īpatsvars izskaidrojams ar to, ka J. Misiņa latviešu litera-
tūras nodaļa plašāk nekā pārējās bibliotēkas nodaļas apkalpo
pārējos lasītājus tajā var lasīt sabiedrisko zinātņu specialitāšu
studenti, jau sākot ar pirmo kursu. Savukārt daļa Zinātņu aka-

dēmijas sabiedrisko zinātņu institūtu darbinieku izmanto tikai
FB Sabiedrisko zinātņu filiāles fondus, kas atrodas vienā ēkā ar

attiecīgajiem institūtiem. Filiāles lasītāji pētījumā netika ietverti.
Tehnisko zinātņu speciālisti un zinātnieki veido apjoma ziņā

trešo lasītāju grupu 26,22% no kopējā lasītāju skaita. Sevišķi
daudz ir radiotehnikas, elektronikas un kibernētikas speciālistu.
Ja aplūko specialitātes atsevišķi, neapvienojot tās lielās grupās,
tad radiotehnikas un elektronikas speciālisti izveido pašu lielāko

lasītāju grupu 14,07%, no tiem atpaliek pat ķīmiķi 13,3%.
Zināmā mērā to nosaka tas apstāklis, ka Zinātņu akadēmijas
sastāvā darbojas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts,
tomēr lielākā daļa šīs grupas lasītāju nav Zinātņu akadēmijas
darbinieki:

ZA darbinieki Pārējie las. Kopā
509 ,1083 ,1592

Kā redzams, pārējo lasītāju īpatsvars šajā grupā ir lielāks

par vidējo, izņemot jau pieminēto radiotehnikas un elektronikas

specialitāti, kur lasītāju ZA darbinieku skaits sastāda apmēram
50% (285 un 568).

Pārejas specialitātes medicīna un lauksaimniecība pār-
stāvētās ar nelielu skaitu lasītāju. Medicīnas zinātņu speciālisti
sastāda 3,87% no kopējā lasītāju skaita, bet lauksaimniecības zi-

nātņu speciālisti 2,34%. Apmēram ’/з no šiem lasītājiem ir

Zinātņu akadēmijas darbinieki. Lasītāji medicīnas zinātņu spe-
ciālisti strādā Mikrobioloģijas, Organiskās sintēzes un Bioloģijas
institūtos, lasītāji lauksaimniecības zinātņu speciālisti nodarbi-
nāti Mikrobioloģijas un Bioloģijas institūtos un Zinātņu akadēmi-

jas Botāniskajā dārzā.

Interesanti atzīmēt, ka šo specialitāšu lasītāju ZA darbi-
nieku īpatsvars kopējā lasītāju skaitā pamazinās proporcionāli
izglītības līmenim. Vairāk nekā trešā daļa no lasītājiem medi-
cīnas zinātņu kandidātiem un doktoriem bija Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas darbinieki, bet no lasītājiem mediķiem ar

augstāko izglītību tikai 10% bija Zinātņu akadēmijas darbinieki.



49

Tāda pati tendence vērojama arī lasītāju lauksaimniecības

zinātņu speciālistu vidū. No 5 lauksaimniecības zinātņu dokto-
riem mūsu bibliotēkas lasītājiem 4 ir Zinātņu akadēmijas dar-
binieki, no lauksaimniecības zinātņu kandidātiem Zinātņu akadē-

mijas darbinieki ir viena trešdaļa, bet no 99 lasītājiem lauk-
saimniecības zinātņu speciālistiem ar augstāko izglītību Zinātņu
akadēmijā strādā tikai 10.

Protams, nevar apgalvot, ka lasītāju objektīvo informācijas
vajadzību veidošanos nosaka tikai specialitāte. Zinātnes un teh-
nikas pašreizējās attīstības apstākļos arvien jūtamāk iezīmējas
divas savstarpēji saistītas tendences zinātnes specializācija
un integrācija.

Zinātnes specializācija nosaka lasītāju interešu padziļināša-
nos arvien šaurākas tematikas robežās. Bez tam pastiprinās in-

tegratīvā tendence, kas rada vajadzību pēc «kompleksiem» spe-
ciālistiem, kuri sintezē zināšanas dažādās zinātņu nozarēs. Visu

zinātņu nozaru speciālisti profesionālos nolūkos izmanto litera-

tūru par sabiedrisko, tehnisko zinātņu un dabaszinātņu vispārē-
jiem jautājumiem, interesējas par matemātikas, filozofijas, loģi-
kas un zinātnes metodoloģijas jautājumiem, par organizācijas un

vadīšanas problēmām u. tml.

Tādējādi lasītāju specialitāšu analīze nosaka tikai galvenos
virzienus objektīvo informatīvo vajadzību veidošanās procesā.

Bet, kā pierādījuši lielo zinātnisko bibliotēku veiktie pētījumi,
lasītāja specialitāte ietekmē ne tikai lasītāju informatīvo vaja-
dzību tematiku, bet arī atsevišķu izdevumu veidu izvēli. Visi zi-

nātņu nozaru speciālisti izlieto dažādus izdevumu veidus zināt-

niskās informācijas iegūšanai, bet šo izdevumu izvēlē vērojamas
atšķirības starp dažādu zinātņu nozaru speciālistiem.

Humanitāro, tehnisko, lauksaimniecības zinātņu speciālisti lab-
prātāk pievēršas grāmatām; dabaszinātņu un medicīnas zinātņu
speciālisti vairāk izmanto žurnālus un turpinājumu izdevumus.
Par bibliogrāfisko, informatīvo un uzziņu literatūru visvairāk

interesējas ķīmiķi, biologi, filologi un mākslas zinātnieki.

Lasītāju specialitāte ietekmē literatūras izvēli arī hronoloģiskā
aspektā. Konstatēta šāda likumsakarība: lasītāju interese par zi-

nātnisko literatūru samazinās proporcionāli tās novecošanās pa-
kāpei. Tomēr šajā kopējā likumsakarībā vērojamas atšķirības
starp dažādu zinātņu nozaru speciālistiem. Pētījumi liecina, ka
humanitāro zinātņu speciālisti vairāk nekā pārējie interesējas par
veco literatūru. Šo faktu apstiprina arī mūsu bibliotēkā veiktais

pētījums par turpinājumu izdevumu fonda izmantojamību. Tur-

pretī lauksaimniecības un tehnisko zinātņu speciālisti lasa
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galvenokārt tikai visjaunāko literatūru. Speciālistu interese par
dažādu gadu literatūru cieši saistīta ar zinātniskās informācijas
aktualitātes un objektīvās novecošanās procesu: jo ātrākā tempā
attīstās attiecīgā zinātnes un tehnikas nozare, jo ātrāk noveco

informācija.
Otrs svarīgākais faktors, kas nosaka objektīvo informatīvo va-

jadzību veidošanos, ir lasītāju veicamā darba raksturs. Veicot pē-
tījumu, uzskaitīti šāda darba veidi: zinātniskās pētniecības darbs,
zinātniski pedagoģiskais darbs (augstskolu pasniedzēji), ražoša-

nas praktiskais darbs, projektēšanas un konstruēšanas darbs, in-

formācijas darbs, pārvaldes administratīvais darbs un mācību

darbs (studenti).
Analizējot lasītāju sastāvu pēc darba rakstura, tika noskaid-

rots, ka 34,5% Fundamentālās bibliotēkas lasītāju veic zinātnis-

kās pētniecības darbu. Zinātniskās pētniecības darbu strādā

53,5% lasītāju Zinātņu akadēmijas darbinieku. īstenībā to

skaits ir lielāks, jo arī daļa Zinātņu akadēmijas iestāžu zināt-

niski tehniskā personāla nodarbojas ar zinātnisko pētniecību, taču

konstatēt to katrā atsevišķā gadījumā praktiski nav iespējams,
tāpēc vecākie inženieri, inženieri un laboranti tika uzskatīti par
lasītājiem, kuru darbam ir praktisks raksturs.

Praktiskā ražošanas darba darītāji veido otru lielāko lasītāju
kategoriju (1855 lasītāji, t.i., apmēram 30% no kopējā lasītāju
skaita). Bez Latvijas PSR ZA un citu resoru zinātniskās pētnie-
cības iestāžu zinātniski tehniskā personāla šai grupā ietilpst arī

inženieri praktiķi un citi tautsaimniecības speciālisti, kā arī ārsti
un kultūras un izglītības darbinieki. Praktisko darbu strādā apmē-
ram 34,7% lasītāju Zinātņu akadēmijas darbinieku. Kā jau mi-

nēts, faktiski šis procents ir mazāks.

Trešā lielākā lasītāju grupa (18,11%) ir studenti. Kaut gan
Fundamentālā bibliotēka neapkalpo 1.—3. kursa studentus (izņe-
mot humanitāro fakultāšu studentus, kuri var izmantot J. Misiņa
latviešu literatūras nodaļas fondu), tomēr studenti veido aptu-
veni piekto daļu no mūsu lasītāju kontingenta. Tas liecina, ka
mūsu bibliotēka saista šīs lasītāju kategorijas uzmanību ar savu

plašo zinātniskās literatūras fondu, it īpaši dabaszinātnēs da-

baszinātņu profila studenti veido 19,5% no kopējā lasītāju stu-

dentu skaita. Studenti mūsu bibliotēkā izmanto ne tikai mācību

literatūru, bet arī zinātniskās monogrāfijas, periodiku, rakstu krā-

jumus, uzziņu un bibliogrāfisko literatūru. Tomēr jāatzīmē, ka

speciāli studentu vajadzībām literatūra Fundamentālajā biblio-
tēkā netiek komplektēta un nākotnē nekādas izmaiņas nav pare-
dzētas.
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To studentu skaits, kuri strādā Zinātņu akadēmijas iestādēs
un mācās vakara vai neklātienes nodaļā, uzrādīts ļoti nepilnīgi.
Parasti Zinātņu akadēmijas darbinieki, izpildot anketu, uzrāda
tikai izglītības līmeni, nenorādot mācību iestādi, kurā viņi mācās.

Zinātniski pedagoģisko darbu strādā tikai 417 lasītāji (aptu-
veni 7% no lasītāju kopskaita). Tie ir republikas augstskolu mā-
cību spēki.

Pētījums rādīja, ka mūsu bibliotēkā ir maz lasītāju, kas veic

informācijas darbu (kopā 182, t.i., 3,03% no kopējā lasītāju
skaita). Faktiski informācijas darbinieku skaits ir ievērojami lie-

lāks, jo katrā zinātniskās pētniecības institūta laboratorijā ir dar-

binieki (laboranti vai inženieri), kas veic informācijas darbu.
Konstatēt to, protams, ir ļoti grūti, tāpēc iegūtais skaitlis (182)
atspoguļo tikai to informācijas darbinieku skaitu, kas nodarbi-
nāti tieši informācijas nodaļās. Informatoru bibliotekārajai apkal-
pošanai jāvelta īpaša uzmanība, jo zinātniskās pētniecības insti-

tūta vai tautsaimniecības uzņēmuma informācijas dienesta darbi-
nieks ir saite starp bibliotēku un savu iestādi vai uzņēmumu.
Bibliotēka, radot optimālus darba apstākļus informācijas dienesta

darbiniekiem, nodrošina savu fondu plašāku propagandu un rada

priekšnoteikumus to labākai izmantošanai.

Projektēšanas un konstruēšanas darbu veic 355 lasītāji. Sai

kategorijā lasītāju skaits varētu būt lielāks, jo literatūra tiek kom-

plektēta pietiekamā daudzumā un konstruktoru biroji ir pie katra

Zinātņu akadēmijas zinātniskās pētniecības institūta.

Jāatzīmē, ka darba raksturs kā faktors, kas nosaka lasītāju
informatīvo vajadzību veidošanos, galvenokārt ietekmē atsevišķu
literatūras veidu izvēli. Zinātniskie darbinieki 2—3 reizes vairāk
nekā speciālisti praktiķi izlieto bibliogrāfiskos rādītājus un refe-
ratīvos žurnālus. Jo radošāks ir darbs, ko veic lasītājs, un jo
augstāka viņa kvalifikācija, jo lielāks arī pieprasījums pēc pēt-
nieciska un teorētiska rakstura literatūras. Sai aspektā Fundamen-
tālās bibliotēkas fonds, kur pārsvarā ir zinātniski teorētiskā

literatūra un zinātniskā periodika un tikai minimālā daudzumā
ražošanas un mācību metodiskā literatūra, pilnībā atbilst lasītāju
informatīvajām vajadzībām.

Ziņas par valodu prasmi izdevās iegūt no 4070 lasītājiem.
3213 lasītāji jeb 78,4% prot vienu vai vairākas svešvalodas un

tikai 857 lasītāji nezina nevienu svešvalodu. Pati izplatītākā ir

angļu valoda to māk 3016 lasītāju (75,4% no kopējā aptau-
jāto lasītāju skaita). Vācu valodu prot 2155 (53,87%), franču
362 (apmēram 9%), citas svešvalodas 193 lasītāji. Nav
iemesla domāt, ka procentuālā attiecība izmainītos, ja būtu izde-
vies iegūt ziņas par visiem lasītājiem. Neaptaujāti palika galve-
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nokārt tie lasītāji, kuri izmanto J. Misiņa latviešu literatūras no-

daļas fondu. Tie ir humanitāro zinātņu speciālisti un studenti,
kuru vidū svešvalodu prasmes līmenis parasti ir augstāks par
vidējo.

Lasītāju valodu prasme cieši saistīta ar viņu zinātnisko kvali-

fikāciju un izglītību. Sevišķi labi tas redzams, aplūkojot to lasī-

tāju daļu, kuri neprot nevienu svešvalodu:

12% speciālistu ar augstāko izglītību,
20% ar vidējo speciālo izglītību,
26% ar nepabeigtu augstāko izglītību,
36% studentu.

Vispārējā likumsakarība šeit ir šāda: lasītāju svešvalodu

prasme pieaug līdz ar zinātniskās kvalifikācijas vai izglītības
līmeņa celšanos.

Pētot Fundamentālās bibliotēkas lasītāju sastāvu pēc to zi-

nātniskās kvalifikācijas un izglītības līmeņa, noskaidrojās, ka
bibliotēkā lasa 72 zinātņu doktori (medicīnas zinātņu doktori

15, tehnisko zinātņu doktori l4, bioloģijas zinātņu doktori
13). 935 no mūsu lasītājiem ir zinātņu kandidāti. Tie veido 15,44%
no kopējā lasītāju skaita. Visvairāk ir tehnisko zinātņu kandidātu

(160) un ķīmijas zinātņu kandidātu (153). No šīm zinātnēm gan-
drīz neatpaliek bioloģijas zinātnes (151) un fizikas un matemāti-

kas zinātnes (134). Daudz ir arī medicīnas zinātņu kandidātu.

Pārējās specialitātēs zinātņu kandidātu skaits procentos ir neliels.

Vairāk nekā puse Fundamentālās bibliotēkas lasītāju (3130)
ir speciālisti ar augstāko izglītību, 1092 studenti. Pārējās ka-

tegorijas veido nelielu skaitu lasītāju: ar nepabeigtu augstāko iz-

glītību 317, ar vidējo speciālo izglītību lBl, ar vidējo iz-

glītību 297. Ļoti niecīgai mūsu lasītāju daļai nav pabeigta vi-

dējā izglītība (37). Tie ir galvenokārt mūsu bibliotēkas tehniskie
darbinieki.

Sevišķi nozīmīgs Fundamentālajai bibliotēkai bija jautājums,
vai visi Zinātņu akadēmijas zinātniskie līdzstrādnieki un speciā-
listi ar augstāko izglītību ir mūsu bibliotēkas lasītāji, cik procentu
šo darbinieku Fundamentālās bibliotēkas fondus neizmanto un

kāpēc.
Zinātņu akadēmijas iestādēs pētījuma gadā strādāja 2875 zi-

nātniskie līdzstrādnieki un speciālisti ar augstāko izglītību. 1781
no tiem bija Fundamentālās bibliotēkas lasītājs, to skaitā 45 zi-

nātņu doktori, 498 zinātņu kandidāti, 1207 speciālisti ar augstāko
izglītību. Fundamentālajā bibliotēkā nelasīja 42 zinātņu doktori,
243 zinātņu kandidāti, 807 speciālisti ar augstāko izglītību
kopā 1092 darbinieki.
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Noskaidrojot, kuru Zinātņu akadēmijas zinātniskās pētniecības
iestāžu darbinieki pie mums visvairāk (vai vismazāk) lasījuši, iz-

devās konstatēt šādu likumsakarību: jo labāk noorganizēts darbs

zinātniskās pētniecības iestādes bibliotēkā, jo vairāk šīs iestādes
darbinieku nebija reģistrēti par lasītājiem Fundamentālajā bib-

liotēkā. Tas nenozīmē, ka šie darbinieki neizmantotu Fundamen-
tālās bibliotēkas fondus. Zinātņu akadēmijas bibliotēku tīklā ar-

vien plašāk tiek ieviestas jaunas lasītāju apkalpošanas metodes.

Lasītāji nodod pieprasījumus savu institūtu bibliotekāriem, tie

savāc pieprasījumus, precizē tos, saņem literatūru Fundamentā-

lajā bibliotēkā un nogādā uz institūtu. Tādā pašā kārtā literatūru

nodod Fundamentālajā bibliotēkā. Šī progresīvā darba forma ir

ļoti ērta lasītājiem, jo līdz minimumam samazina laiku, kas zi-

nātniekiem jāpatērē literatūras saņemšanai. Vienīgais šīs metodes

trūkums tā formāli samazināja mūsu bibliotēkas lasītāju
skaitu, jo daļa zinātnisko līdzstrādnieku, kuri tādā veidā izman-

toja bibliotēkas fondus, nebija reģistrēti par lasītājiem bibliotēkā.
Bez tam mūsu fondu izmanto arī pārvietojamo bibliotēku veidā
literatūra tiek nodota institūtu bibliotēkām ilgstošā lietošanā, ik

nedēļu institūtos organizē jaunāko ārzemju žurnālu izstādes at-
atbilstoši institūtu darba tematikai, bet reizi gadā pēc attie-

cīgā institūta zinātnieku pasūtījuma komplektēto ārzemju grā-
matu izstādes. Tas rāda, ka lasītājiem tiek dots arvien vairāk

iespēju iepazīties ar nepieciešamo literatūru uz vietas institūtu
bibliotēkās.

Pētījuma gaitā noskaidrojās vēl viena svarīga detaļa Zi-

nātņu akadēmijas zinātniskās pētniecības iestāžu darbinieku anke-
tēšana uz vietas institūtos deva rezultātus, kas atšķīrās no FB

lasītāju aptaujā iegūtajiem datiem. Tā, piemēram, pēc mūsu bib-
liotēkas statistikas ziņām 31% Neorganiskās ķīmijas institūta dar-
binieku pētījuma gadā nebija reģistrēti par lasītājiem Fundamen-

tālajā bibliotēkā. Anketējot institūta darbiniekus darba vietā,
izrādījās, ka Fundamentālo bibliotēku neizmanto tikai 18% šī
institūta darbinieku. Tas liek secināt, ka daļa Zinātņu akadēmijas
darbinieku Fundamentālo bibliotēku apmeklē neregulāri. Tas,
acīm redzot, raksturo zinātniskās pētniecības darba stadiju. Pe-

riodi, kad zinātniekiem pastiprināti nepieciešama teorētiskā lite-

ratūra, mijas ar periodiem, kad lasītājiem pietiek ar materiālu,
kāds pieejams uz vietas institūtu bibliotēkās. Lasītāju alfabētiskās
kartotēkas tika salīdzinātas ar kartītēm, kas bija izrakstītas Zi-

nātņu akadēmijas kadru daļā. Izrādījās, ka liela daļa darbinieku,
kas nebija Fundamentālās bibliotēkas lasītāji pētījuma gadā, bija
reģistrēti bibliotēkā iepriekšējā gadā un pārreģistrēti 1975. gadā.
Tā, piemēram, no Mikrobioloģijas institūta 64 darbiniekiem, kuri
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neskaitījās Fundamentālās bibliotēkas lasītāji 1974. gadā, tikai
19 tiešām nemaz nebija reģistrēti par lasītājiem bibliotēkā vai

arī neizmantoja bibliotēku ilgāku laiku. Tas liecina, ka ikgadēja
lasītāju pārreģistrācija nav pats labākais lasītāju uzskaites veids
zinātniskajā bibliotēkā, jo nedod skaidru priekšstatu, kāds ir fak-
tiskais Zinātņu akadēmijas darbinieku skaits, kuri izmanto bib-
liotēkas fondu. Tika izstrādāta metodika lasītāju uzskaites piln-
veidošanai Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā. Tā
lāva novērst līdzšinējās neprecizitātes.

Līdztekus galvenajiem pētījuma uzdevumiem tika pārbaudīts
arī, cik pareizs ir Fundamentālās bibliotēkas lasītāju sadalījums
kategorijās. Visi Fundamentālās bibliotēkas lasītāji sadalīti di-

vās lielās grupās akadēmiskajos lasītājos un pārējos. Sīs lie-

lās grupas sadalītas atsevišķās lasītāju kategorijās, galvenokārt
pēc lasītāju darba rakstura. Neakadēmisko lasītāju grupas sa-

stāvs bija šāds:
В zinātniskās pētniecības iestāžu zinātniskie darbinieki un

augstāko mācību iestāžu pasniedzēji
D zinātniskās pētniecības iestāžu zinātniski tehniskais per-

sonāls, rūpniecības, lauksaimniecības, medicīnas un citu nozaru

speciālisti
E aspiranti
F vadošie partijas un valdības darbinieki, juristi, miliči, virs-

nieki, mākslas, kultūras, literatūras darbinieki, vidējo speciālo
mācību iestāžu pasniedzēji

S studenti
L visi pārējie lasītāji. Sīs kategorijas lasītāju sastāvs bija

ļoti daudzveidīgs. Līdztekus jaunākajiem zinātniskajiem līdz-
strādniekiem un vadītājiem ierindoti strādnieki un kalpotāji ar

vidējo izglītību.
Akadēmisko lasītāju grupā lasītāji sadalīti, ievērojot darba

raksturu un izglītības līmeni:

AA akadēmiķi, institūtu direktori

AB institūtu direktoru vietnieki, zinātniskie sekretāri, sek-

toru, nodaļu, laboratoriju vadītāji
AC zinātniskie līdzstrādnieki, daļa zinātniski tehniskā per-

sonāla (vecākie inženieri un inženieri ar augstāko izglītību)
1459 lasītāji;

AD pārējais zinātniski tehniskais personāls, Zinātņu aka-

dēmijas centrālā aparāta un bibliotēku darbinieki
Kā redzams, lasītāju kategorijas tika veidotas vienlaikus pēc

divām pazīmēm pēc darba rakstura un pēc izglītības līmeņa.
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Tas prasīja no dežurējošā bibliotekāra lielu uzmanību un precizi-
tāti, bieži radās kļūdas (lasītāji ar vienādu darba raksturu un

izglītību tika iedalīti dažādās kategorijās). Pētījuma rezultātā
izstrādāta un ieviesta praksē jauna metodika, kas ļauj precīzāk
veikt lasītāju sadalījumu kategorijās.

Veiktā analīze deva iespēju konstatēt šādus faktus.
1. Bibliotēkas komplektēšanas profils, kas nosaka maksimāli

pilnīgu dabaszinātņu literatūras komplektēšanu, pilnībā atbilst
Fundamentālās bibliotēkas lasītāju informatīvajām vajadzībām
vairāk nekā trešdaļai lasītāju nepieciešama literatūra dabaszināt-
nēs, turklāt šo literatūru izmanto arī citu specialitāšu lasītāji.

Pētījums parādīja, ka līdztekus dabaszinātņu literatūrai no-

pietna vērība jāpievērš arī literatūras komplektēšanai elektronikā,
skaitļošanas tehnikā un kibernētikā.

Noskaidrojās, ka 80% bibliotēkas lasītāju prot vienu vai vai-
rākas svešvalodas. No vienas puses, tas liecina, ka Fundamentālā
bibliotēka ir viena no galvenajām ārzemju literatūras krātuvēm

republikā (literatūra svešvalodās veido 38,6% no fonda kopējā
apjoma) un ka tāpēc tā saista to speciālistu uzmanību, kuri šīs

svešvalodas prot. No otras puses, tas norāda, ka, bibliotēkas fon-
dus komplektējot, īpaša vērība jāvelta literatūras komplektēšanai
svešvalodās.

2. Veiktais pētījums parādīja, ka Fundamentālajā bibliotēkā

bija nepieciešama lasītāju uzskaites precizēšana. Kopš uzskaite
pilnveidota, bibliotēkas lasītāju skaits ievērojami palielinājies.

3. Pētījums ļāva noskaidrot tās speciālistu grupas (speciālo
konstruktoru biroju un informācijas darbinieki), kas bibliotēkas

pakalpojumus neizmanto pilnā mērā. Tā kā bibliotēka gatavojas
pāriet uz jauno ēku, kur lasītāju apkalpošanas iespējas būs daudz
plašākas nekā līdzšinējos apstākļos, tad jādomā, kā paplašināt
lasītāju kontingentu, piesaistot šos speciālistus.

Tomēr vienreizēja lasītāju sastāva analīze nevar sniegt pil-
nīgu un precīzu ainu. Lietderīgi veikt šādu analīzi regulāri ik

pēc 3—5 gadiem. Tas dotu iespēju izsekot lasītāju sastāva un to

informatīvo vajadzību attīstībai, palīdzētu iegūt datus bibliotēkas
fondu pareizai un zinātniski pamatotai veidošanai.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ОБЪЕКТИВНЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЕЙ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ
НАУК ЛАТВИЙСКОЙ ССР

В. ИНДАНЕ

Резюме

В рамках общеакадемического исследования «Изучение за-

кономерностей формирования фондов научных библиотек», про-

водившегося в 1973—1976 гг., Фундаментальная библиотека АН
ЛатвССР провела детальный анализ читательского состава с

целью выявления объективных факторов, непосредственно влия-

ющих на формирование информационных потребностей читате-

лей. Были изучены специальность читателей, характер выпол-

няемой ими работы, научная квалификация или уровень об-

разования, владение иностранными языками. Исследование
велось на базе сведений, полученных из регистрационных карт
читателей и анкет, разработанных специально для данного ис-

следования. Материал для исследования собирался в течение

всего 1974 г.

Первостепенное влияние на формирование информационных
потребностей читателей оказывает их специальность. Исследо-
вание показало, что по специальностям читатели Фундамен-
тальной библиотеки распределяются следующим образом:

специалисты по естественным наукам 36,71%;
„ по общественным „ 30,19%;
„

по техническим
„ 26,29%;

„
по медицинским „ 3,87%;

„ по сельскому хозяйству 2,34%.

Специальность читателя влияет как на тематику запраши-
ваемой им литературы, так и на выбор отдельных видов изда-

ний, а также на выбор литературы различных годов издания.

Анализ состава читателей по характеру выполняемой ими

работы показал, что 34,5% читателей Фундаментальной биб-

лиотеки занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Примерно 30% читателей заняты производственно-практической
работой. Третьей большой группой являются студенты
18,11% читателей. Около 7% читателей занимаются научно-пе-
дагогической деятельностью это преподаватели высших учеб-
ных заведений. Сравнительно небольшую группу составляют
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читатели работники служб информации (3,03%). Немногим

больше читателей занято проектно-конструкторской работой
5,9%.

Изучение языковой подготовки читателей Фундаментальной
библиотеки показало, что большинство читателей владеют ан-

глийским и немецким языками (75,4% английским, 53,8%
немецким). Читатели, владеющие другими иностранными язы-

ками, составляют весьма незначительный процент. Не владеют

иностранными языками 20% читателей. Среди специалистов с

высшим образованием это число еще меньше всего 12%.
Основной контингент читателей ФБ АН ЛатвССР состав-

ляют специалисты с высшим образованием. Из 6056 проанали-
зированных анкет 4737 были заполнены специалистами с выс-

шим образованием, в том числе 72 докторами и 935 кандида-

тами наук. 1092 анкеты заполнены студентами. Остальные

категории представлены небольшим количеством читателей: с

незаконченным высшим образованием 317, со средним специ-

альным lB4, со средним образованием 297 читателей.

Наряду с выявлением объективных информационных потреб-
ностей читателей в ходе исследования была проведена проверка

правильности учета и распределения читателей по категориям.

Выявилось, что в период исследования фондами Фундаменталь-
ной библиотеки пользовалось значительное количество сотруд-
ников Академии наук республики, не зарегистрированных чита-

телями библиотеки. В результате усовершенствования системы

учета число читателей значительно увеличилось. Кроме того,
были разработаны новые методические указания по распреде-
лению читателей по категориям.

THE STUDY OF THE OBJECTIVE INFORMATION
REQUIREMENTS OF READERS OF THE FUNDAMENTAL

LIBRARY OF THE LATVIAN SSR ACADEMY OF SCIENCES

V. INDĀNE

Summary

Within the range of the All-Union investigation «The Study
of the Laws in the Forming of Scientific Libraries’ Funds» the
Fundamental Library of the Latvian SSR Academy of Sciences
carried out a detailed study of its readers body aiming at the
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ascertaining the objective factors which influence the setting up
of the readers’ information requirements.

The following factors have been under the study:
a) readers’ speciality;
b) character of their professional activities;
c) the scientific qualification or their educational level;
d) the knowledge of foreign languages.
The study was carried out upon the basis of the data taken

from the readers’ registration cards and questionnaires specially
worked out for this purpose. The data have been collected for a

whole year.

The readers’ speciality is of paramount importance in the for-
mation of their information demands. The investigation showed
that according to their speciality the readers of the Fundamental

Library of the Latvian SSR Academy of Sciences are distributed
in the following groups:

specialists in natural sciences 36.71%,
specialists in social sciences 30.19%,
specialists in technical sciences 26.29%,
specialists in medical sciences 3.87%,
specialists in agricultural sciences 2.34%.

The readers’ speciality greatly influences the subject matter
of the literature required as well as the choice of separate kinds
of editions. Besides, it has also a certain influence upon the choice
of literature with different years of publication.

The investigation of the readers’ body according to the cha-
racter of their activities revealed that 34.5% of the whole body of
readers of the Fundamental Library are engaged in scientific

investigation. About 30% of the readers are connected with prac-
tical work. The third group in size is formed by the students

18.11% of readers’ body. About 7% of the readers go in for scien-

tifically-pedagogical work they are teachers of higher educa-
tional establishments. A comparatively small part of the readers
constitute the people employed in information (3.03%). Some-
what more readers are engaged in constructional work

5.9%.
The study of readers’ knowledge of foreign languages revealed

that the greatest amount of them knows English and German

(English 75.4%, German 53.8%). Those who know other

foreign languages make up a comparatively small group of rea-

ders. About 20% of readers don’t know any foreign language.
Among the readers with higher education this percentage is ra-

ther insignificant only 12%.



The majority of readers of the Fundamental Library are spe-
cialists with higher education. Out of 6,056 questionnaires under

analysis, 4,737 were filled in by the specialists with higher edu-
cation. Among them were 72 doctors of sciences and 935 candi-
dates of sciences. 1,092 questionnaires were filled in by the stu-

dents. The rest form rather small categories of readers: 317 rea-

ders have unfinished higher education, 181 readers have secon-

dary special education, 297 readers have secondary education.

Alongside with the study of the readers’ objective information

demands, the check-up of correctness of readers’ registration and
their distribution into categories was carried out. It gave an op-
portunity to determine that in the period of the investigation ra-

ther a big number of those working in the system of the Academy
of Sciences has been making use of the Fundamental Library
without being registered as its readers. As a result of measures

taken to improve the readers’ registration system, the number of
actual readers has grown considerably. Besides, a new system
of readers’ distribution into categories was worked out.
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TEHNISKĀS LITERATŪRAS KOMPLEKTĒŠANA
UN IZMANTOŠANA V. LĀČA LATVIJAS PSR

VALSTS BIBLIOTĒKĀ

V. VIŠKA

Prasības pēc literatūras un zinātniski tehniskās informācijas
apmierina informācijas dienestu, tehnisko un speciālo bibliotēku
tīkls, taču tas nemazina universālo zinātnisko bibliotēku nozīmi

iedzīvotāju apkalpošanā ar tehnisko literatūru.

Latvijas PSR tehnikas nozaru speciālistu izaugsmē nopietnu
palīdzību sniedz V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka (turp-
māk VB), kurai pieder viens no lielākajiem tehniskās literatūras
fondiem republikā. 1970.—1972. gadā V. I. Ļeņina PSRS Valsts
bibliotēkas organizētajā Vissavienības pētījumā iegūtie dati ļauj
spriest par VB vietu vienotā iedzīvotāju bibliotekārās apkalpoša-
nas sistēmā. Pētījuma rezultāti izklāstīti attiecīgajās šā raksta no-

daļās. VB galvenie darba rādītāji sniegti salīdzinājumā ar Lat-

vijas PSR Republikāniskās zinātniski tehniskās bibliotēkas

(RZTB) galvenajiem darba rādītājiem.

Fondi un to komplektēšana

VB saņem republikas obligāto bezmaksas eksemplāru un Vis-

savienības obligāto maksas eksemplāru, pasūta zinātnisko iestāžu

izdevumus, iegādā literatūru grāmatnīcās un apmaiņas veidā no

Padomju Savienības un ārzemju bibliotēkām un zinātniskās pēt-
niecības iestādēm. Grāmatu apmaiņa dod iespēju iegādāt arī iz-

devumus, kas tirdzniecībā neparādās un citādi nav iegūstami.
No VB kopējā literatūras klāsta 1970. gadā tehniskā literatūra
veido latviešu valodā 6,8%, krievu valodā 31,2%, svešvalo-

dās 7%. Tehniskā literatūra salīdzinājumā ar pārējo nozaru

literatūru ir šādā daudzumā:

grāmatu fonds 27,4%,
periodisko izdevumu fonds 20,1%,
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turpinājumu izdevumu fonds
autoreferātu fonds .1

Pēc grāmatu izdošanas gadu posmiem tehniskās literatūras
fondu ataino 1. tabula.2

1. tabula

Tehniskās literatūras grāmatu fonds pēc izdošanas gadu posmiem

% attiecībā pret % attiecībā pret
Izdošanas gadi Gramatu skaits kopējo tehniskas pārējo zinātņu

literatūras fondu nozaru literatūru

Līdz 1917. g. 2 780 1,1 4
1918—1940 6 569 2,7 10,9
1941

1951
1961

1966—1970 72 270 30,2 32,9

Tehniskās literatūras procentuālais sastāvs bibliotēkas kopī-
gajā fondā samazinājies no 21,8% 1946. gadā līdz 15,25% 3 1975.

gadā (2. tab.). Fonda pieaugumā tehniskās literatūras daudzums

strauji pamazinājies laikā no 1961. gada līdz 1965. gadam. Tas

izskaidrojams ar atsevišķo tehniskās dokumentācijas un litera-
tūras speciālveidu (patentu, tehnisko noteikumu, normāļu un vai-

rumtirdzniecības cenrāžu) nodošanu RZTB. 4 1975. gadā tehniskā
literatūra veido jau 26,9% no jauniegūtās literatūras.

VB tehniskās literatūras fonda apjoms salīdzinājumā ar RZTB
fonda apjomu atspoguļots 3. tabulā.

Pēc tās redzams, ka bez patentu literatūras un pārējiem teh-
niskās dokumentācijas un literatūras speciālveidiem abu biblio-
tēku grāmatu un periodikas fonda apjoms skaitļos un procentos
ir tuvs.

Lielākā daļa VB tehniskās literatūras atrodas galvenajā krā-

tuvē un tehniskās literatūras lasītavas palīgfondā (kodētais

1 Исследование «Перспективы развития фондов научных библиотек».

1970 —1972. Комментарии к таблицам части I исследования./Гос. б-ка

ЛатвССР им. В. Лациса. Р., 1974, с. 89. Mašīnraksts.
2 Перспективы развития фондов научных библиотек./Гос. б-ка ЛатвССР

им. В. Лациса. Р., 1974. Mašīnraksts. Таблицы 111 группы. Сводная таб-

лица 1-1.
3 Те neietilpst literatūra, kas atrodas grupveidā apstrādājamās literatūras

fondā.
4 Darbs ar tehniskās dokumentācijas un literatūras speciālveidiem VB iz-

klāstīts šajā krājumā ievietotajā R. Jargānes rakstā «Опыт работы со специ-

альными видами технической документации и литературы».
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nosaukums T), kuram pievienots tehniskās dokumentācijas un

literatūras speciālveidu specializētais fonds (Ts). Fondu tuvība

ļauj lasītājiem racionālāk izmantot visus informācijas nesējus
veidus ar mazāku laika patēriņu literatūras saņemšanai. Tehniskā
literatūra atrodas arī Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darba

1 Pec VB fondu uzskaites materiāliem.

2. tabula

Tehniskās literatūras procentuālā sastāva izmaiņas VB fonda pieaugumā
no 1946. gada lidz 1975. gadam 1

Gadi
1946—
1950

1951—
1955

1956—
1960

1961—
1965

1966—
1969

1970
1971—
1975

Fonda pieaugums
(%)

15,3 15,5 16,9 1,1 H.l 25,8 26,9

Tehniskās literatūras procentuālā sastāva izmaiņas VB fonda pieaugumā
no 1946. gada līdz 1975. gadam 1

3. tabula

VB tehniskās literatūras fonda apjoms salīdzinājumā ar RZTB fonda apjomu

VB 1970. gada 1. I RZTB 1971. gada 1. I

Literatūras % attiecībā
•/. attiecībā

veids izdevumu pret visu izdevumu pret fondu
skaits tehniskās

literatūras
skaits bez patentu

literatūras
fondu

Grāmatas 249 925 42,2 230 740 37,0
Periodiskie izdevumi 165 798 28,0 209 983 33,7
Autoreferāti 23 504 4,4 3 023 0,5

Tehniskās informācijas la- 152141
pas

Pirmrindas pieredzes iz- 10 668 i
4,2

devumi

Ekspresinformācijas izde- 120 000 20,0 atsevišķi
vumi netiek

Drošības tehnikas instruk- * 1 uzskaitīti

cijas
Standarti 75 968

Rūpnīcu katalogi
5,4

43 542

Cenrāži 30 388 10 474 24,6
Tehniskie noteikumi 23 268

Pārējie veidi 211
Patenti — — 5 138912

Kopā 589 615 1 5 762 003

VB tehniskās literatūras fonda apjoms salīdzinājumā ar RZTB fonda apjomu
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nodaļas fondā, vispārējās lasītavas palīgfondā un grupveidā ap-
strādājamās literatūras fondā.

Grupveidā apstrādājamās literatūras fondā glabājas drošības
tehnikas instrukcijas, tehniskās informācijas un darba pieredzes
turpinājumu izdevumi, ražošanas darba pieredzes apmaiņas un

zinātniski tehniskās informācijas lapas un ekspresinformācijas
izdevumi (120 000), kas veido 20,5% no fonda. Vispārējās lasī-
tavas palīgfondā ir 11% tehniskās literatūras. Tajā galvenokārt
ir mācību grāmatas augstāko mācību iestāžu pirmā un otrā kursa
studentiem, rokasgrāmatas, populārzinātniskā literatūra.

VB darbs ar tehniskās literatūras lasītājiem koncentrēts T lite-
ratūras lasītavā. To atvēra 1949. gadā. Lasītavas palīgfondam at-

lasīja literatūru no galvenās grāmatu krātuves un grupveidā ap-

strādājamās literatūras fonda. Pirmajā gadā no citiem fondiem

bija saņemts 4500 iespiedvienību. Divdesmit sešu gadu laikā lasī-
tavas darba apjoms paplašinājies, darba saturs izmainījies. 1975.

gada 1. janvārī lasītavas palīgfondā bija 51 694 iespiedvienības, to

skaitā 8534 grāmatas un 43 160 iespiedvienību tehniskās doku-

mentācijas un literatūras speciālveidu. Bez tam tajā atradās
546 žurnālu nosaukumi latviešu, krievu un svešvalodās, jaunākie
autoreferāti tehnikas specialitātēs un informatīvā literatūra. Sājā
lasītavā izveidots bibliotekāri bibliogrāfiskais lasītāju apkalpoša-
nas komplekss aktuālās tehniskās literatūras palīgfonds, punkts
literatūras izsniegšanai no galvenās grāmatu krātuves ar grāmatu
mehanizētu piegādi, kas dod iespēju saņemt literatūru samērā īsā
laikā (20—30 min.), bibliogrāfisko uzziņu dienests ar bibliogrā-
fisko uzziņu aparātu.

T lasītavas palīgfondu komplektē saskaņā ar komplektēšanas
profilu, kas izstrādāts, ievērojot Latvijas PSR zinātnes, tehnikas
un ražošanas virzienus. Vidēji katru gadu T palīgfonds saņem
apmēram 1000 jaunu grāmatu, tikpat daudz agrāko gadu izde-

vumu nodod galvenajai grāmatu krātuvei. 99% palīgfondā grā-
matu ir tehnikas nozarēs, 0,8% universālās enciklopēdijas un

0,2% valodu vārdnīcas. Visplašāk pārstāvēta radiotehnikas no-

zare (18%), elektronika, elektrosakari (17,4%), mašīnbūve, apa-
rātu būve (11%), metālapstrāde (6%), skaitļošanas tehnika (3%).
Pavisam nedaudz grāmatu ir par mājsaimniecību (0,5%), poligrā-
fiju un izdevniecību darbu (0,5%) un dzelzceļa transportu (0,5%).
Ja analizē grāmatas pēc to izdošanas gadu posmiem, var kon-

statēt, ka lielāko daļu fonda (79%) veido grāmatas, kas iznāku-
šas pēdējos desmit gados. Piecdesmitajos gados izdotās grāma-
tas sastāda 20% no fonda, un tikai Д % grāmatu izdotas 40. gados.
Agrākajos gados klajā laisto grāmatu kodolu veido literatūra ra-

diotehnikā, elektrotehnikā, mašīnbūvē un aparātu būvē. Aplūkojot
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grāmatu sastāvu pēc tipiem, redzam, ka vislielāko procentu (41%)
sastāda ražošanas literatūra. Otra lielākā grupa ir mācību lite-
ratūra augstākajām mācību iestādēm (23%). Fondā samērā

plaši pārstāvētas rokasgrāmatas un vārdnīcas dažādās tehnikas

nozarēs (13%). Zinātniskā literatūra sastāda 5% no fonda. T pa-

līgfondā ir plašs pēdējos trīs gados izdoto žurnālu klāsts. Žur-

nālu sadalījums pēc valodām:

latviešu valodā

krievu valodā
svešvalodās

Saskaņā ar Augstākās atestācijas komisijas un PSRS Aug-
stākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas instrukciju 1 VB

kopš 1972. gada regulāri saņem visu Padomju Savienībā aizstā-
vēto disertāciju autoreferātus. Autoreferātiem visās lasītavās
iekārtota brīva pieeja. Tie sakārtoti pēc zinātnisko darbinieku spe-
cialitāšu nomenklatūras. Autoreferātu brīvpieejas fonda apjomu
vienībās T lasītavā raksturo šādi skaitli: 1973. gadā
1974. gadā

Visvairāk autoreferātu izmanto zinātnes darbinieki un aspi-
ranti. Tie ir par skaitļošanas tehniku, radiotehniku, aparātu būvi

un automātiskajām vadības sistēmām.

Pēdējā laikā dažādi institūti un informācijas centri izdod ar-

vien vairāk informatīvās literatūras. So izdevumu plūsma biblio-
tēkā manāmi pieaugusi 60. gadu beigās, kad pēc PSRS Ministru
Padomes 1966. gada 29. novembra lēmuma Nr. 216 2 «Об общего-

сударственной системе научно-технической информации» rosīgāk
sāka darboties zinātniski tehniskās informācijas organizācijas.
Pārbagātais informatīvās literatūras klāsts radīja problēmu, kā
literatūru ātrāk novadīt līdz lasītājiem. Sīs problēmas risināšanai

bibliotēkā nodibināja komisiju, kuras uzdevums bija noteikt, kādus
izdevumus uzskatīt par informatīvo literatūru, kā arī atrisināt jau-
tājumu par to komplektēšanu, noteikt apstrādāšanas veidu un

glabāšanas termiņu. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem šodien
ir atrisināt informatīvās literatūras komplektēšanas koordinēšanu

ar citām bibliotēkām.
Par informatīvo literatūru pēc komisijas atzinuma tiek uzska-

tīti izdevumi, kas radušies uz primāro dokumentu pamata,
ekspresinformācija, bibliogrāfiskā informācija, apskatinformācija,
referatīvā informācija, signālinformācija.

1 Инструкция о порядке присуждения ученых степеней и присвоении

ученых званий. М., 1972.

2 Собрание постановлений правительства СССР. 1966, № 25, с. 551 —559.
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1973. gadā T lasītavā iekārtoja brīvo pieeju informatīvajai
literatūrai. Pēc viena gada šo literatūru novirza uz attiecīgajiem
fondiem.

Tātad pakāpeniski arvien plašāk tiek ieviesta brīvā pieeja pa-
līgfonda materiāliem autoreferātiem, tehniskajai informācijai,
periodikai.

Lasītāji un apmeklējumi

Kaut arī Rīgā darbojas RZTB ar daudzveidīgu tehniskās lite-

ratūras fondu, tehnisko literatūru komplektē Latvijas PSR ZA
Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Politehniskā institūta Zinātniskā

bibliotēka un dažādu rūpnīcu un iestāžu zinātniski tehniskās bib-
liotēkas, Valsts bibliotēkas T literatūras lasītavā apmeklējumu
skaits līdz 1971. gadam pieauga. To apliecina 4. tabula.

4. tabula

Apmeklējumu skaits T literatūras lasītavā

Gadi 1951 1961 1971 1975

Apmeklējumu skaits 21 462 30 090 46 021 37 901

1972. gadā T lasītavā apmeklējumu skaits strauji samazinājās
(35 116). Tas ir tāpēc, ka, sākot ar šo gadu, tehnikumu audzēk-
ņus, strādniekus un augstāko mācību iestāžu pirmā un otrā kursa
studentus sāka apkalpot VB vispārējā lasītava. 1975. gadā T lasī-
tavā reģistrēts jau 37 901 apmeklējums.

1970. gadā (pētījuma gads) T literatūras lasītavā izpētīja
lasītāju skaitu un profesionālo sastāvu. Tas atainots 5. tabulā.

Sājā gadā T lasītavā reģistrēti 8630 lasītāji, t.i., 36% no biblio-

tēkas lasītāju skaita, un 43 674 apmeklējumi, t.i., 17% no biblio-
tēkas apmeklējumiem. Konstatēts, ka VB T lasītavu no 1940.

gada apmeklē 0,8% lasītāju, no 1950. gada
1960. gada līdz 1965. gadam
1970. gadam
latviešu valodā, 93% krievu valodā un 25% svešvalodās.
Pēc izglītības lasītāji dalās šādās grupās: ar augstāko izglītību
21% lasītāju, ar nepabeigtu augstāko
ciālo

dējo izglītību
No kopējā speciālistu apmeklējumu skaita (19 277) T lasītavā

26% (5135) apmeklētāju bija citu nozaru speciālisti. Tas parāda,
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ka speciālisti VB izmanto literatūru ne tikai savā specialitātē, bet

iepazīstas arī ar citu nozaru literatūru. Turpretī inženiertehniskie
darbinieki aktīvi apmeklē citu nozaru lasītavas, piem., sabiedriski

politiskās literatūras lasītavā to ir 38%, dabaszinātņu literatūras

lasītavā
iestāžu studenti un speciālisti ar vidējo izglītību. 53% lasītāju
speciālistu ar vidējo izglītību mācās neklātienē augstākajās mā-

cību iestādēs. So lasītāju grupu pārstāv galvenokārt Rīgas Po-

litehniskā institūta neklātienes studenti. No tiem 19% mācās Elek-

troenerģētikas fakultātē, 18% Automātikas un skaitļošanas
tehnikas fakultātē un 15% Radiotehnikas un sakaru fakultātē.
No P. Stučkas LVU neklātniekiem augstāko lasītāju procentu veido
Fizikas un matemātikas fakultātes (36%) un Ekonomikas fakul-
tātes (22%) neklātienes studenti. Cik aktīvi VB apmeklē inže-

niertehniskie darbinieki, rāda 6. tabula. 1

40% no tiem ir inženieri konstruktori, 15% inženieri ražo-

tāji, 4% inženieri ekonomisti. Pētījuma gaitā konstatēts, ka

1 Ziņas ņemtas no VB atskaitēm.

5. tabula

T lasītavas lasītāju un apmeklējumu sadalījums pec kategorijām
1970. gadā

Lasītāji Apmeklējumi

Lasītāju kategorija
skaits

% attiecībā
pret pare-

jam lasītāju
kategorijām

skaits

% attiecība

pret apmek-
lētāju ka-
tegorijām

Zinātnes darbinieki, aspi-
ranti, augstskolu pa-

sniedzēji
Speciālisti ar augstākc

izglītību
Speciālisti ar vidējo izglī-

tību

Augstāko mācību iestāžu

studenti
Vidusskolēni, arodskolu

un tehnikumu audzēkņi
Strādnieki
Pensionāri, invalīdi, ne-

strādājošie

392

1383

2464

2754

665

875
97

4

16

29

32

8

10

1

1 973

5 276

14 001

15 590

3 291

3 165
378

5

4

32

36

7

7
I

Kopā 8630 43 674

T lasītavas lasītāju un apmeklējumu sadalījums pēc kategorijām
1970. gadā
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35% no izsniegtās tehnikas nozaru literatūras izmanto inženier-

tehniskie darbinieki. Lasītāju pieprasījumu analīze rāda, ka šī

grupa lasītāju VB visvairāk izmanto zinātnisko, ražošanas un

uzziņu literatūru par pneimoenerģētiku
37%, radiotehniku
būvi un aparātu būvi
33%. Šī grupa lasītāju mazāk pieprasījusi literatūru par tvaika

tehniku, metalurģiju, metālapstrādi, ķīmisko rūpniecību, māj-
saimniecību, celtniecību, sadzīves pakalpojumiem.

Lai gan studentus ar mācību literatūru un speciālo zinātnisko

literatūru apkalpo galvenokārt mācību iestāžu bibliotēkas, VB

T literatūras lasītavā otra lielākā grupa lasītāju ir augstāko mā-

cību iestāžu studenti (1970. gadā
izsniegts studentiem (47%). Līdztekus mācību līdzekļiem studenti
VB lasa zinātnisko un starpnozaru literatūru, kas nepieciešama
kursa darbu un diplomprojektu izstrādāšanai. Studenti VB visvai-
rāk izmanto literatūru par skaitļošanas tehniku

apstrādi
šīnbūvi un aparātu būvi
kās literatūras lasītavā izveidojies noteikts lasītāju kontingents
galvenokārt speciālisti un augstāko mācību iestāžu studenti. Abu
šīs grupas lasītāju skaits nostabilizējies:

1970. gadā 1975. gadā

Speciālisti 19 277 19 831

Studenti 15 290 14 819

No tā izriet, ka fondu komplektēšanā jāievēro galvenokārt šo

grupu lasītāju intereses.

6. tabula

Inženiertehniskie darbinieki — VB lasītāji attiecībā pret citām

lasītāju kategorijām

Gads

Lasītāji Apmeklējumi

skaits

°/o attiecībā

pret pārējam
lasītāju

kategorijām

skaits

°/o attiecībā
pret pārejām
apmeklētāju
kategorijām

1970 4863 20,5 42 129 16,2
1971 4913 20,2 41 192 15,1
1972 4920 19,8 38 107 15,8
1973 5903 21,4 45 797 14,9
1974 6203 22,2 51 595 16,9
1975 5892 21,7 51 467 16,3

Inženiertehniskie darbinieki - VB lasītāji attiecībā pret citām

lasītāju kategorijām
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7. tabulā doti Valsts bibliotēkas T literatūras lasītavas dati
par lasītājiem un apmeklējumiem salīdzinājumā ar RZTB rādī-

tājiem 1970. gadā.
7. tabula

Valsts bibliotēkas T literatūras lasītavas dati par lasītājiem un apmeklējumiem
salīdzinājumā ar RZTB rādītājiem 1970. gadā

Lasītāji Apmeklējumi

VB RZTB VB RZTB

Lasītāju 'S
kategorija £ g
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Inženiertehniskie 3 847 45 5 056 46 19 277 44 20 360 44

darbinieki
Zinātnes darbinieki 892 4 867 8 1 973 5 3 488 7

Augstskolu studenti 2 754 32 2 248 20 15 590 36 7 678 17

Strādnieki 875 10 920 8 3 165 7 3 387 7

Pārējie 762 9 1 945 18 3 669 8 9 030 25

Kopā 8 630 11 026 I 43 674 |43 943

Izpētot lasītāju sastāvu pēc izglītības pakāpes un svešvalodu
zināšanām, konstatēts, ka abās bibliotēkās tas ir visai atšķirīgs
(8. tab.).

8. tabula

Lasītāju sastāvs pēc izglītības un svešvalodu

zināšanām

Lasītāji (%) Svešvalodu

Bibliotēka
ar augstāko I ar vidējo

P (o/!V'
izglītību I izglītību

VB 21 44 25

RZTB 39 20 38

Abās bibliotēkās vislielāko grupu lasītāju un apmeklētāju
veido inženiertehniskie darbinieki. Sīs grupas lasītāju skaitliskās
attiecības ļoti tuvas. Katrs inženiertehniskais darbinieks Valsts
bibliotēkas T literatūras lasītavu apmeklējis vidēji 5 reizes gadā,
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RZTB 4 reizes. Otra lielākā grupa lasītāju abās bibliotēkās ir

augstāko mācību iestāžu studenti. To apmeklējumu skaits ir at-

šķirīgs. Caurmērā katrs students VB tehniskās literatūras lasī-
tavu apmeklējis 5,6 reizes gadā, RZTB 3,4 reizes. Kaut arī abās

bibliotēkās atsevišķu grupu lasītāju skaitliskās attiecības dažādos

aspektos ir atšķirīgas, 7. tabulas skaitļi pamato domu, ka inže-
niertehnisko darbinieku apkalpošanas ziņā VB tuvinās specializē-
tai bibliotēkai, bet jauno speciālistu sagatavošanā ieņem nozīmīgu
vietu republikā.

Literatūras izmantošana

Tehniskās literatūras izmantošanu dažādu sistēmu bibliotēkās
raksturo skaitļi, kas četru gadu laikā rāda nemitīgu kāpumu
(9. tab.).

9. tabula

Tehniskās literatūras izmantošana dažādu sistēmu

bibliotēkās

Gadi

BibliotēkaS Пт) 1974

RZTB 638 300 591 873 1

RZTB pakļautās zinātnis- 832 273 1 635 258

ļzac hihi irrt ркя ч

Rīgas Politehniskā insti- 534 839 858 840

tūta bibliotēka
VB 222 268 258 683

Kultūras ministrijas masu 854 000 980 000

bibliotēkas
Arodbiedrību bibliotēkas 248 360 275 143

Rīgas pilsētas speciālisti samērā labi apgādāti ar tehnisko
literatūru. Tās saņemšanu nodrošina dažādu sistēmu bibliotēkas.
Arī citās republikas pilsētās un rajonos ar katru gadu pieaug
pieprasījums pēc tehniskās literatūras. Ārpus Rīgas dzīvojošo spe-
ciālistu apkalpošanu ar tehnisko literatūru Starpbibliotēku abo-
nementa (SBA) kārtā veic galvenokārt RZTB, kas ir republikas
SBA koordinācijas centrs tehniskajās zinātnēs, taču VB tehnikas
literatūras izsniegums SBA kārtā nav samazinājies: 8459 (1973),
8638 (1975).

1 Telpu remonta deļ daļa fondu ilgu laiku bija slēgta.
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VB caurmērā katru gadu tehniskās literatūras izsniegums ir

24,4% no kopējā literatūras izsnieguma. Tehniskās literatūras
fonda apgrozība 1.

Literatūras izsniegums 1970. gadā 222 268; 1975. gadā
327 370.

10. tabula atspoguļo literatūras veidu izsnieguma skaitliskās
un procentuālās attiecības VB un RZTB 1970. gadā.

10. tabula

Tehniskās literatūras veidu izsniegums VB un RZTB

1970. gadā

VB RZTB

Literatūras veidi -

Grāmatas 135 140 60 100 119 24
Periodika 77 361 34,8 130 448 31
Tehniskas dokumentācijas 9 767 5,2 166 326 39

un literatūras speciāl-
veidi

Mikrofilmas1 24 316 5,9
Pārējie 655 0,1

Kopā 222 268 | | 421 864

VB literatūras izsniegumā lielākais īpatsvars ir grāmatām,
turpretī RZTB tehniskās dokumentācijas un literatūras spe-
ciālveidiem. RZTB ļoti plaši tiek izmantota patentu literatūra,
normāles, tehniskie noteikumi. So literatūru saskaņā ar komplek-
tēšanas koordināciju VB nekomplektē.

Abās bibliotēkās otrajā vietā ir periodikas izsniegums, kas
veido samērā augstu izsniegumu kopējā literatūras izsniegumā.
Literatūras izsniegums pa valodām procentos 1970. gadā atainots

11. tabulā.
11. tabula

Literatūras izsniegums pa valodām VB un RZTB

Valoda VB RZTB

Latviešu valoda 0,7 0,3
Krievu valoda 91,3 53,3
Svešvalodās 8 46,4

1 Mikrofilmēti patenti un citi tehniskās dokumentācijas un literatūras spe-

ciālveidi.
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Abās bibliotēkās literatūras izsniegums latviešu valodā ir nie-

cīgs. Tas ir saprotams, jo fonda sastāvā vismazāk procentu veido
literatūra latviešu valodā. Atšķirīgs literatūras izsniegums gan
krievu valodā, gan svešvalodās. VB svešvalodās lielāko izsnie-

guma procentu veido periodika, turpretī RZTB tehniskās do-

kumentācijas un literatūras speciālveidi.
VB tehniskās literatūras izsniegums svešvalodās pieaug. Ār-

zemju žurnālu izsniegumu brīvās pieejas apstākļos raksturo

skaitļi: 1973. gadā
31881.

Pēdēja laika Latvijas PSR strauji attīstās dažadas rūpniecības
nozares, it īpaši radiorūpniecība, mašīnbūve un aparātu būve. Zi-

nātnei un tehnikai strauji attīstoties, rodas arvien jaunas zinātņu
nozares. Tā, piemēram, pēdējos gadu desmitos pēc kibernētikas
un radioelektronikas izveidojusies bionika, molekulārā elektronika,
tehniskā diagnostika, tehniskā estētika u.c. Aizvadītie desmit gadi
bija pirmais posms skaitļošanas tehnikas apguvē un izmantošanā

gan republikas zinātnei, gan citām tautas saimniecības nozarēm.

Skaitļošanas tehnikas izmantošana pastāvīgi paplašinās, aptver-
dama visas mūsu sabiedrības dzīves nozares. Mūsu tautas saim-

niecībā notiek pāreja no atsevišķu procesu mehanizācijas un auto-

matizācijas uz svarīgāko procesu kompleksu mehanizāciju un auto-

matizāciju. Automatizācija kļuvusi par svarīgāko tehnikas
virzienu. Tā palielina ražošanas ekonomisko efektivitāti. Sie

apstākļi noteikuši bibliotēkā pieprasītās literatūras tematiku.
VB visvairāk izsniegta literatūra minētajās tehnikas nozarēs. 1974.

gadā no kopējā tehniskās literatūras izsnieguma par skaitļošanas
tehniku un automātiskajām vadības sistēmām izsniegts 17%, par

radiotehniku, elektroniku, pusvadītājiem
tehniku, elektrosakariem

jeru
1970. gadā (pētījuma gads) vislielākais īpatsvars kopējā teh-

niskās literatūras izsniegumā ir radiotehnikā, elektrotehnikā, ma-

šīnbūvē un aparātu būvē. Šo nozaru literatūras izsniegums VB

kopējā tehniskās literatūras izsniegumā no krātuves veido 18,7%,
no T palīgfonda
izmantošanu šajās nozarēs izraisījusi Latvijas PSR rūpniecības
attīstība.

Minimāli izmantota literatūra par kalnrūpniecību, dzelzceļa
transportu, metalurģiju. Neliels ir bijis pieprasījums pēc litera-
tūras par autotransportu, gaisa un ūdens transportu, pārtikas
rūpniecību, sadzīves pakalpojumiem, tirdzniecību, sabiedrisko ēdi-
nāšanu. Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka Latvijas PSR kaln-

rūpniecība nav attīstīta. Rīgā atrodas labi komplektēta Baltijas
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dzelzceļa pārvaldes Zinātniski tehniskā bibliotēka ar 16 filiālēm.

Autotransporta ekspluatācijas un pārtikas rūpniecības speciālis-
tus sagatavo Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, kas atrodas

Jelgavā, kur ir Jelgavas pilsētas Zinātniskā bibliotēka un LLA
Fundamentālā bibliotēka. Tādēļ būtu lietderīgi VB šo nozaru

literatūru turpmāk komplektēt ar atlasi vienā eksemplārā, atse-

višķos gadījumos divos eksemplāros.
Attīstoties zinātnei un tehnikai, daudzi agrākos gados aktīvi

izmantotie izdevumi šobrīd jau novecojuši. Pētījumā iegūtie dati
rāda, ka no kopējā literatūras izsnieguma visvairāk izsniegta pē-
dējos desmit gados izdotā literatūra. VB no galvenās grāmatu
krātuves šis izsniegums sastāda 75,5%, no T palīgfonda
RZTB
ratūra kā VB, tā RZTB kopējā izsniegumā sastāda tikai 1%. No

izdevumiem, kas laisti klajā līdz 1917. gadam, VB visvairāk pie-
prasītas grāmatas par ķīmijas rūpniecību un celtniecību. No 1917.

gada līdz 1940. gadam izdotajām grāmatām vislielākais izsnie-

gums ir literatūrai par siltumenerģētiku, hidroenerģētiku, pneimo-
enerģētiku. Izpētījuši to grāmatu izsniegumu, kas izdotas no 1941.

gada līdz 1950. gadam, redzam, ka visintensīvāk izsniegtas grā-
matas par radiotehniku. No 50. gados izdotajām grāmatām vis-

vairāk tiek lasīta literatūra par skaitļošanas tehniku. No 60. gadu
literatūras klāsta visintensīvāk izmantotas grāmatas par radioteh-
niku, elektrotehniku, mašīnbūvi un aparātu būvi.

T palīgfondā no agrākajos gados izdotajām grāmatām atro-

das lasītāju bieži pieprasītās grāmatas un grāmatas, kas nav at-

kārtoti izdotas. To apliecina 1970. gadā pieprasīto grāmatu dau-

dzums procentos pēc to izdošanas gadu posmiem (12. tab.).

12. tabula

T palīgfonda pieprasīto grāmatu daudzums pēc to izdošanas gadu posmiem

Grāmatu izdošanas gadi 1940—1950 1 951—1960 1961-1965 1966-1970

Pieprasītās grāmatas (%) 76 64 58 47

No T palīgfonda kopējā grāmatu skaita gada laikā izsniegtās
grāmatas sastāda 55%, no tiem 22% grāmatu pieprasītas I—2

reizes, 10% 3—5 reizes, 10% 6—lo reizes un 13% grā-
matu vairāk nekā 10 reižu. T palīgfonda apgrozība
sniegto grāmatu apgrozības intensitāte

Galvenajā grāmatu krātuvē 1970. gadā izpētīts 1965. gadā
izdoto grāmatu izsniegums piecos gados (1966—1970). Konsta-
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tēts, ka no 1965. gadā izdoto grāmatu kopējā skaita piecu gadu
laikā pieprasītās grāmatas veido 52%, no tiem 25% grāmatu pie-
prasītas I—2 reizes, 13% 6 —lo reizes un

6% grāmatu vairāk nekā 10 reižu.

1970. gadā no T palīgfonda kopējā grāmatu skaita 45% grā-
matu nebija pieprasītas ne reizi. Vislielāko nepieprasīto grāmatu
procentu (53%) veido pēdējos piecos gados (1966—1970) izdotās

grāmatas, kas vēl nepilnīgi atspoguļotas informatīvajos izdevu-
mos un lasītājiem mazāk zināmas. Taču šo grāmatu apgrozība ir

vislielākā (7,9) un pieprasīto grāmatu izsniegšanas intensitāte ir

visaugstākā (11,8).
Galvenajā grāmatu krātuvē no kopējā tehnikas grāmatu

fonda konstatēti 34% nepieprasītu grāmatu. No 1965. gadā iz-

dotajām grāmatām piecu gadu laikā nebija pieprasīti 48% grā-
matu. 1966.—1970. gadā izdotās grāmatas sastāda 52% neizman-

toto grāmatu.
Minētie skaitļi liek domāt par fondu attīrīšanu no liekiem

dublētiem, neaktuālās un neprofila literatūras. Sie apstākļi jā-
ņem vērā turpmākajā fondu komplektēšanā.

Literatūras izmantošanu pēc tipiem ievērojami ietekmē lasītāju
kontingents. Kā galvenajā grāmatu krātuvē, tā T palīgfondā vis-
lielākais īpatsvars kopējā literatūras izsniegumā ir mācību un

ražošanas literatūrai. Tas ir likumsakarīgi, jo T lasītavā lasītāju
kodolu veido speciālisti un augstāko mācību iestāžu studenti. Bez
tam 53% lasītāju speciālistu ar vidējo izglītību neklātienē mācās

augstākajās mācību iestādēs. 13. tabulā redzams, kā dažādi teh-
niskās literatūras tipi tiek izmantoti VB un RZTB 1970. gadā.

Attiecībā pret pārējām zinātņu nozarēm VB izsniegumā no

krātuves vislielāko procentu veido tehniskā direktīvā literatūra

13. tabula

Tehniskas literatūras dažādu tipu izmantošana VB un RZTB

1970. gadā

Izsniegums attiecībā
pret kopējo tehniskās

Literatūras tips
literatūras izsniegumu

(%)

VB RZTB

Direktīvā literatūra 1,6
Zinātniskā literatūra 5 77

Ražošanas literatūra 28,4
Mācību literatūra 49 17

Rokasgrāmatas, vārdnīcas 15 5,6
Populārzinātniskā literatūra 1 0,4

Tehniskās literatūras dažādu tipu izmantošana VB un RZTB

1970. gadā
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(72%). Te visvairāk pieprasīta literatūra par celtniecību (daudz
lasītas būvniecības normas un noteikumi), metālapstrādi un ma-

šīnbūvi (intensīvi izmantoti darba laika normatīvi), elektroteh-
niku (bieži pieprasīti drošības tehnikas noteikumi). No izsniegtās
ražošanas literatūras 71% veido tehnikas nozaru literatūra. Teh-

nikas nozaru literatūras izsniegums rokasgrāmatu grupā ir 61%,
mācību literatūras grupā
zinātniskie raksti atrodas galvenajā grāmatu krātuvē, tāpēc vis-
lielāko zinātniskās literatūras izsniegumu (16%) veido grāmatas
no galvenās krātuves. Neērtības šīs literatūras izmantošanā rada
tas, ka tā atrodas citā ēkā. Lasītāju apkalpošanas uzlabošanai

lietderīgi zinātniskos rakstus tuvināt lasītājiem: uz vienu gadu
izlikt T lasītavā izstādes ekspozīcijā. Attiecībā pret pārējām zi-

nātņu nozarēm tehnikas nozarēs viszemākais ir populārzinātnis-
kās literatūras izsniegums (18,5%). Galvenokārt izmantota lite-
ratūra par vispārtehniskajiem jautājumiem, elektroniku, kibernē-
tiku, bioniku.

Zinātnes un tehnikas sasniegumu popularizēšanā nozīmīga
vieta ir jaunākajiem periodiskajiem izdevumiem.

1974. gadā žurnālu izsniegums ir 25% no kopējā tehnikas
nozaru literatūras izsnieguma, taču no T palīgfondā esošās lite-

ratūras žurnālu izsniegums ir 42%. Kārtējā gada žurnāliem ierī-

kota brīvā pieeja, tāpēc pēdējos gados jūtams žurnālu izsnie-

guma kāpums (1972. gadā
gadā
valodām procentos: latviešu valodā
70,2%, svešvalodās

Sevišķi iecienīti žurnāli par automatizāciju un mehanizāciju,
skaitļošanas tehniku, radiotehniku, elektrotehniku, interjeru, teh-
nisko estētiku, vieglo rūpniecību, šūšanas un pārtikas rūpniecību.
Salīdzinājumā ar grāmatām lasītāji samērā daudz izmanto pe-
riodiku par autotransportu un gaisa transportu.

Literatūras popularizēšanas
un informācijas darba formas

Aktīva bibliotēkas fondu izmantošana daudzējādā ziņā atka-

rīga no informācijas darba metodēm un formām. Viena no svarī-

gākajām literatūras popularizēšanas formām ir literatūras izstā-

des. Lai maksimāli atklātu fondu bagātības un vispusīgi apmie-
rinātu visu grupu lasītāju intereses, bibliotēka sistemātiski rīko
literatūras izstādes.
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Lasītāju visdzīvāko atsaucību iemantojusi jaunākās literatūras
izstāde, kurā eksponēti nedēļas laikā VB saņemtie izdevumi. Iz-

stādē lasītāji var iepazīties ne tikai ar jaunieguvumiem savā

specialitātē, bet arī radniecīgajās nozarēs.

VB organizē arī tematiskās izstādes par aktuālākajām problē-
mām tehnikas nozarēs. Ar lielu interesi lasītāji aplūkojuši izstā-
des «Tehniskā diagnostika», «Radiosignāli kosmosā», «Algoritmi
un programmēšanas teorija», «Automātisko sistēmu drošums»,
«lekraušanas un izkraušanas darbu mehanizācija» u.c. Izstādēm
atlasa vislabāko, visaktuālāko literatūru. Speciālistu informāci-

jai bibliotēka rīko plašas literatūras skates, kurās eksponēta lite-

ratūra par attiecīgu tematu, piemēram, «Elektromērījumu un ra-

diomērījumu tehnika», «Elektrotehniskie materiāli», «Mūsdienu

transporta problēmas», «Automātiskās vadības sistēmas».

Par skatēm ziņo rūpnīcām un organizācijām, kas nodarbojas
ar attiecīgo problēmu. Uz šiem pasākumiem speciālisti parasti
rosīgi atsaucas. Skates apmeklē ekskursanti, kurus bibliogrāfi
informē par vērtīgākajiem izdevumiem izstādē. Efektīvas ir in-

formācijas par izstādēm pa radio, presē, televīzijas raidījumos.
Katra ceturkšņa izstāžu tematikas sarakstus izliek bibliotēkā iz-

stāžu zālē, kā arī izsūta lielāko Rīgas rūpnīcu bibliotēkām un in-

formācijas centriem. Pēc šādas informācijas rūpnīcu bibliotēkas

gandrīz vienmēr pieprasa pārvietojamās izstādes. Izstāžu tema-

tika ir daudzpusīga, piemēram, «Radiotehnika sadzīvē», «Skait-

ļošanas mašīnu lietošana tautas saimniecībā», «Darba ražības

paaugstināšanas problēmas mūsdienās» u.c. Izstādi «Tehniskās

jaunrades metodiskie pamati», kas bija iekārtota konferences laikā
Vissavienības izgudrotāju un racionalizatoru biedrībā, pēc piepra-
sījuma nosūtīja uz Krasnodaru.

Literatūras propagandu aktīvi veic bibliogrāfisko uzziņu un

informācijas dienests. Visbiežāk izmantotās bibliogrāfiskā uzziņu
darba formas ir mutvārdu un rakstveida bibliotekārās un biblio-

grāfiskās uzziņas, kā arī konsultācijas. T literatūras lasītavā kopš
1954. gada darbojas tehniskās literatūras bibliogrāfisko uzziņu
sektors. Sektora rīcībā ir bagāts uzziņu un bibliogrāfisko izde-
vumu fonds, žurnālu un avīžu rakstu kartotēka.

VB piedalās republikāniskā uzziņu informatīvā fonda galve-
nās uzziņu kartotēkas (RUIF) izveidē. Sis fonds ir bāze zinātnes
un tehnikas sasniegumu un ražošanas pieredzes apmaiņas izman-

tošanai un ieviešanai Latvijas PSR tautas saimniecībā. Pēc koor-

dinācijas plāna VB organizē galvenās uzziņu kartotēkas nodaļu
«Elektrotehnika». Kartotēka ietver literatūru, sākot ar 1965. gadu.
Izveidots arī tehnikas nozaru grāmatu sistemātiskais katalogs
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ģenerālā sistemātiskā kataloga attiecīgā daļa, kā arī izpildīto
uzziņu arhīvs un izpildīto tematisko izstāžu kartotēka.

Izpildīto bibliogrāfisko uzzinu skaits sektorā: 1970. gadā
1412, 1971. gadā
1974. gadā

No 1975. gada uzziņām 50,1% sniegtas speciālistiem, 44,1%
studentiem, 3,5% zinātnes darbiniekiem un 2,3% pārējiem
lasītājiem. Sevišķi liela uzmanība tiek pievērsta rūpnīcu un iestāžu

informatoru bibliogrāfiskajai apkalpošanai un konsultēšanai par
informācijas meklējumu metodiku.

Kopš 1963. gada sektora bibliogrāfi pēc uzņēmumu un organi-
zāciju pieprasījumiem sniedz kolektīvas informācijas. Tā, piemē-
ram, Latvijas PSR ZA Fizikas institūta Magnētiskās hidrodina-
mikas biroja konstruktoriem izpildīta kolektīvā informācija «Aug-
stas sildizturības elektroizolācijas materiāli», PSRS Zinātniskās

pētniecības institūta Centrālās statistikas pārvaldes Latvijas no-

daļai «Pārvaldes darbu automatizācijas ekonomiskais efekts»,
rūpnīcai VEF «Tiristori, tiristoru pārveidotāji, invertori, taisn-

grieži». Kolektīvajās informācijās izmanto plašu literatūras klāstu.

Tehniskās literatūras sektora bibliogrāfi veic ievērojamu darbu
bibliotekāri bibliogrāfisko zināšanu propagandā. Uzziņu sektorā
izveidota kartotēka «Tehniskās informācijas orgāni un to izde-

vumi». Kartotēka domāta galvenokārt informācijas dienesta dar-
biniekiem. Viņiem organizē tikšanos ar vadošajiem VB darbinie-
kiem, kuri informē par dažādiem bibliotēkas darba aspektiem,
piemēram, par lasītāju informatīvo apkalpošanu VB, SBA izman-

tošanu u.c.

Pēdējos gados bibliogrāfi, dažādojot bibliogrāfisko zināšanu

propagandas formas, organizē seminārus. Tehniskās literatūras

bibliogrāfisko uzziņu sektora bibliogrāfi šādus seminārus orga-

nizējuši vairākkārt gan VB lasītājiem inženiertehniskajiem
darbiniekiem, gan arī rūpnīcās. Semināri ir ļoti iedarbīgs pasā-
kums bibliogrāfisko iemaņu popularizēšanā, jo tajos lasītāji ap-

gūst gan vispārīgas teorētiskas zināšanas, gan arī praktiskas bib-

liogrāfiskās meklēšanas iemaņas.
Minētie pasākumi liecina, ka VB ar plašo tehnikas nozaru lite-

ratūras klāstu un aktīvu tās propagandu iekļaujas vienotā valsts
zinātniski tehniskās informācijas sistēmā.

V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas organizētajam pētīju-
mam ir svarīga nozīme VB fondu tālākā pilnveidošanā. Pētījums
parādīja, ka VB darbā ar tehnisko literatūru ir daudz risināmu

problēmu. Viena no aktuālākajām problēmām ir komplektēšanas
koordinēšana ar RZTB un citām Rīgas pilsētas zinātniskajām
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bibliotēkām. Ne mazāk nozīmīgs jautājums ir fonda attīrīšana no

neaktuālās un neprofila literatūras. Veicinot šī jautājuma risinā-

šanu, VB uzsākusi aktīvu tehniskās literatūras fonda tīrīšanas
darbu. Atlasīti norakstīšanai tehnikas nozaru grāmatu liekie dub-
lēti, mazpieprasītie, īslaicīgas nozīmes un neprofila izdevumi, kas

publicēti līdz 1962. gadam (apmēram 53 000). Tā kā RZTB no

1974. gada apstiprināta par depozitāriju tehniskajai literatūrai, iz-

devumi, kas atbilst depozitārijā glabājamās literatūras nomenkla-
tūrai, tiek piedāvāti glabāšanai RZTB.

īslaicīgas nozīmes un vietēja rakstura izdevumus VB uzskaita
un apstrādā vienkāršoti, glabā atsevišķi. Pēc noteikta laika tiks

atlasīta patstāvīgai glabāšanai tikai bieži pieprasītā literatūra, pā-
rējo piedāvās RZTB, atteikšanās gadījumā norakstīs.

Jārisina jautājums par brīvu pieeju dažādu institūtu un

iestāžu zinātniskajiem rakstiem, jo šai lasītāju apkalpošanas for-
mai ir ievērojama nozīme literatūras popularizēšanā. Sai nolūkā
noskaidroti institūti, kuru zinātniskos rakstus lasītāji visvairāk

pieprasa.
Viss fonda organizācijas darbs un atsevišķi pasākumi jāveic

tā, lai sekmētu vispusīgu un operatīvu fonda izmantošanu.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА

В. ВИШКА

Резюме

В статье обобщены данные исследования состава и исполь-

зования фонда технической литературы в Государственной биб-

лиотеке ЛатвССР им. В. Лациса. Роль ГБ в обслуживании на-

селения технической литературой выявляется в результате
сравнения показателей работы ГБ и РНТБ. Государственная
библиотека имеет один из богатейших фондов технической ли-

тературы в республике, пополняемый за счет обязательных эк-

земпляров и по другим каналам, в том числе путем междуна-
родного книгообмена.

В 1970 г. фонд технической литературы ГБ составлял 12%
общего фонда библиотеки, в 1975 г. 15,25%. В числе новых

поступлений в 1970 г. технической литературы было 25,8, а в

1971 1975 гг. 26,9%.
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Количество книг и периодики, их процентное соотношение

в ГБ ЛатвССР и РНТБ почти одинаково:

ГБ РНТБ

Книги 249 925 (42,2%) 230 740 (37%)
Периодика 165 798 (28%) 209 983 (33,7%)

(В РНТБ процент выведен без учета патентной литературы.)
В ГБ работа с читателями технической литературы сосредото-

чена в читальном зале технической литературы, где создан биб-

лиотечно-библиографический комплекс: подсобный фонд акту-
альной технической литературы, специализированный фонд
спецвидов технической документации, пункт выдачи литературы
из главного книгохранилища и пункт библиографического об-

служивания со всем аппаратом. Охарактеризован профиль
подсобного фонда читального зала, насчитывавшего в 1975 г.

51 694 печ. ед.

В год проведения исследования (1970) в читальном зале тех-

нической литературы зарегистрировано 8 630 читателей, или

36% общего количества читателей библиотеки, и 43 674 посе-

щения 17% всех посещений библиотеки. Основной контин-

гент читателей читального зала специалисты (3 847 45%)
и студенты вузов (2754 32%). 44% (19 277) посетителей чи-

тального зала составляют специалисты, из которых 26% (5 135)
являются специалистами других (нетехнических) отраслей. Про-
центное соотношение инженерно-технических работников чи-

тателей и посетителей ГБ и РНТБ в 1970 г. было следу-
ющим:

ГБ РНТБ

Читатели 4 863 (20,5%) 5 056 (45,7%)
Посещения 42 129 (16,2%) 20360 (43,9%)

Таким образом, по обслуживанию инженерно-технических
работников ГБ близка к специализированной библиотеке. Еже-

годная выдача технической литературы в ГБ в среднем состав-

ляет 24,4% общей выдачи. Обращаемость фонда l. Выдача
литературы неуклонно повышается: в 1970 г. 222,2 тыс., в

1975 г. 327,3 тыс. ед. Это объясняется расширением откры-
того доступа к периодике, авторефератам и информационным
изданиям текущего года.

Сравнивая показатели выдачи литературы по различным
аспектам в ГБ и РНТБ за 1970 г., видим, что кроме выдачи тех-

нической документации и спецвидов литературы в РНТБ
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(190 642) количество выданной литературы в обоих библиоте-

ках приблизительно одинаково: в ГБ 212 501, в РНТБ
230 567.

В обеих библиотеках наибольшим спросом пользуются из-

дания последних десяти лет. По типам литературы наиболее

спрашиваемой является производственная и учебная литера-
тура, по отраслям радиотехника, электроника, машинострое-
ние, по языкам литература на русском и иностранных языках.

В статье охарактеризованы формы информационной работы
и популяризации литературы в ГБ (выставки литературы, от-

крытый доступ к фонду, выдача библиографических справок,
консультации). Для пропаганды библиографических знаний

библиографы пункта техники проводят семинары.
Имея обширный фонд технической литературы, активно ис-

пользуя и популяризируя его, ГБ занимает видное место в сис-

теме государственной научно-технической информации и вносит

значительный вклад в развитие науки и техники в республике.
В работе с технической литературой в ГБ еще много нере-

шенных проблем. Проведенное исследование послужит дальней-
шему совершенствованию работы.

ACQUISITION AND USAGE OF TECHNICAL LITERATURE
AT THE V. LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

V. VIŠKA

Summary

This article sums up investigation data about the acquisition
and usage of technical literature at the V. Lācis State Library of
the Latvian SSR.

The article gives a comparison of main indices of work of the
State Library (SL) and the Republican Scientific Technical Lib-
rary (RSTL). The SL has one of the largest stocks of technical
literature in the republic. Deposit copies and other sources

of acquisition, including international book exchange are used for
acquisition of the book stock.

In 1970 the stock of technical literature at the SL made up
12% of the total library book stock, in 1975 15.25%. The incre-
ase of technical literature in 1970 was 25.8%, from 1971 till
1975 26.9%.
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The volume and percentage of books and periodicals at both
libraries are close:

RSTL (without patent
SL literature)

Books 249,925 (42.2%) 230,740 (37%)
Periodicals 165,798 (28%) 209,983 (33.7%)

Service of readers with technical literature at the SL is con-

centrated at the reading room of technical literature with its lib-

rary and bibliographical service complex: subsidiary stock of
technical literature, specialized collection of special types of tech-
nical literature and documentation, delivery station from the main

book depository, and bibliographical reference service.

In 1975 the subsidiary stock had the collection of 51,694 printed
units.

In 1970 the reading room of technical literature was attended

by 8,630 readers, i. e. 36% of the total amount of the readers
at the SL and there were 43,674 reader visits comprising 17% of
the SL’s total attendance. The reading room has a readership of
its own: specialists (3,847—45%) and students (2,754—32%).
44% (19,277) of the readers are specialists; 26% (5,135) of them
are specialists in other branches of science (excluding technics).
The percentage of the readers engineers and their attendance

at the SL and the RSTL in 1970:

SL RSTL

Readers 4,863 (20.5%) 5,056 (45.7%)
Attendance 42,129 (16.2%) 20,360 (43.9%)

Thus the SL is very close to a specialized library in the field
of library service of engineers.

The delivery of technical literature at the SL makes up 24.4%
of the total delivery a year. The turnover of the stock is 1. The

delivery steadily increases: in 1970 222,2 thousand units, in

1975 327,3 thousand units. It is sponsored by open access to

periodicals, author abstracts and informative editions.
In 1970 the amount of the delivered literature except the spe-

cial types of technical literature and technical documentation, is

almost the same at both libraries:

SL 212,501 RSTL 230,567

At both libraries the greatest demand is for publications of
recent decade. According to the types of literature the demand for



production and educational literature; according to branches
radio engineering, electronics and mechanical engineering; accord-

ing to languages literature in Russian and foreign languages.
The article characterizes the ways of literature populariza-

tion and information work at the SL (exhibitions, open access,
reference service, consultations). Special seminars are organized
for readers to help them acquire bibliographical knowledge.

The SL occupies a significant place in the state technical in-
formation system and contributes to the development of science

and technology in the republic.
This investigation is of great importance in further impro-

vement of work with its many problems to be solved.
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ОПЫТ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

ИМ. В. ЛАЦИСА

Р. ЯРГАНЕ

В научно-технической информации важное значение имеют

специальные виды технической документации и литературы (да-
лее спецвиды технической документации): стандарты, техни-

ческие условия, прейскуранты, нормы и нормативы, описания

изобретений, промышленные каталоги и др. В основном это

официальные документы, первоисточники, которые предъявляют
к продукции, технологическим процессам и системам управле-
ния определенные, самые рациональные нормы и требования,
а также требуют применения единых терминов, условных обо-

значений и единиц измерения. На основе этих документов науч-

ные, инженерно-технические и хозяйственные работники знако-

мятся с достижениями науки и техники, с оборудованием, ма-

шинами, различными типами и моделями приборов и аппара-

тов, сравнивают их технические характеристики, вырабатывают
новую технику и технологию, ведут научное прогнозирование.

В Государственной библиотеке Латвийской ССР им. В. Ла-

циса (ГБ ЛатвССР) регулярная и целенаправленная работа
со спецвидами технической документации началась с 1949 г.,

когда был организован читальный зал технической литературы
с подсобным фондом. Спецвиды технической документации сос-

тавили часть этого фонда, получившую обозначение Ts. В 1972 г.

специализированный фонд был реорганизован в сектор спецви-

дов технической документации. В связи с развитием между-
ведомственной координации коренным образом изменился под-

ход к задачам и содержанию работы этого фонда, что привело
к значительному повышению эффективности его использования.

I. Развитие фонда

За истекшие годы фонд Ts неоднократно изменялся как по

величине, так и по содержанию. Работу со спецвидами техни-

ческой документации в ГБ ЛатвССР условно можно разделить
на четыре периода:
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1) начальный период создания фонда Ts с 1949 г. до се-

редины 50-х годов;

2) период расширения работы в соответствии с задачами

народного хозяйства с середины 50-х годов до 1961 г.;

3) период поиска путей координации работы с Республикан-
ской научно-технической библиотекой Латвийской ССР (РНТБ)
в области спецвидов технической документации с 1962 по

1969 г.;

4) период определения оптимального объема фонда Ts в со-

ответствии с задачами ГБ ЛатвССР как национального книго-

хранилища, расширения координации работы с РНТБ и поиска

новых форм работы с 1970 г.

Главной задачей многолетнего поиска было организовать
фонд и справочно-библиографический аппарат так, чтобы в ус-

ловиях координации с РНТБ наиболее оперативно удовлетво-
рять запросы читателей и добиться максимальной эффективно-
сти использования фонда.

Этот процесс отражают данные табл. 1.

1. До образования читального зала технической литературы
спецвиды технической документации находились в основном

книгохранилище, часть их в фонде мелкопечатных изданий
(ныне отдел литературы групповой обработки, печатной гра-
фики и карт). В специализированный фонд Ts были отобраны
стандарты, технические условия, нормали и промышленные ка-

талоги. В ходе совершенствования планов комплектования фон-
дов Ts и мелкопечатных изданий было разграничено хранение

определенных категорий этих изданий. Например, в 1958 г. в

фонд Ts были переданы прейскуранты оптовых цен и ценники
на разные работы.

Из-за недостатка помещений для фонда Ts до сих пор не-

которые категории спецвидов технической документации посту-
пают в главное книгохранилище, учитываются и обрабатыва-
ются, как книги.

2. Работа со спецвидами технической документации осо-

бенно активизировалась со второй половины 50-х годов, когда

в связи с постановлением июльского (1955 г.) Пленума ЦК
КПСС библиотека усилила внимание к комплектованию техни-

ческой литературы. Приказ Министерства культуры Латвий-
ской ССР № 599 (1956 г.) возложил на ГБ ЛатвССР организа-
цию патентного отдела. В 1957 г. в фонд Ts поступили первые
3602 описания изобретений и патентов, а к 1960 г. их насчи-

тывалось уже около 85 000 экз., из них на русском языке
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примерно 50 000, на иностранных 35 000. О темпах роста

фонда Ts с середины 50-х годов свидетельствует табл, 1. За

восемь лет (1955—1962) фонд Ts пополнился 115272 единицами,
или ежегодно увеличивался в среднем на 14 409 единиц.

3. В связи с развернутым строительством материально-тех-
нической базы коммунизма в 60-х годах Советом Министров
СССР и Советом Министров ЛатвССР были приняты постанов-

ления (1962, 1964, 1966 и 1967 гг.), направленные на улучшение

научно-технической информации. В этих постановлениях были

указаны конкретные задачи издательств, библиотек и центров

научно-технической информации, предусмотрены мероприятия
по укреплению их материальной базы. Большое внимание уде-
лялось вопросу координации работы.

Таблица 1

Фонд rs и его использование за 1954—1977 гг.

Год Фонд Выдача Обращаемость

1954* 20 818 3 359 0,16
1955 26 091 3 568 0,13
1956 29 948 2 692 0,09
1957 33 166 3 682 0,11
1958 43 638 4 299 0,09
1959 62 054 6 666 0,11
1960 92 775 18 406 0,2
1961 118 829 30 771 0,25
1962 141 363 24 228 0,17
1963 56 206 7 568 0,13
1964 60 097 И 078 0,18
1965 65 595 10915 0,17
1966 70 606 9 528 0,13
1967 75 840 5 470 0,07
1968 79 852 5 553 0,06
1969 28 398 3 765 0,13
1970 30 354 9 767 0,32
1971 31 379 22 313 0,71
1972 35 503 26 021 0,73
1973 39 725 21 458 0,54
1974 41 703 29 642 0,71
1976 43 160 25 019 0,58
1975 44 738 12 073** 0,27
1977 38 733 11 880 0,3

* До 1954 г. выдача спецвидов технической документации учитывалась вместе с

выдачей других видов изданий.
** В 1976 г. выдача

литературы.

снизилась в связи с ремонтом читального зала технической

Фонд Ts и его использование за 1954—1977 гг.
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В ходе выполнения этих постановлений был налажен опера-
тивный выпуск информационных изданий, возросла роль их ис-

пользования. Реорганизация филиалов Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки в самостоятельные регио-
нальные научно-технические библиотеки, укрепление отраслевых
библиотек и установление тесного взаимного сотрудничества
с другими библиотеками и службами информации способство-

вали улучшению работы и образованию единой государствен-
ной системы научно-технической информации.

Начавшаяся координация работы ГБ ЛатвССР и РНТБ

прежде всего коснулась комплектования спецвидов технической

документации.
В 1962 г. РНТБ организовала патентный отдел, и ГБ

ЛатвССР передала ей весь фонд патентной документации
в общей сложности 533404 единицы, в том числе 419 000 еди-

ниц из резервно-обменного фонда.
Важное значение в деле улучшения научно-технической ин-

формации в республике имело постановление Совета Минист-

ров Латвийской ССР № 79 (1967 г.) «О республиканской сис-

теме научно-технической информации» 1 . В этом постановлении

РНТБ было поручено создать единый республиканский фонд
спецвидов технической документации, что освобождало другие

организации от комплектования этих источников информации.
Министерству культуры Латвийской ССР было поручено пере-
дать в единый фонд спецвиды технической документации ГБ

ЛатвССР.
На основе изучения читательского спроса ГБ ЛатвССР

сочла целесообразным передать в единый фонд и впредь не

комплектовать междуведомственные технические условия, нор-
мали, ценники и прейскуранты, кроме того, отобрать и передать
дублетные экземпляры промышленных каталогов и отмененные

государственные стандарты.
В связи с тем, что реорганизация фонда Ts требовала боль-

шого труда по отбору передаваемой литературы, изъятию опи-

саний этих изданий из каталогов, составлению актов списа-

ния и т. д., работа проводилась поэтапно. С 1968 по 1973 г.

была передана или списана 60 081 единица.

4. Начиная с 1970 г. работа со спецвидами технической до-

кументации в ГБ ЛатвССР приобрела несколько другое направ-
ление. К этому времени уточнился и стабилизировался план

комплектования фонда, определилось его место и роль в единой

1 Ведомости Верховного Совета и правительства Латвийской ССР, 1967

№ 12.
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системе научно-технической информации в республике. Остав-

ляя приоритет за РНТБ как центром методической и библио-

графической работы в области научно-технической информации
и организации единого республиканского фонда спецвидов тех-

нической документации, ГБ ЛатвССР организует небольшой,

активно используемый фонд действующих спецвидов техничес-

кой документации как дополнительный источник информации к

техническим книгам и журналам. О целесообразности такого

фонда свидетельствуют показатели выдачи (см. табл. 1 и раз-

дел «Использование фонда»).
До 1977 г. в фондах ГБ ЛатвССР нормативно-техническая

документация Латвийской ССР была представлена как дейст-

вующими, так и отмененными изданиями архивом. Архив
составлял около 4000 печатных единиц, почти не используемых
читателями. В связи с тем, что с 1974 г. РНТБ утверждена в

качестве депозитария технической литературы, дирекция ГБ
ЛатвССР с согласия Министерства культуры республики в де-

кабре 1976 г. приняла решение о передаче республиканского
обязательного экземпляра нормативно-технической документа-

ции по части отмененных изданий на депозитарное хранение.
Из предложенной документации РНТБ отобрано 1 142 издания,
а 2 686 единиц переданы Книжной палате Латвийской ССР для
пополнения фонда.

В дальнейшем депозитарию будут предложены аннулирован-
ные издания промышленных каталогов (в настоящее время этот

архив составляет около 3000 печ. единиц), строительных норм
и правил, а также другой документации.

Координация комплектования с РНТБ осуществляется и пу-
тем передачи отделом комплектования всесоюзного обязатель-

ного платного экземпляра не комплектуемых ГБ ЛатвССР ка-

тегорий спецвидов технической документации и дублетных эк-

земпляров, поступивших в фонд Ts.

Надо отметить, что дублетными экземплярами из фонда Ts
свои фонды пополнили также библиотеки Рижского индустри-
ального политехникума и Олайнского завода химических реак-
тивов.

Таким образом, ГБ ЛатвССР комплектует только действу-
ющие документы следующих основных категорий:

нормативно-техническую документацию Латвийской ССР

(стандарты, технические условия, прейскуранты);
государственные стандарты;
методические указания и инструкции по стандартизации,

метрологии и измерительной технике;
отечественные промышленные каталоги;
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инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования,
машин и приборов;

строительные нормы и правила (СНиП);
единые нормы и расценки (ЕНиР);
номенклатурные справочники.

Номенклатурные справочники и ЕНиР поступают в основное

книгохранилище. До 1977 г. там хранились и СНиП, теперь они

отнесены к фонду Ts.

В дальнейшем в специализированный фонд будут включены

и ЕНиР. Нормативная документация по строительству активно

используется читателями ГБ ЛатвССР, и ее приближение к

пункту выдачи весьма полезно. К тому же совокупность изда-

ний облегчает отбор аннулированной документации, что в усло-
виях хранения в основном книгохранилище крайне затрудни-
тельно.

Спрос на номенклатурные справочники в ГБ ЛатвССР незна-

чителен, и дублирование фонда РНТБ вряд ли целесообразно.
Придерживаясь плана комплектования по вышеуказанной

номенклатуре, ГБ ЛатвССР преследует цель (в условиях коор-

динации с РНТБ) создать оперативно используемый фонд Ts,
чтобы выполнить задачи, выдвинутые постановлением ЦК
КПСС 1974 г.

В настоящее время фонд Ts насчитывает около 38 000 печ.

единиц. С 1976 г. ведется усиленная работа по выявлению уста-

ревшей документации в целях ее списания. В 1977 г. было спи-

сано 16 356 аннулированных и устаревших изданий.
В течение ближайших 10 лет фонд Ts увеличится примерно

до 50 000 печ. единиц, со средним ежегодным приростом около

2 000 экземпляров. За основу такого прогноза взяты показатели

новых поступлений и списанной документации за 7 лет (табл. 2).

Таблица 2

Реет фенда Ts за 1370—1376 гг.

Год Поступило Списано Прирост

1970 3764 2767 997
1971 4121 4121
1972 5004 1064 3940
1973 3905 1928 1977
1974 4688 2351 2337

1975 3393 191 3202
1976 4011 5634 -1623

Всего 28886 13935 14 951
В среднем за год 4126 1990 2136
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11. Обработка и каталогизация

Работа со спецвидами технической документации вначале

представляла значительные трудности, связанные со спецификой
этих изданий, их многообразием, отсутствием методических по-

собий по описанию, каталогизации и хранению, недостатком
опыта и квалифицированных работников.

Книга А. Н. Барабанова «Библиотечная работа со специ-

альными видами технической литературы», изданная в 1939 г.,

была первой работой в этой области и долгие годы являлась

почти единственным методическим пособием в библиотечной

практике. Пользовались этим пособием и в ГБ ЛатвССР. Для
отражения фонда Ts были созданы специальные алфавитный,
систематический и нумерационный каталоги. В каталоги книг

описания этих изданий не вливались.

После издания в 1957 г. «Единых правил описания произве-
дений печати для библиотечных каталогов, ч. 6. Специальные
виды технических изданий» отделом обработки и каталогов

ГБ ЛатвССР совместно с читальным залом технической литера-
туры была разработана «Инструкция по обработке спецвидов

технической литературы Государственной библиотеки Латвий-
ской ССР». В этой инструкции были четко определены методы

обработки, каталогизации и хранения всех категорий спецви-

дов технической документации, поступающих в фонд Ts.
Эта инструкция, сочетающая опыт работы библиотеки с тре-

бованиями «Единых правил...», легла в основу научной органи-
зации фонда Ts. Все спецвиды технической документации обра-
батывались и отражались в специальных каталогах. Описание
и каталогизацию изданий (кроме стандартов) вели централизо-
ванно работники отдела обработки и каталогов. На стандарты

карточных каталогов не было. Каталогом служил «Указатель

государственных стандартов», и всю работу по организации

фонда стандартов выполняли работники читального зала тех-

нической литературы.
Система каталогов была организована с таким расчетом,

чтобы всесторонне отразить состав фонда и удовлетворить тре-
бования читателей по разным признакам запроса. Так, напри-

мер, отдельно изданные нумерованные документы отражались
в систематическом и нумерационном каталогах. Сборники этих

документов отражались в систематическом и в алфавитном ка-

талогах, а для нумерационного каталога сборники расписыва-
лись аналитически. Когда с 1958 г. в фонд Ts начали комплек-

товать прейскуранты оптовых цен и ценники на разные работы,
для этих изданий был организован предметный каталог.
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На описания изобретений и патентов вначале были заведены

алфавитный, систематический и нумерационный каталоги. В ходе

работы убедились, что запросов по алфавитному каталогу почти

нет, а систематический каталог дублирует расстановку фонда
на полках и его можно заменить указателем классов изобрете-
ний. к тому же каталоги очень быстро росли, занимали много

места и были весьма трудоемки. Поэтому их заменили специаль-

ной нумерационной книгой, в которой против заранее проставлен-
ного номера описания изобретения отмечали класс и группу по-

лученного издания. Так как издания на полках были расставлены
по классам и группам, обслуживание читателей было возможно

как по тематическому, так и по нумерационному запросу.
Во втором издании «Единых правил..., ч. 6. Описание спе-

циальных видов технической документации и литературы»
(1969 г.) 1 обобщен многолетний опыт работы и рекомендованы
самые рациональные способы описания этого вида литературы.
Большое внимание уделено групповой и упрощенной обработке,
а также использованию печатных указателей вместо каталогов.

Творческое применение нового издания «Единых правил...»
в работе ГБ ЛатвССР способствовало дальнейшему развитию
научной обработки спецвидов технической документации. Как

уже отмечалось, к концу 60-х годов фонд Ts ГБ ЛатвССР ор-
ганизовался как дополнительный источник информации к дру-
гим видам изданий технической литературы. Актуальным стал

вопрос об обеспечении максимального использования фонда с

минимальными затратами труда на его организацию. Образо-
вание сектора спецвидов технической документации при читаль-

ном зале технической литературы способствовало концентриро-
ванию многих трудовых процессов и дало возможность глубже
заняться вопросом комплектования, поиском новых форм обра-
ботки, анализом использования фонда Ts и изучением опыта

работы других библиотек.
Каждая категория спецвидов технической документации об-

разует как бы отдельный массив, отличающийся от других как

по типографскому оформлению, так и по характеру информа-
ции. Поэтому для каждой категории необходимо выбрать самую
рациональную форму учета, вид обработки и способ хранения.
Надо учесть и то, что документация часто дополняется, заменя-

ется и отменяется. Поэтому специфика фонда требует большой

1 В настоящее время руководящим пособием являются: Правила библио-

графического описания произведений печати, ч. 6. Библиографическое опи-

сание специальных видов нормативно-технических и технических документов
и литературы. М., 1977.
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эластичности в работе. Комплектование, обработка, исполь-

зование и списание не должны требовать больших трудовых
затрат. Но на практике организация фонда Ts оказалась очень

трудоемкой, а путь поступления новых изданий на полку слиш-

ком долгим. Иногда новые издания задерживались в отделе

комплектования, чаще в отделе обработки и каталогов.

Самым трудоемким процессом была индивидуальная обра-
ботка отдельных листков промышленных каталогов. Поступали
они в большом количестве, печатные карточки на них отсутст-
вовали или поступали с большим опозданием, описания зани-

мали в каталогах много места и затрудняли поиск. Надо было

искать что-то новое.

Импульсом к поиску новых форм работы послужило Всесо-

юзное совещание работников научных библиотек по вопросам

групповой обработки литературы, состоявшееся в Риге в 1969 г.

В докладах выступавших говорилось об успешном применении
способа групповой обработки к определенным категориям спец-

видов технической документации.
После обстоятельного изучения методических материалов и

опыта работы со спецвидами технической документации в Го-

сударственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина был разра-
ботан проект перевода части фонда Ts на групповую обработку.

Проект, утвержденный дирекцией ГБ ЛатвССР 4 января
1970 г., обязал организовать групповую обработку промышлен-
ных каталогов (кроме каталогов-справочников и сборников): но-

вых по мере их поступления, а старых постепенно, выби-

рая из каталогов индивидуальные описания этих изданий. Про-
мышленным каталогам групповой обработки было присвоено

условное обозначение Ts/g; для их классификации предлага-
лось использовать схему, принятую в библиотеке для техничес-

кой литературы, а для выпусков серийных каталогов клас-

сификаторы соответствующих серий. Для отражения изданий

организован алфавитно-предметный указатель промышленных
каталогов групповой обработки по образцу указателя Гос. биб-

лиотеки СССР им. В. И. Ленина; издания, подлежащие груп-
повой обработке, отбираются в отделе комплектования и учи-
тываются только суммарно.

Первыми подверглись обработке групповым способом серий-
ные промышленные каталоги. Эти каталоги выпускаются от-

дельными листками или брошюрами с номером, обозначающим
принадлежность материала к определенной серии, а также к

группе и подгруппе этой серии. В фонде Ts имеются три серии
изданий: «Каталог электрооборудования», «Приборы, средства
автоматизации и системы управления» и «Радиоэлектронная
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аппаратура и ее элементы» (с 1964 г. эта серия заменена сбор-
никами). Каждая серия имеет свою структуру индексации. Раз-

ные по структуре индексы групп дают возможность легко уста-
новить принадлежность изданий к определенной серии. В на-

чале алфавитно-предметного указателя дано пояснение струк-

туры индексов, чтобы читатели могли этим руководствоваться

при выборе литературы.
Кроме промышленных каталогов групповым способом обра-

батываются инструкции по монтажу и эксплуатации оборудо-
вания, машин и приборов. Для них организован отдельный ал-

фавитно-предметный указатель. Перед индексом группы про-

ставляется буква «И».
Как показал семилетний опыт работы, способ групповой об-

работки себя вполне оправдал. Намного сократились затраты

труда за счет отказа от индивидуального учета и описания лис-

тового материала (групповая обработка в 3 —4 раза дешевле

индивидуальной), свободнее стали каталоги, увеличилась вы-

дача. Обработка новых поступлений часто ограничивается лишь

проверкой наличия в фонде соответствующей группы, написа-

нием шифра и помещением материала в папку.
Изменения были внесены в обработку нормативно-техничес-

кой документации. В работе с государственными стандартами
печатный указатель вместо каталогов использовался уже давно.

В связи с тем, что подобные указатели начали регулярно вы-

пускаться и на другую нумерованную документацию, было

решено отказаться от индивидуальной обработки и каталогиза-

ции нумерованных методических указаний, инструкций и пра-
вил по стандартизации и метрологии и республиканских стан-

дартов, технических условий и прейскурантов. В отделе комп-

лектования нумерованная нормативно-техническая документа-

ция учитывается только суммарно и немедленно передается в

фонд Ts. Система суммарного учета не только ускоряет поступ-
ление на полку новинок, но и во многом облегчает списание

устаревших изданий (в среднем около 2000 печ. единиц в год).
В фонде Ts вся полученная документация проверяется по ука-
зателям. Для вновь утвержденных документов, номера которых
в указатель еще не вошли, организуется картотека, которая
редактируется при получении нового указателя. После получе-
ния очередного указателя с ним сверяется и весь фонд. Из него

изымаются устаревшие стандарты, технические условия и др., а

в указателе делаются пометки о недостающих изданиях с целью

их докомплектования. В указателях отмечаются также доку-
менты, помещенные в тематических сборниках, т. е. произво-
дится аналитическая роспись сборников.
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С 1975 г. работники сектора спецвидов технической доку-

ментации взяли на себя функцию организации алфавитного и

систематического каталогов специализированного фонда. Отдел
обработки и каталогов передавал в сектор индивидуально об-

работанные промышленные каталоги, указатели и сборники
нормативно-технической документации вместе с каталожными

карточками, и дальнейшей организацией каталогов занимались

работники сектора. С 1978 г. работники сектора выполняют

всю работу по организации фонда Ts.

Сосредоточение всех процессов работы непосредственно в

секторе спецвидов технической документации способствует свое-

временному и бесперебойному поступлению в фонд новых изда-

ний, повышению квалификации работников читального зала тех-

нической литературы (что имеет большое значение при обслу-
живании читателей), разгрузке каталогов и облегчению труда
работников отдела комплектования и обработки и каталогов.

Табл. 3 дает представление о количестве новых поступлений
спецвидов технической документации в фонд Ts и их распреде-
лении по способам обработки.

Таблица 3

Новые поступления и их распределение по способам обработки
за 1970—1977 гг.

Из них обработано

Всего посту- упрощенно
Г°Д пило индивиду- групповым (с использо-

ально способом ванием указа-
телей)

1970 3764 591 1504 1669

1971 4121 440 1867 1814

1972 5004 474 2016 2514

1973 3905 396 1424 2085
1974 4688 475 1999 2214

1975 3393 432 1579 1382
1976 4011 423 1117 2471

1977 3204 900 1034 1270

Всего 32090 4131 12540 15419
% 100 13 39 48

Из табл. 3 видно, что в среднем 87% всех новинок посту-

пают в фонд Ts без индивидуального учета и обработки. В сек-

торе спецвидов технической документации новые поступления

обрабатываются в течение I—s1 —5 дней, в зависимости от вели-

чины полученной партии.
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111. Использование фонда

Организация фонда направлена на активное его использо-

вание. Важно изучить запросы читателей, определить соответст-

вие фонда этим запросам и степень их удовлетворения.
К сожалению, существовавшая до 1978 г. система учета вы-

дачи спецвидов технической документации (только общее ко-

личество как вида изданий) не позволяла регулярно контроли-

ровать использование фонда Ts в разных аспектах. С 1978 г.

книговыдача учитывается более подробно.
Участие во всесоюзном исследовании «Перспективы развития

фондов научных библиотек» в части спецвидов технической до-

кументации дало возможность подробно изучить работу, оце-
нить достижения и наметить мероприятия по улучшению обслу-
живания читателей. Были проанализированы читательские тре-
бования и контрольные талоны за 1970 г. Данные исследования

представлены в табл. 4. Всего в 1970 г. в читальном зале тех-

нической литературы было зарегистрировано 8630 читателей.
Из них 1064 (12,3%) пользовались спецвидами технической до-

кументации. Научные работники и специалисты с высшим и

средним образованием составляли 41,2, студенты вузов 33,4,
учащиеся средних специальных учебных заведений 9,8, рабо-
чие 8,2, другие категории читателей 7,4%. Такой контин-

гент читателей в принципе соответствует уровню научной биб-
лиотеки. Каждый читатель в течение года использовал в среднем
9,1 печ. единицы.

Распределение выдачи по годам изданий показало преиму-
щественный спрос (85,5%) на новейшие издания. Этот показа-

тель принимался во внимание при дальнейшем развитии фонда.
Из категорий спецвидов технической документации больше

всего использовались промышленные каталоги. Групповой спо-

соб обработки листового материала позволил читателям шире
использовать эти источники информации, так как отпала необ-

ходимость заполнять читательские требования на каждый лис-

ток каталога. Этим в основном и объясняется резкий подъем
выдачи в последующие годы. Если в 1970 г. выдано 9746 печ. ед.

спецвидов технической документации, что составляет 5,4%
общей (178 948 печ. ед.) выдачи читальным залом технической

литературы и 9,6% выдачи (100 941 печ, ед.) из его подсобного
фонда, то в 1975 г. выдано 25 019 печ. ед. спецвидов техни-

ческой документации, что составляет соответственно 12,9%
(192 856 печ. ед.) и 19,5% (128 263 печ. ед.). Но поскольку фонд
промышленных каталогов до 1976 г. не проверялся на

актуальность, читателю выдавали как действующие, так и
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Использование фонда Ts за 1970 г.

Таблица 4

Количество

выдачи
Распределение выдачи

Категория читателей
Число
читате-

Число
посе-

по категориям изданий по годам изданий

лей щений в абсолют-
ных числах в %

промыш-
ленные

каталоги

норма-
тивно-

техн.

докум.

осталь-

ные

до

1950 1951 — 1960 1961— 1970

Научные работники 31 43 1477 15,2 1377 95 5 — 152 1325

Специалисты с высшим об-

разованием

176 213 1178 12,1 765 352 61 14 204 960

Специалисты со средним
образованием

232 338 2571 26,4 1805 629 137 20 420 2131

Студенты вузов 355 582 2760 28,3 1824 772 164 33 309 2418

Учащиеся средних спец,

учебных заведений
104 165 355 3,6 124 189 42 5 62 288

Рабочие 87 120 1150 11,8 1034 101 15 4 168 978

Остальные (в том числе

МБА)
79 16 255 2,6 164 87 4 — 21 234

Всего 1064 1477 9746 100 7093 2225 428 76 1336 8334

% —
— —

— 72,8 22,8 4,4 0,8 13,7 85,5

Использование фонда Ts за 1970 г.
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аннулированные издания затребованной им группы каталогов

(особенно это касается серийных изданий). В связи с усиленной
работой по очистке фонда от устаревшей документации предпо-

лагается, что в будущем при сохранении среднего коэффициента
обращаемости фонда в пределах от 0,3 до 0,5 количественно

выдача будет иметь тенденцию к спаду.
Сопоставляя результаты исследования с опытом повседнев-

ной работы по организации фонда Ts и его использованию,
можно сказать, что обеспечение специалистов необходимой ин-

формацией в пределах комплектуемых ГБ ЛатвССР категорий
спецвидов технической документации соответствует запросу чи-

тателей, а определение номенклатуры комплектуемых катего-

рий обусловлено назначением фонда Ts как дополнительного

источника информации. Однако есть немало проблем, требую-
щих решения. Основные из них вопросы комплектования,

учета и отчетности.

ГБ ЛатвССР недополучает от разных ведомственных изда-

тельств большое количество обязательных экземпляров респуб-
ликанских стандартов, технических условий и прейскурантов.
До сих пор докомплектованию фонда недостающими изданиями
не уделялось должного внимания.

Важен вопрос о концентрации всех комплектуемых катего-

рий спецвидов технической документации в фонде Ts, в первую

очередь единых норм и расценок, которые поступают в основ-

ное книгохранилище. Кроме этих изданий есть отдельные спец-

виды технической документации, которые в основное книгохра-
нилище попали случайно. Их следует выявить и перевести в

специализированный фонд или списать (предварительно пред-
ложив РНТБ), если они устарели или не ■ соответствуют про-

филю комплектования ГБ ЛатвССР в настоящее время.
Следует изучить вопрос о целесообразности комплектования

в фондах ГБ ЛатвССР номенклатурных справочников и пе-

речней.
Больше внимания надо уделить пропаганде фонда. Недоста-

точно налажена информация о том, какие спецвиды техничес-

кой документации читатели могут получить в ГБ ЛатвССР.

Материалы фонда Ts надо шире представлять на еженедель-

ных выставках новинок и тематических выставках. Есть и дру-
гие резервы, использованию которых следует уделить внимание

в будущем.
Необходимо учитывать, что, постоянно совершенствуя ме-

тоды работы по обеспечению промышленных предприятий, уче-
ных и специалистов источниками технической информации, биб-

лиотека способствует развитию народного хозяйства республики.
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PIEREDZE DARBĀ AR TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS
UN LITERATŪRAS SPECIĀLAJIEM VEIDIEM

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

R. JARGĀNE

Kopsavilkums

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā darbs ar tehniskas

dokumentācijas un literatūras speciālajiem veidiem aizsākās līdz
ar tehniskās literatūras lasītavas izveidi 1949. gadā, kad no gal-
venās grāmatu krātuves un citiem fondiem atlasīja attiecīgos iz-

devumus. So fondu apzīmēja ar Ts. Gadu gaitā darba saturs un

apjoms vairākkārt mainījās, taču galvenais uzdevums vienmēr

bija organizēt Ts fondu tā, lai lasītāji to operatīvi un vispusīgi
varētu izmantot.

Rakstā dots Ts fonda attīstības pārskats, sīkāk iztirzāti jautā-
jumi, kas skar pašreizējo fonda sastāvu un Valsts bibliotēkas un

Latvijas PSR Zinātniski tehniskās bibliotēkas fondu komplektē-
šanas un depozitārās glabāšanas koordinācijas darbu.

Uz 1978. gada 1. janvāri Ts fondā bija 38 733 iespiedvienības.
Tehniskās dokumentācijas un literatūras speciālajiem veidiem

organizēti atsevišķi alfabētiskais, sistemātiskais un numuru ka-

talogs.
Ar 1970. gadu daļu fonda (vidēji 39% no jaunieguvumiem)

apstrādā grupveidā. Fonda atspoguļošanai izveidots alfabētiskais

priekšmetu rādītājs.
Numurēto normatīvi tehnisko dokumentāciju (vidēji 48% no

jaunieguvumiem) apstrādā vienkāršoti katalogu vietā izmanto

iespiestos rādītājus.
Ts fonda organizāciju, apstrādi un kataloģizāciju veic speci-

alizētā fonda sektors.

Mērķtiecīga fonda organizācija sekmējusi tā izmantošanas

iespējas. 70. gados salīdzinājumā ar iepriekšējo posmu ievērojami
palielinājies izsniegums un paaugstinājies fonda apgrozības koe-
ficients. 1977. gadā izsniegts 11 880 iespiedvienību tehniskās doku-

mentācijas un literatūras speciālo veidu, t. L, 8,1% no tehniskās
literatūras lasītavas kopējā izsnieguma.

Raksta noslēgumā pievērsta uzmanība pasākumiem, kas vei-

cami darba tālākai pilnveidošanai.
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WORK WITH SPECIAL TYPES OF TECHNICAL LITERATURE

AND TECHNICAL DOCUMENTATION AT THE V. LĀCIS

STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

R. JARGĀNE

Summ ary

The work with special types of technical literature and techni-

cal documentation started in 1949 when the reading room of
technical literature was organized at the V. Lācis State Library
of the Latvian SSR. Though the scope and content of work have

changed in the course of years, the main task has remained the

same to organize the Ts collection for the readers in a most
effective way.

The article gives an account of the development and present
state of Ts collection, discusses the questions connected with
coordinative work done in depositary storing of book stocks and
their acquisition at the State and Republican Scientific Technical
Libraries.

By January 1 st, 1978 Ts collection had reached 38,733 units.
There are alphabetical, systematic, and numerical catalogues

for special types of technical literature and technical documen-

tation.
From 1970 a part of Ts collection (39% of new accessions)

undergoes group processing; it is reflected in an alphabetical
subject index.

Numerical standard technical documentation (48% of new

accessions) undergoes simplified processing.
All the processing is done by a special sector.

Purposeful organization of Ts collection has widened the

scope of its usage. In recent years there is a considerable growth
in the delivery and turnover of Ts collection. In 1977 11,880
units of special types of technical literature and technical docu-
mentation were given out, i. e. 8.1% of the total book delivery
from the reading room of technical literature.

Further perfection of work is discussed in the conclusion of the

article.
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V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS CENTRĀLĀ
REPUBLIKĀNISKĀ DEPOZITĀRIJA UZDEVUMI

UN VEIDOŠANA

I. DAUKSTE

Mūsdienās, kad zinātnes un tehnikas progress izraisījis strauju
iespiedprodukcijas pieaugumu, jautājums par fondu racionālu or-

ganizēšanu kļuvis sevišķi aktuāls. Pēc statistikas datiem, zināt-

nisko bibliotēku fondi 10—15 gados dubultojas. Daudzu republi-
kānisko bibliotēku pēckara gados uzceltās ēkas neilgā laikā tika

piepildītas, un atkal izjūtams telpu trūkums. Sevišķi ass tas ir

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkai, kuras fondi izvietoti
vairākās vecās ēkās. Tas liek nopietni pievērsties fondu organizē-
šanas un glabāšanas jautājumiem, meklēt jaunus risinājumus gan
fondu komplektēšanā, gan organizācijā.

Ideja par diferencētu pieeju literatūras glabāšanā, sadalot

fondu aktīvajā un pasīvajā, mūsu zemē radusies jau 1876. gadā,
kad Voroņežas publiskajai bibliotēkai bija nepieciešams atdalīt

mazpieprasīto literatūru no aktīvās fonda daļas. 1 ASV šo jautā-
jumu pirmoreiz izvirzīja 1902. gadā Harvardas universitātes di-

rektors Čārlzs Eliots, izsakot domu par mazpieprasītās literatūras

izdalīšanu no bibliotēkas fonda un novietošanu palīgtelpās ārpus
pilsētas. 2

Kopš tā laika bibliotēku speciālistiem nācies vairākkārt at-

griezties pie šī jautājuma. Sevišķi aktuāla šī problēma kļuva
60. gados, kad izvērstajā diskusijā par fondu izmantošanas akti-

vizāciju padomju bibliotēkās tika atklāts to zemās apgrozības gal-
venais cēlonis liels mazpieprasītās literatūras īpatsvars fondos.
Tas apgrūtināja lasītāju apgādi ar aktuālo literatūru. Tādu stā-

1 Пятидесятилетие Воронежской публичной библиотеки. 1864—1914.

I—II. Воронеж, 1914, с. 23.

2 Ошанина Е. А. Резервные книгохранилища и междубиблиотечные цен-

тры малоиспользуемой литературы за рубежом. Труды ГПНТБ, 1967,

вып. I, с. 117—149.
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vokli izraisīja nepilnības komplektēšana, neprofilas literatūras

iegāde. 1

60. gadu beigās un 70. gadu sākumā O. Cubarjana, V. Oski-

nas, J. Grihanova un citu padomju autoru rakstos jau tiek izvir-

zīts un iztirzāts jautājums par depozitārās glabāšanas sistēmas

organizēšanas nepieciešamību Padomju Savienībā. 2

1973. gadā par PSRS zinātnisko bibliotēku grāmatu depozitā-
rās glabāšanas sistēmu uzrakstīta disertācija3

,
kuras galvenais

uzdevums teorētiski pamatot fondu depozitārās glabāšanas
sistēmu.

Pēc padomju bibliotēku zinātnieku domām, Padomju Savie-
nībā nav lietderīgi depozitārijus organizēt tā, kā tas notiek ār-

zemēs, kur depozitāriji ir patstāvīgas iestādes ar savu budžetu,
štatiem utt. Pie mums ekonomiskāk un racionālāk ir organizēt
depozitāriju sistēmu, apstiprinot par depozitārijiem lielākās zināt-

niskās bibliotēkas. Depozītbibliotēkām ir vēsturiski veidojušies
pilnīgāki fondi, jo tās ’saņem obligāto eksemplāru; visā valstī
tās izvietotas pēc administratīvi teritoriālā principa. Atkrīt lielais

līdzekļu patēriņš mazpieprasītās literatūras savākšanai no citām

bibliotēkām, jo fondi papildināmi ar mazāko daļu, bieži vien tikai
ar atsevišķiem iztrūkstošiem izdevumiem. Sai sakarībā risināms

ļoti svarīgs jautājums par depozitāriju fondu komplektēšanas ko-

ordināciju. Bibliotēkas fonda sastāvam jāatbilst izvirzītajam uz-

devumam jeb fonda komplektēšanas profilam. Attīstoties reģiona
bibliotēku sistēmai, to precizē bibliotēku darba starpresoru koor-

dinācijas kārtā.

Lai depozitāriju sistēmu būtu iespējams veiksmīgi realizēt,
dziļi un nopietni jāpēta fondi, sevišķi lielākajās zinātniskajās

1 Вакс И., Гольдберг Б. Погребенные сокровища. Библиотекарь, 1963,
№ 1, с. 57 —60; Вершинин Н. Погребены ли сокровища? Там же, № 6,

с. 54—56; Мартышева А. Ни одной непрочитанной книги. Там же, с. 56—57;

Кузнецова Н. Активно использовать фонды. Там же, № 9, с. 56—57.

2 Чубарьян О. С. Государственные библиотеки союзных республик.
Библиотеки СССР, 1967, вып. 36, с. 51 —76; Оськина В. М., Гриханов Ю. А.

Некоторые вопросы организации системы депозитарного хранения книжных

фондов научных библиотек в СССР. В кн.: Перспективы развития фондов
научных библиотек. Материалы исследования. М., 1972, вып. B—9,8 —9, с. 24 —60.

3 Оськина В. М. Система депозитарного хранения книжных фондов науч-

ных библиотек СССР. (Проблемы, предпосылки, пути создания.) Автореф.
Дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук/Моск. гос. ин-т культуры. М., 1973.
32 с.
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bibliotēkas, kas iekļautas fondu depozitaras glabašanas sistēmā.
So jautājumu sīki savā rakstā apskatījis J. Grihanovs.1

Literatūras novecošanās ir likumsakarīgs process, uz to sa-

vos darbos uzmanību jau vērsusi N. Krupskaja.2 Pašreizējos in-

formācijas plūdos literatūras novecošanās tempi ir sevišķi strauji,
tie atkarīgi no zinātnes attīstības tempiem. Jo vairāk jaunu pub-
likāciju parādās kādā zinātnes nozarē, jo ātrāk noveco iepriek-
šējie izdevumi.

Fondu pētījumu rezultātā kā Padomju Savienībā, tā arī ārze-

mēs tika noskaidrota bibliotēku fondu neizmantotā daļa. Pētī-

jumi Stenfordas universitātes bibliotēkā (ASV) rādīja, ka lasītā-

jiem 10 gados ne reizi nav izsniegti 52% grāmatu, 15 gados
13%, bet 20 gados .3 Debrecenes universitātes bibliotēkas

(Ungārija) fondu analīze parāda, ka pasīvā fonda daļa ir 40%. 4

No Padomju Savienības lielāko bibliotēku fondu izmantošanas
materiāliem redzams, ka mazpieprasītās literatūras tajās ir

40—60%. 5

1966. gada PSRS Ministru lēmumā Nr. 916 «Об об-

щегосударственной системе научно-технической информации»6

un analogā 1967. gada Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumā
Nr. 79 «Par republikānisko zinātniski tehniskās informācijas sis-
tēmu»7 bija norādīts, ka nepieciešams izveidot bibliotēku fondu

depozitārās glabāšanas sistēmu. So lēmumu izpildei PSRS
Kultūras ministrija8 un Latvijas PSR Kultūras ministrija apstipri-
nāja dokumentus zinātnisko bibliotēku attīstībai un izveidei par

1 Гриханов Ю. П. Проблемы и задачи изучения динамики формирования
и использования фондов универсальных научных библиотек. Перспективы

развития фондов научных библиотек. М.» 1975, вып. 17, с. 4—lo.

2 Крупская Н. К. Педагогические сочинения. М., 1960, т. 8, с. 263 —266.

3 Библиотековедение и библиография в зарубежных странах. Реф. ст. М.,

1971, 10, с. 15—19.

4 Чури И. Ķ. К вопросу о полноте фондов национальных библиотек.

Библиотековедение и библиография за рубежом, 1973, вып. 47, с. 33—51.
5 Смирнов И. Организация депозитарного хранения основных фондов.

Библиотекарь, 1972, № 6, с. 47—49.

6 Собрание постановлений правительства СССР, 1966, № 25, с. 551.
7 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Val-

dības Ziņotājs, 1967, Nr. 12, 810. Ipp.
8 Основные мероприятия по развитию универсальных научных библиотек

как части общегосударственной системы научно-технической информации. М.,

1967. 26 с.
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zinātniski tehniskās informācijas sastāvdaļu. 1 Valsts bibliotēkai
tika izvirzīts uzdevums izstrādāt konkrētus republikāniskā depo-
zitārija organizēšanas priekšlikumus.

Jau 1968. gada februārī Valsts bibliotēkas direktora vietnie-
ces I. Miķelsones vadītā ekspertu grupa iesniedza projektu Lat-

vijas PSR Kultūras ministrijai un Latvijas PSR Valsts plāna
Speciālo, zinātnisko un zinātniski tehnisko bibliotēku darba ko-

ordinācijas pastāvīgajai starpresoru komisijai.
Projektā bija īsumā raksturota jautājuma metodiskā puse.

Par galveno šķērsli depozitārija organizēšanā tika atzīts telpu
trūkums.

1968. gada oktobrī Latvijas PSR Valsts plāna Speciālo, zināt-
nisko un zinātniski tehnisko bibliotēku darba koordinācijas pastā-
vīgajai starpresoru komisijai iesniegtajos priekšlikumos uzsvērts,
kāda nozīme republikā varētu būt depozitārijam. Tas atbrīvotu

pārējās zinātniskās bibliotēkas no mazpieprasītās literatūras un

izskaustu dublēšanu. Izvirzīts priekšlikums bez Valsts bibliotēkai

pakļautā republikāniskā depozitārija organizēt depozitāriju pie
Latvijas PSR RZTB tehniskās literatūras speciālo veidu glabā-
šanai.

1970. gada maijā direkcijas sēdē pieņēma par pamatu turpmā-
kajam depozitārija organizēšanas darbam priekšlikumus «Par

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas depozitārā fonda izvei-
došanu».

Ar Valsts bibliotēkas 1971. gada pavēli Nr. 33 «Par depozitā-
rija sektora izveidošanu un grāmatu un periodikas depozitārā
fonda kodola izdalīšanu V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas
krātuvē» tika noorganizēts galvenās krātuves depozitārija sektors.
Palīgkrātuves vajadzībām ierādīja telpas (apmēram 535,1 m 2) un

izdalīja nepieciešamos štatus.

1970. gadā Valsts bibliotēka iesaistījās V. I. Ļeņina PSRS
Valsts bibliotēkas organizētajā Vissavienības pētījumā «Univer-
sālo zinātnisko bibliotēku fondu attīstības perspektīvas». Liela no-

zīme tika piešķirta galvenās krātuves fonda iepazīšanai, kura ap-
jomu un sīkāku sadalījumu Komplektēšanas nodaļas uzskaite ne-

uzrādīja. Viens no šī pētījuma uzdevumiem bija noteikt krātuves
gramatu un periodikas izmantošanu hronoloģiskajā, tipoloģiskajā
un sistemātiskajā aspektā, lai izstrādātu zinātniski pamatotus
mazpieprasītās literatūras atlases kritērijus.

1 Programma Latvijas PSR universālo zinātnisko bibliotēku izveidei par
republikas zinātniski tehniskās informācijas sistēmas sastāvdaļu. R., 1970.

Bibliotēka depozitārijs, 9.—12. Ipp.



102

Izmantojot pētījumā iegūtos datus un V. I. Ļeņina PSRS
Valsts bibliotēkas izstrādātā «Nolikuma par zinātnisko bibliotēku
fondu depozitārās glabāšanas valsts sistēmu» projektu (1969),
Valsts bibliotēka izstrādāja «Mazpieprasītās literatūras atlases

kritērijus» un «V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas depozi-
tārija pagaidu nolikumu» (apstiprināts 1974. gadā). 1

Depozitāriju sistēmas izveidē Padomju Savienībā izcila nozīme
ir 1974. gada 26. maijā pieņemtajam PSKP CK lēmumam «Par
bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzi-
nāšanā un zinātniski tehniskajā progresā». Lēmumā izvirzīts uz-

devums racionāli organizēt bibliotēku grāmatu fondus, paaugsti-
nāt to izmantošanas efektivitāti. īstenojot šo uzdevumu, PSRS
Kultūras ministrija, PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes un

tehnikas komiteja un citi resori 1974.—1975. gadā apstiprināja
«Nolikumu par valsts bibliotēku grāmatu fondu depozitārās gla-
bāšanas organizēšanu». 2

Padomju Savienības depozitāro fondu sistēmas izveidē ievē-

rots teritoriālais un nozaru princips. Visā valsts depozitāriju sis-

tēmā ietvertās depozītbibliotēkas iedalītas 4 pakāpēs: vissavienī-
bas, republikāniskajos, zonālajos (starpapgabalu) un apgabalu
depozitārijos. Vissavienības nozīmes depozitāriju sarakstā ir

67 zinātniskās, tehniskās, speciālās bibliotēkas un zinātniski teh-
niskās informācijas orgāni.

Savienoto republiku ministru padomēm tika uzdots apstiprināt
republiku un starpapgabalu nozīmes depozītbibliotēku sarakstu.

1975. gadā par Latvijas PSR republikāniskajiem depozitāri-
jiem apstiprināta V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka cen-

trālais republikāniskais universālais depozitārijs un Latvijas PSR
Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka tehniskās litera-
tūras un tehniskās dokumentācijas speciālo veidu depozitārijs.

Līdz ar to likti pamati Latvijas PSR depozitāriju sistēmai.
Abas šīs depozītbibliotēkas savukārt ir PSRS Valsts depozitāro
fondu sastāvdaļa.

Depozītbibliotēkas veido depozitārija fonda pamatu. Tās at-

lasa mazpieprasīto literatūru no saviem fondiem, pieņem no ci-

tām zinātniskām bibliotēkām depozitārijā trūkstošo mazpiepra-
sīto literatūru un konstatē liekos dublētus, ko nodod apmaiņas
fondiem vai noraksta. Viens no svarīgākajiem depozītbibliotēku
uzdevumiem ir pastāvīga mazpieprasītās literatūras saglabāšana

1 Временное положение о депозитарии Государственной библиотеки Лат-

вийской ССР им. В. Лациса/Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Лациса. Р., 1974. 7 с.

2 Руководящие материалы по библиотечному делу. Справочник. М., 1975,
с. 95—103.
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ierobežota eksemplāru skaita un tas izsniegšana lasītavam un

SBA kārtā.

Fondu depozitārās glabāšanas sistēmai pastāvot, tiek pastip-
rināta visu veidu zinātnisko bibliotēku stingri profilēta komplek-
tēšana. Tiek novērsts ne ar ko neattaisnojamais paralēlisms un

dublēšanās mazpieprasītās literatūras glabāšanā. Reizēm vairā-
kās bibliotēkās lielā eksemplāru skaitā ir viena un tā pati grā-
mata, bet tai pašā laikā ļoti vajadzīga izdevuma bieži vien nav

nevienā no tām. Visu pārējo bibliotēku atbrīvošana no nepiecieša-
mības pastāvīgi glabāt mazpieprasīto literatūru dos iespēju celt
zinātnisko bibliotēku fondu izmantošanas efektivitāti, samazinās

grāmatu glabāšanas izdevumus, dos iespēju efektīvāk izmantot

bibliotēku rīcībā esošās grāmatu krātuves un radīs labākus ap-

stākļus literatūras glabāšanai. Ļoti svarīgi ir tas, ka paātrināsies
grāmatu izsniegšana pēc lasītāju pieprasījuma. Kompaktais maz-

pieprasītās literatūras izvietojums depozitārijā savukārt dos lielu

telpu ietaupījumu.
Valsts bibliotēkas fondu sastāva uzlabošanā liels darbs pa-

veikts 60. gados, gan atbrīvojot krātuvi no dublētiem un neprofi-
lās literatūras, gan koordinācijas kārtā nododot citām bibliotēkām
lielāko tehniskās literatūras speciālo veidu daļu, kā arī Braila

rakstā iespiestās grāmatas (VB fondu veidošanas process sīkāk
iztirzāts šajā krājumā R. Jargānes un V. Viškas rakstos un citu
autoru publikācijās agrāk). 1

Pēc palīgkrātuvei nepieciešamo telpu ierādīšanas Ikšķilē 1971.
gadā sākās galvenās krātuves depozitārija fondu organizēšanas
darbi. Valsts bibliotēkas fondos, kuri komplektēti ar vissavienības
un republikas obligātajiem eksemplāriem un kuros glabājas viens

no republikas lielākajiem ārzemju literatūras un PSRS tautu va-

lodās izdotās literatūras krājumiem, ir vislielākais mazpieprasī-
tās literatūras klāsts republikā. No Valsts bibliotēkas fondiem
izdalītā mazpieprasītā literatūra stingri reglamentētā eksemplāru
skaitā veido depozitāro fondu kodolu. Tas papildināms ar depozi-
tārijam vajadzīgo mazpieprasīto literatūru no citām zinātniskajām
bibliotēkām, kura, paredzams, procentuāli veidos nelielu daļu.
Depozitārijam jāgarantē šīs literatūras saglabāšana. V. I. Ļeņina

1 Микельсон И. Государственная библиотека Латвийской ССР им. Ви-

лиса Лациса важный культурный центр республики.
Raksti/ V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka, 1970, 2/3, 3.—6. Ipp.; Viška J.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas fondu komplektēšana (1945—1970).
Turpat, 1973, 4, 110.—169. Ipp.; Lapiņa S. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bib-

liotēkas mūzikas nodaļa (Darbības apskats). Turpat, 232.—257. Ipp.
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PSRS Valsts bibliotēkas metodiskajās rekomendācijās 1 norādīts,
ka ar attiecīgajam ekonomiski ģeogrāfiskajam rajonam pēc pro-
fila atbilstošu literatūru lasītāji jānodrošina uz vietas, nepārsū-
tot pieprasījumus uz cita reģiona vai vissavienības nozīmes bib-
liotēkām. Lai saglabātu literatūru, ārpus lasītavām pieprasītie
depozitārija vienīgie eksemplāri tiek aizstāti ar mikrofilmām.

Pirmais ieguldījums Valsts bibliotēkas depozitārijā bija grā-
matas svešvalodās (apmēram 180 000 eks.), kas izdotas līdz 1962.

gadam, un žurnāli republikā mazizplatītās valodās līdz 1945. ga-
dam (apmēram 5000 eks.). To visu no galvenās krātuves uz de-

pozitāriju izveda 1970. un 1971. gadā. Depozitārijam nodots arī

viss grāmatu fonds PSRS tautu valodās.

Republikā tikai Valsts bibliotēka komplektē pilnu disertāciju
autoreferātu fondu, nodrošinot tā saglabāšanu depozitārijā oriģi-
nālā vai mikrofilmās. Galvenajā krātuvē palika tikai biežāk pie-
prasītie pēdējo trīs gadu izdevumi.

lepriekšminētā mazpieprasītā literatūra depozitārai glabāša-
nai tika atlasīta pēc formālām pazīmēm:

1) hronoloģiskās robežas;
2) valodas (reģionā maz lietotas);
3) izdevuma veida un tipa.
Turpmākajā mazpieprasītās literatūras atlases darbā bez jau

minētajām formālajām pazīmēm tika ievērotas arī neformālās

pazīmes:
1) zinātniskā un mākslinieciskā vērtība;
2) tematiskā atbilstība bibliotēkas komplektēšanas profilam;
3) pieprasījumu biežums.

Fondos atlasot mazpieprasīto literatūru, liela nozīme ir ne-

formālo pazīmju izvērtēšanai un iespieddarbu raksturam, to ap-

grozībai un zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai.

Piedalīšanās jau minētajā pētījumā «Universālo zinātnisko
bibliotēku fondu attīstības perspektīvas» deva galvenās krātuves
fondu izmantošanas raksturojumu gan hronoloģiskā, gan tipolo-
ģiskā aspektā. Atsevišķi fondi tika iepazīti pēc analītiskās meto-

des ar atlasi, bet daļa fondu pilnībā. Šāds pētījums tika veikts
ar grāmatām, kas izdotas 1962. gadā krievu valodā. Formulārs

sniedza precīzas ziņas par grāmatu pieprasījuma biežumu atka-
rībā no zinātņu nozares un tipa. Grāmatu formulārā ar pieņemtu
zīmi tika uzrādīts izdevuma tips un zinātņu nozare. No 30 296

nosaukumiem depozitārijam atlasīja 11 439 nosaukumus, t.i.,

1 Депозитарная система хранения библиотечных фондов. Метод, рекомен-
дации/Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., 1976, с. 4.
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Grāmatu poligrāfiskā noformējuma paraugi depozitārijā
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37,8% izdevumu, kurus Valsts bibliotēka 10 gados lasītāji nebija
pieprasījuši ne reizi.

Starp nepieprasītās literatūras tipiem pirmo vietu ieņem zināt-
niskā literatūra, kopumā
zares: medicīna (61. nodaļa), kalnrūpniecība (622. nodaļa), dzelz-
ceļa transports (625. nodaļa) un lauksaimniecība (63. nodaļa).
Tehnikas nozarē nepieprasītā literatūra ir vai nu neprofila mūsu

republikai (literatūra par šahtu celtniecību, akmeņogļu ieguvi),
vai tāda, ko lasītāji pieprasa speciālajā bibliotēkā (literatūra par
dzelzceļa transporta jautājumiem, kuru pieprasa Baltijas dzelz-

ceļa pārvaldes zinātniski tehniskajā bibliotēkā). Liels nepieprasī-
tās literatūras procents medicīnas jautājumos izskaidrojams ar

to, ka šo literatūru lasa Republikāniskajā zinātniskajā medicīnas
bibliotēkā. 63. nodaļu pārstāv galvenokārt literatūra par PSRS

ziemeļrietumu zonai neprofilām lauksaimniecības kultūrām. Plaši

pārstāvēti arī vietēja rakstura konferenču un sanāksmju materiāli.

Otrajā vietā ir ražošanas literatūra speciālistiem ar augstāko
izglītību
kārt jau minētās zinātņu nozares.

Trešajā vietā ir daiļliteratūra
tamu autoru darbi dažādu PSRS apgabalu izdevniecību izdevu-

mos, kā arī daiļliteratūra, kas vēlākos gados izdota atkārtoti.

Apkopojot iegūtās ziņas, var izsecināt, ka nepieprasa šādu lite-
ratūru:

1) šauru specialitāšu literatūru, kas neatbilst Latvijas PSR

pēc ražošanas profila;
2) aktualitāti zaudējušu literatūru (brošūras par darba pie-

redzi, populārzinātnisko literatūru, kas domāta propagandistiem
un aģitatoriem, tipa projektus, mācību grāmatas);

3) republikā maz lietotu valodu vārdnīcas;
4) vietēja rakstura konferenču un sanāksmju materiālus;
5) mazpazīstamu rakstnieku darbus daiļliteratūrā, galvenokārt

atsevišķu PSRS novadu, apgabalu, republiku rakstnieku (izņē-
mums klasiķu un dažādu prēmiju laureātu) darbus daiļlite-
ratūrā;

6) atkārtoti izdotu literatūru.

Atlasot no 1962. gada hronoloģiskās nodaļas nepieprasīto lite-
ratūru (37,8%) un mazpieprasīto
tūru (33,1 %’), aktīvā fonda daļā paliek ne vairāk par 30%.

1 Исследование «Перспективы развития фондов научных библиотек»,

1970—1972. Комментарии к таблицам части I исследования/Гос. б-ка ЛатвССР

им. В. Лациса. Р., 1974, с. 141. Mašīnraksts.
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Fondu pētījuma rezultātā aprēķināts mazpieprasītās literatū-

ras daudzums Valsts bibliotēkas fondos, kas 10 gadu laikā no-

dodama depozitārijam. Tas ir apmēram 926 000 vienību. Trīs mūsu

republikas lielākās zinātniskās bibliotēkas (Latvijas PSR ZA FB;
RZMB, LVU ZB) no 1977. gada līdz 1980. gadam plāno piedāvāt
republikāniskajam depozitārijam mazpieprasīto literatūru ar

107 000 kartīšu starpniecību, t.i., apmēram '/з no lielāko biblio-
tēku mazpieprasītās literatūras krājuma.

Sākot ar 1972. gadu, galvenajā krātuvē katru gadu tiek izska-
tītas 10 gadu vecās hronoloģiskās nodaļas, lai atlasītu un nodotu

depozitārijam lasītāju nepieprasīto literatūru. Mazpieprasītās grā-
matas depozitārai glabāšanai sākumā netika nosūtītas. Tas jāuz-
skata par kļūdu atlasē. Tagad šīs hronoloģiskās nodaļas jāpār-
skata vēlreiz, lai arī mazpieprasīto literatūru pievienotu depozi-
tārijā jau esošajai daļai. Glabāšanai galvenā krātuvē atstājamas
tikai tās grāmatas, kuras pēdējos gados lasītāji pieprasījuši vai-
rāk nekā 3 reizes. No šīs bieži pieprasītās veco gadagājumu lite-

ratūras galvenajā krātuvē veidosies aktīvās literatūras kodols.

Tagad no depozitārijam nodotām veselām sistemātiskām noda-

ļām un hronoloģiskiem periodiem, ko atlasīja pēc formālā prin-
cipa, jāizdala un jānodod aktīvajā fondā tikai nedaudzi bieži pie-
prasītie izdevumi.

1972. gadā depozitārijam nodeva 63. nodaļā «Lauksaimnie-
cība» esošo līdz 1962. gadam izdoto grāmatu pasīvo daļu krievu
valodā 2O 321 eks., t.i., 53,5%. Tagad visa līdz 1962. gadam
izdotā lauksaimniecības literatūra novērtēta kā mazpieprasīta un

tiks pievienota depozitārijā esošajai daļai. Krātuvē paliks atse-

višķi bieži pieprasītie izdevumi.
Pēc fondu izmantošanas pētījuma datiem, kopumā par maz-

pieprasītu novērtēja un uz depozitāriju pārveda līdz 1962. gadam
izdoto literatūru šādās zinātņu nozarēs: 2. nodaļa «Ateisms.

Reliģija», 5. nodaļa «Dabas zinātnes» (Vispārējā nodaļa),
52. nodaļa «Astronomija. Ģeodēzija», 622. nodaļa «Kaln-
rūpniecība», 625. nodaļa «Dzelzceļa transports» un 91. no-

daļa «Ģeogrāfija».
Pamatojoties uz pētījumā iegūto pieredzi, ar 1973. gadu krā-

tuvē sākta grāmatu paredzamās pasīvās daļas atlase jau no jaun-
ienākušās literatūras krievu valodā. 1973. gadā šīs literatūras
bija 9,43%, 1974. gadā 8,3%, 1975. gadā 6,12%. Literatū-
ras daudzums samazinās, jo īslaicīgas un vietējas nozīmes brošū-
ras pagaidu glabāšanai galvenajā krātuvē tagad uzskaita un ap-
strādā vienkāršoti.

1977. gadā sastādīta un apstiprināta «Instrukcija par depozi-
tārijam atlasāmiem izdevumiem no jaunienākušās literatūras».
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Ar 1977. gadu šos izdevumus virza uz depozitāriju tieši no Kom-

plektēšanas nodaļas.
Arī literatūru krievu valodā, kas izdota līdz 1950. gadam un

saņemta fonda papildināšanai, Komplektēšanas nodaļa sūta tieši uz

depozitāriju. Tāpat tieši depozitārijā nokļūst 25 kārtējā gada ār-

zemju žurnālu nosaukumi.

Valsts bibliotēkas depozitārija fonds pēc sava satura ir uni-

versāls, tā struktūra analoģiska galvenās krātuves fondu struktū-
rai. Bibliotēkas katalogos nekādas atzīmes par grāmatas atraša-
nos depozitārijā netiek izdarītas, tādēļ krātuvē iekārtota indika-
tora kartotēka. Indikatora sektors sniedz par šo literatūru uzziņas,
nosūta lasītāju pieprasījumus uz depozitāriju, nodod lasīta-

vām no depozitārija saņemto literatūru. Grāmatām, kas nodotas

depozitārijā, paredzēta reversīvā atlase, t.i., iespēja atgriezties
atpakaļ aktīvajā fondā. Sim nolūkam atliek tikai grāmatas šifrā
dzēst «y» un izņemt formulāru no indikatora kartotēkas. No ve-

selām sistemātiskām nodaļām vai hronoloģiskiem periodiem bie-
žāk pieprasītās grāmatas var nodot lasītavu palīgfondiem pastā-
vīgai lietošanai arī ar indikatora starpniecību.

Depozitārija sektorā ir šādas kartotēkas:

1) lasītājiem izsniegtajai literatūrai;
2) nenoteiktu iemeslu dēļ plauktā neatrastajām grāmatām;
3) literatūrai, kas izsniegta caur indikatoru lasītavu palīg-

fondiem;

4) bieži pieprasītajām grāmatām;
5) ar aktiem izslēgtajām grāmatām.
1977. gada 1. janvārī depozitārija fonds bija 690 351 eksem-

plārs, to skaitā 153 513 afišas. Lasītājiem 1976. gadā izsniegti
11 077 eksemplāri.

1976. gadā galvenās krātuves fondu apgrozība bija šāda:

depozitārijā 0,02;
krievu valodā izdoto grā-
matu fondā (grāmatām,
kas izdotas līdz 1962. ga-
dam un atrodas atsevišķā

glabāšanā Jaunajā ielā) 1 0,06;
galvenajā krātuvē 0,22;
lasītavu palīgfondos 2 3,34.

1 Sis ziņas ir par 1974. gadu.
2 1976. gadā tehniskās literatūras lasītava sakarā ar remontu strādāja ar

nepilnu slodzi.
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Sie rādītāji vēlreiz apstiprina, cik liela nozīme ir fondu sada-
lei pēc to izmantošanas pakāpes. Pēc grāmatu apgrozības rādītā-

jiem fonds Jaunajā ielā (208 603 eks.) jāuzskata par mazpiepra-
sāmu. Bieži pieprasītās grāmatas no šī fonda jāatlasa un jāpie-
vieno jaunveidojamam galvenās krātuves aktīvajam kodolam.

1976. gadā grāmatu apgrozība depozitārijā salīdzinājumā ar

1975. gadu palielinājusies (0,017), jo fondi papildināti ar tehnisko
literatūru, kas izdota līdz 1962. gadam (apmēram 49 800 eks.).
Sī apgrozība vēl var pieaugt pēc dublētu un neprofilās literatūras
norakstīšanas no tiem fondiem, ko depozitārijs saņēmis veseliem

hronoloģiskiem periodiem un pilnām sistemātiskām nodaļām.
Depozitārijā tiek veikta fondu galīgā uzskaite. Tagad mazpie-

prasīto literatūru depozitārijam nodod ar pavadzīmēm. Taču vēl

jāuzskaita viss pamatmasīvs, kas līdz šim nodots bez pavad-
zīmēm.

Mazpieprasītās literatūras atlase depozitārijam no Valsts bib-
liotēkas fondiem nozīmēja fondu reorganizēšanu pēc to izmanto-

šanas pakāpēm. Efektīvāka kļuvusi lasītāju apkalpošana no ak-
tīvā fonda, bet grāmatu izvietojums plauktos kaudzītēs devis

iespēju racionālāk izmantot bibliotēkas rīcībā nodotās palīgkrātu-
ves telpas Ikšķilē. Paredzēto 500 000 eks. vietā depozitārijā izvie-

toti apmēram 700 000 eks., ietaupot 29% telpas.
Valsts bibliotēka jau pilda centrālā republikāniskā depozitā-

rija funkcijas attiecībā uz nacionālo literatūru, to pieņemot bez
ierobežojumiem no citām bibliotēkām.

Izmēģinājumam pieņemta piedāvātā literatūra no Latvi-
jas PSR ZA FB: no 833 ārzemju žurnālu nosaukumiem pieņemts
121 nosaukums (8233 vienības) ārzemju žurnālu; izskatītas 3500
kartītes grāmatu piedāvājumam ekonomikas jautājumos un pie-
ņemtas 453 grāmatas; no piedāvātajiem 15 000 disertāciju auto-
referātiem krātuvē uzņemti 10 000 autoreferātu, bet 5000 eks. ap-
maiņas fonds nosūtījis jaundibinātās universitātes bibliotēkai
Elistā.

Risinot jautājumu par Valsts bibliotēkas un Republikāniskās
zinātniski tehniskās bibliotēkas depozitāriju komplektēšanas koor-
dināciju, panākta vienošanās par to, ka RZTB pieņems izskatīša-
nai VB piedāvātās mazpieprasītās grāmatas un informatīvi teh-
nisko literatūru, kas vecāka par 10 gadiem. Tātad šī literatūra
republikā glabāsies vienuviet RZTB depozitārijā.

Tā kā palīgkrātuve Ikšķilē ir piepildīta, bet līdz jaunās depo-
zitārija ēkas uzcelšanai sagaidāms mazpieprasītās literatūras pie-
plūdums no galvenās krātuves, nepieciešams
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1) sagatavot mikrofilmas par kādu fonda daļu (piemēram,
par disertāciju autoreferātiem), nesaglabājot oriģinālus;

2) no zinātniskajām bibliotēkām pieņemt mazpieprasītās lite-

ratūras piedāvājumus kopā ar kartītēm un lūgt depozitārijam at-

lasīto mazpieprasīto literatūru bibliotēkām pagaidām uzglabāt
pašām. Šīm grāmatām, kas atliktas depozitārijam, Komplektēša-
nas nodaļā jāizveido kartotēka.

PSRS Kultūras ministrijas 1976. gada 22. decembra vēstulē

norādīts, ka nepieciešams aktivizēt fondu depozitārās glabāšanas
sistēmas darbu. Lai to panāktu, Latvijas PSR jāaktivizē Komplek-
tēšanas nodaļas rezerves un apmaiņas fonda darbs, plānveidīgi
pieņemot no zinātniskajām bibliotēkām mazpieprasītās literatūras

piedāvājumus pārbaudei, atlasot centrālajam republikāniskajam
depozitārijam vajadzīgo literatūru. Jānodibina sakari ar citiem

depozitārijiem un jāpiedāvā tiem mūsu republikai nevajadzīgā
literatūra.

lespieddarbu kompaktais izvietojums depozitārijā
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Valsts bibliotēkas depozitārijs varēs pilnībā pildīt centrālā

republikāniskā depozitārija funkcijas, kad tam būs nodrošināta
atbilstoša materiāli tehniskā bāze. Sākti projektēšanas darbi depo-
zitārija ēkas uzcelšanai, kuras telpu kopplatība būs 4000 m 2. Ēkā
varēs izvietot 2 miljonus sējumu. Tajā paredzēts iekārtot krātuves
ar kompaktās glabāšanas (bīdāmiem) plauktiem, lasītavu ar

20 lasītāju vietām, dienesta telpu minimumu, kā arī grāmatu hi-

giēnas, restaurācijas un reprogrāfijas telpas.
Republikas zinātniskajām bibliotēkām jāveic savu fondu orga-

nizācijas darbs. Šim nolūkam jāpēta grāmatu apgrozība fondos,
jāatbrīvo fondi no novecojušās literatūras un dublētiem, bet pa-
sīvā fondu daļa jāpiedāvā depozitārijiem.

ЗАДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО

ДЕПОЗИТАРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА
И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

И. ДАУКСТЕ

Резюме

В статье обобщен опыт ГБ ЛатвССР им. В. Лациса по орга-

низации республиканского депозитария.
В постановлении СМ СССР (1966 г.) «Об общегосударствен-

ной системе научно-технической информации» и аналогичном

постановлении СМ ЛатвССР № 79 (1967 г.) было выдвинуто

требование о создании в нашей стране библиотек нового типа

депозитариев, хранилищ редкоиспользуемой литературы. В по-

следующие годы изучались состав фондов библиотек страны,
динамика и перспективы их развития, а также зарубежный опыт.

В результате изысканий появилась обширная научно-методи-
ческая литература, опубликованы решения и конкретные руко-
водящие указания по созданию системы депозитариев (на ко-

торые ссылается автор статьи).
По данным анализа использования крупных библиотек

страны, редкоиспользуемая литература в них составляет 40—

60%; такое же положение и в нашей республике.
На основании приказа дирекции ГБ ЛатвССР (1971 г.) «О

создании сектора депозитария и о выделении ядра депозитар-
ного фонда книг и периодики в отделе хранения Госбиблиотеки
ЛССР им. В. Лациса» было начато формирование фонда де-

позитария.
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В 1975 г. CM ЛатвССР утвердил ГБ ЛатвССР им. В. Лациса
в качестве центрального республиканского депозитария, а

РНТБ депозитария технической литературы и спецвидов тех-

нической документации.
В статье характеризуются содержание и структура фонда

депозитария, источники его пополнения. Изучая имеющуюся и

поступающую литературу, работники книгохранилища выяв-

ляют издания, подлежащие депозитарному хранению, форму-
лируют общие признаки этой литературы.

Рассматривается также связь депозитарного фонда с ката-

логами и значение картотеки-индикатора.
На 1 января 1977 г. фонд депозитария составлял 690 351 экз.,

в том числе 153 513 афиш. В 1976 г. читателям было выдано

11 077 экз.

Депозитарий ГБ ЛатвССР имеет свою документацию и раз-
личные картотеки. Начата координация хранения фондов с

РНТБ. Оба республиканских депозитария проводят большую
методическую и практическую работу.

Чтобы создать эффективную систему депозитарного хране-
ния библиотечных фондов в нашей республике, необходимо ак-

тивизировать работу резервно-обменного фонда отдела комп-

лектования, установить связь с депозитариями других рес-
публик.

ГБ ЛатвССР сможет в полной мере выполнять функции
центрального республиканского депозитария, когда получит со-

ответствующую материально-техническую базу ныне проек-
тируемое современное здание.

ORGANIZATION AND TASKS OF THE CENTRAL

REPUBLICAN DEPOSITORY AT THE V. LĀCIS STATE

LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

I. DAUKSTE

Summary

The article sums up the experience of the State Library in

organization of the republican depository.
The resolutions of the Council of Ministers of the USSR and

the LSSR in 1966 and 1967 proposed to organize the libraries of
a new type the depositories where rare-used books would be
stored up.



The article gives a brief review of scientific methodical litera-
ture, as well as resolutions and directions of the formation of

depository system.
Rare-used books make up 40 —60% of the book stocks at the

biggest libraries of the Soviet Union, the same as in our republic.
In 1971, according to a special order, the depository sector

was organized at the State Library.
In 1975 the Council of Ministers of the Latvian SSR affirmed

the State Library as the central republican universal depository
and the Republican Scientific Technical Library as the depository
of special types of technical literature and technical documen-
tation.

The article characterizes the content and structure of the SL’s

depository stock. Editions for depository keeping are selected stu-

dying books of recent and earlier publications.
We have discussed also the links of depository stock with cata-

logues and the importance of indicatory card file.

By January Ist, 1977 the depository stock comprised 690,351
copies including 153,513 posters. In 1976 11,077 copies were deli-
vered to the readers.

The depository of the SL has its own documentation and di-

verse working card indices. The storage of our stock is coordi-

nated with the RSTL. The work of both depositories is of metho-
dical and practical significance.

In order to create an effective system of depository keeping
of stocks in our republic it is necessary to activize the work of
the reserve and exchange stock at the Acquisition department, to

get into contact with the depositories of other republics.
Our depository will be able to function in full scope as the

central republican depository only when it has a proper technical

basis a new modern building.
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DAŽAS LATVIEŠU GRĀMATU MĀKSLAS ATTĪSTĪBAS

TENDENCES LĪDZ 1917. GADAM

V. VILLERUŠS

Latviešu grāmatu mākslas vēsturei ir daudzveidīga nozīme
kultūras mantojuma izzināšanā. Pirmkārt, tā palīdz pilnīgāk no-

skaidrot latviešu grāmatniecības patieso stāvokli dažādos vēstures
posmos. Otrkārt, līdz 19. gs. otrajai pusei preses izdevumu gra-
fika viena pati pārstāv latviešu poligrafiku (iespiedgrafiku), tā-

dēļ tās izpēte ir nozīmīga tēlotājas mākslas vēsturē. Treškārt, grā-
matu ilustrācijas konkretizē un izskaidro tekstā fiksētās domas

un tādējādi kļūst par attiecīgā laikposma lasītāju apziņas veido-
šanas nozīmīgu faktoru. Ceturtkārt, recipienti tieši piedalās grā-
matas izveidē, piemēram, vāka apdarē, tādēļ grāmata pārvēršas
par tautas mākslas daļu, kurā izpaužas lasītāju estētiskā gaume.

Šī raksta mērķis ir apkopot un hronoloģiski sistematizēt sva-

rīgus latviešu grāmatu mākslas vēstures faktus, lielāko uzmanību

pievēršot agrīnajam attīstības periodam, kura materiāls pagai-
dām ir vismazāk izpētīts.

Aizguvumu adaptācijas periods

Latviešu grāmatu mākslas attīstības pirmais lielais etaps ir

aizguvumu adaptācijas periods. Tas ilgst no latviešu grāmatu
iespiešanas pirmsākumiem līdz 19. gs. 70. gadiem un pēc rakstura
nav viendabīgs. Šajā periodā var konstatēt vairākas aizguvumu
formas: iespiedumi citzemju tipogrāfijās (ārzemēs drukātas lat-
viešu grāmatas vai atsevišķas ilustrācijas, kas ielīmju veidā ievie-

totas Latvijā gatavotos izdevumos), iespiedformu imports, svešu

ilustrāciju pārfrazējumi. Aplūkojamā perioda atsevišķos posmos
parasti dominē viens no minētajiem aizguvumu veidiem, kaut gan
reizēm var konstatēt arī citus.

Latviešu grāmatu mākslas sākotnē, t.i., laikā no 1525. gada,
kad izdota pirmā grāmata latviešu valodā, līdz 17. gs. beigām,
īpaši atšķirams posms līdz 1615. gadam, jo tad visas lat-
viešu grāmatas iespiež ārpus Latvijas robežām un to lietotāji
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ir Latvijas vācu tautības mācītāji. lespieddarbi zemnieku rokās

var nonākt tikai izņēmuma gadījumos. Līdz ar to viņiem nav

iespējams iepazīties ar ilustrācijām, un tās savukārt nevar kaut

cik jūtami ietekmēt latviešu garīgo dzīvi. Visi galvenie zināmie

šī perioda latviešu grāmatu iekšējā mākslinieciskā iekārtojuma ob-

jekti vinjetes un ilustrācijas darināti kokgriezumā. Bojātu,
nodilušu iespiedformu lietošana un eklektika ilustrāciju atlasē lie-

cina, ka attēlu iestarpināšanu garīdzniekiem adresētajos tekstos
galvenokārt nosaka tradīcija. Grafikas kvalitātes līmenis ir stipri
zems.

1615. gadā Rīgā Nikolaja Mollīna darbnīcā latviešu valodā

iespiesta tā sauktā rokasgrāmata baznīcas vajadzībām. Ar šo no-

tikumu sākas jauns posms latviešu grāmatu mākslas attīstībā,
kas ilgst līdz 18. gs. sākumam. Sājā laikā par latviešu grāmatu
ražošanas svarīgākajiem centriem kļūst Rīga un Jelgava. 17. gs.
otrajā pusē pirmo reizi latviešu lasītpratēji parādās kā slānis un

iespiestā literatūra var sākt patstāvīgi funkcionēt kā apziņas vei-
došanas faktors.

Izdevēji latviešu grāmatu ilustrēšanai 17. gs. izmanto gandrīz
tikai importētu grafiku. Tipogrāfijas Rietumeiropā (galvenokārt
Vācijā) iepērk un ieved jau gatavas kokgriezuma tehnikā izgata-
votas ilustrāciju klišejas. Latvijas iespieddarbos var konstatēt

identificējamus mākslinieciskā iekārtojuma elementus, piemēram,
H. Holbeina komponētos iniciāļus. Tomēr lielākajai daļai ilustrā-

ciju pagaidām nav zināmi nedz autori, nedz klišeju izgatavoša-
nas vietas. Rietumeiropas lielākajos grāmatniecības centros kok-

griezums 17. gs. jau kļuvis vecmodīgs. Galvenais pieprasījums ir

pēc dobspiedumā darinātām ilustrācijām, kas ar vijīgajām līnijām
un tonāli niansētajiem laukumiem atbilst baroka laikmeta gau-
mei. Kokgriezuma klišejas labprāt iegādājas un joprojām lieto

mazās provinciālās tipogrāfijas lētuma dēļ. Latvijā vēl šajā laikā
nav speciālas, no spiestuvēm neatkarīgas mākslinieku darbnīcas,
kur varētu pasūtīt ilustrācijas liela apjoma iespieddarbiem. Vie-
tējo speciālistu (Rīgā iespiedformu gravieri darbojas kopš 1588.

gada) galvenais uzdevums ir labot un retumis atdarināt vai pār-
frāzēt nolietotās klišejas.

Dažas ilustrāciju garnitūras tiek tik bieži lietotas, ka kļūst par
standartveida rotājumu atkārtotiem izdevumiem vai pat atšķirīga
satura grāmatām. Šādas manipulācijas iespējamas tādēļ, ka lat-
viešu tradicionālās baznīcu literatūras standartveida ilustrāciju
galvenais uzdevums ir radīt zināmu emocionālo efektu, kas vei-
cina reliģiskās koncepcijas apguvi. Sī funkcija izpaužas divējādi.
No vienas puses, reālistiski traktētie kokgriezumi rada iespaidu
par tekstā izteikto filozofiski abstrakto domu konkrētību un
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ticamību. Saasinot lasītāja uzmanību par teksta idejām, šķietami
tiek kompensēts izkoptas abstraktās domāšanas deficīts. No otras

puses, ilustrāciju mitoloģiskais sižets rada starp grāmatu un la-

sītāju zināmu psiholoģisku distanci, pat barjeru. Taču, tā kā
trūkst mācību un citas laicīga satura literatūras, reliģisko grā-
matu ilustrācija latviešu lasītājam ir arī izziņas (gan stipri de-
formētas un vispārinātas) avots.

Lielākais klišeju komplekts (bībeles stāstu ilustrējumi), kas
1615. gadā pirmo reizi izmantots N. Mollīna izdotās rokasgrāma-
tas ilustrēšanai, sistemātiski lietots līdz pat 17. gs. beigām, lai
dekorētu vairākus «Lettisch Vade mecum» (rokasgrāmatas izde-

vumi jaunā redakcijā; 1631, 1643), pirmo divu G. Manceļa spre-

diķu grāmatu (1654, 1699) un citus izdevumus. Šiem renesanses

tradīcijās ieturētajiem kokgriezumiem ir labs zīmējums un teicama

tehniskā apdare. Gadsimta beigās to iespiedformas ir tik ļoti
nodilušas, ka daudzi novilkumi kļūst par grūti atšifrējamiem tum-
šiem traipiem. Otra mazāka ilustrāciju garnitūra (latviešu iespied-
darbos pirmie novilkumi konstatējami pie baušļiem minētajā

Ilustrācija grāmatā «Euangelia vnd Episteln...» (1615)
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1615. gada rokasgrāmatā) ir sliktākas kvalitātes. To, vairākas
reizes atdarinot, lieto ilgi līdz pat 18. gs. beigām dažādos kate-

hisma izdevumos. 1

No pārējām 17. gs. latviešu grāmatu ilustrācijām uzmanību
saista divi kokgriezumi Zīraka gudrības grāmatā (1685). Tie ir

prasmīgi darināti, un to izcelsme, liekas, attiecināma uz daudz

agrīnāku laiku, pat uz 16. gs. Abi novilkumi sakarā ar iespied-
formu lielo nolietotību ir zemas kvalitātes.

Agrīno latviešu grāmatu ārējās mākslinieciskās apdares iz-

pēti stipri apgrūtina nelielais materiālu klāsts. Tikai daļa sen-

iespiedumu līdz mūsu dienām saglabājusies pirmiesējumos, un

tiem savukārt bieži vien ir grūti noteikt darināšanas gadu.
Par 16. gs. latviešu grāmatu ārējo apdari nav gandrīz nekādu

liecību. Rīgā jau ilgi pirms tipogrāfijas iekārtošanas darbojas
vācu tautības grāmatiesējēji 2 . Nav zināms, vai viņi ievākto pir-
mās ārzemēs drukātās latviešu grāmatas vai arī šis darbs pilnīgi
atrodas svešzemju speciālistu ziņā.

17. gs. latviešu grāmatu iesējums veic galvenokārt aizsarg-
funkciju. Vākus parasti darina no koka un apvelk ar teļādu.
Rietumeiropā plaši izplatītais pergaments latviešu grāmatu ievā-

košanai lietots reti (konstatēts tikai dažiem eksemplāriem). Ro-

tājumu kompozīcijas ir trafaretas, sacerētas bez radošas fantāzi-

jas. To iespiešanai izmanto klišejas, ar kurām ornamenta atseviš-

ķus elementus iespējams savstarpēji sakārtot dažādos variantos.
Parastāko kompozīcijas shēmu veido ornamentālas vāka apmales
un vinjete centrā. Kopumā iesējuma dekorējumu var raksturot kā

ļoti atturīgu un izteikti amatniecisku, tādēļ šī laika latviešu grā-
matu vāku estētiskā funkcija ir maznozīmīga. It sevišķi tas at-

tiecināms uz tiem iesējumiem, kuru vienīgais rotājums ir tā sauk-

tais «piparotais» vai «marmorētais» ādas krāsojums.
Vāka mākslinieciskā apdare gan formas, gan satura ziņā ir

pilnīgi bez jebkādas saistības ar pārējo grāmatas dekorējumu.
Šāda izpratne par grāmatas ārējo apdari saglabājas līdz pat
19. gs. beigām.

1 17. gs. beigās nedatētā katehismā iespiests kāds šo ilustrāciju variants,
kas salīdzinājumā ar 1615. gada rokasgrāmatas attēliem ir kompozicionāli
komplicētāks un meistarīgāk izpildīts, bet novilkumiem lietotas stipri bojātas
klišejas. lespējams, šie kokgriezumi jau 16. un 17. gs. mijā Rīgā ievesti

nolietoti un izmantoti par paraugu atdarinājumiem, to skaitā arī 1615. gada
katehisma ilustrācijām.

2 Buchholtz. A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588—1888. R.,
1890, S. 93.
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Vietējās latviešu grāmatu mākslas veidošanās posms ir 18. gs.

pirmā puse. Sājā laikā parādās meistara M darbi. Viņš darina

kokgriezumus dažādām grāmatām («Tas jauns testaments», 1730;
«Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata», 1732; «Jauna lat-
viska dziesmu grāmata», 1733 1 ). Jaunās derības ilustrāciju figu-
rālās kompozīcijas ataino konkrētas, tekstā aprakstītas situācijas,
turpretī dziesmu grāmatas un rokasgrāmatas rotājumi ir alego-
riski tajos dominē simboli. Liekas, šo nekonsekvenci nosaka
aizgūto motīvu ietekme. Ar burtu M signēto ilustrāciju autora

plašā darbība latviešu grāmatu grafikā liek domāt, ka viņš dzīvo

Latvijā un, visticamāk, ir vācu tautības mākslinieks. Rīgas pano-
rāmas attēls dziesmu grāmatā liecina par labu šim pieņēmumam.
Jādomā, burts M atbilstoši estampu signēšanas tradīcijai ir kom-

pozīcijas autora monogramma. Sājā laikā mākslinieka zīmējumus
iespiedtehnikā parasti reproducē gravieris. Tomēr, ievērojot Lat-

vijas ne sevišķi labvēlīgos apstākļus šādai darba dalīšanai, ir pa-
mats domāt, ka meistars M izgatavojis arī iespiedformas. To teh-
niskā apdare liecina par griezēja izkoptajām iemaņām un pie-
redzi.

Ilustrācijas zīmētas temperamentīgi, bagātīgi lietojot tonālus
laukumus, kas rada kustīgu, dinamisku iespaidu. To forma un

saturs atbilst baroka principiem. Meistara M daiļradē pirmo reizi

latviešu iespieddarbu grafikā var konstatēt mēģinājumu mērķ-
tiecīgi koordinēt grāmatas iekšējā mākslinieciskā iekārtojuma ele-
mentus (frontispisu un ilustrācijas), lai radītu ansambli.

Savdabīgas ir kokgriezumā darinātās bībeles stāstu ilustrāci-

jas G. Manceļa sprediķu grāmatas 1746. gada izdevumam. Māk-
slinieka tiešā un naivā teksta izpratne veicinājusi ciešāku

saskaņu starp zīmējumu un literārā darba saturu. Autora indivi-
duālā rokraksta izvērstāku atraisīšanos, liekas, kavē svešu pa-
raugu ietekme. Gan ilustrāciju rustikālais raksturs, gan fakts, ka

griezumi gatavoti speciāli šim izdevumam2, gan grāmatas pret-
titulā ievietotā Jelgavas panorāma ar uzrakstu latviešu valodā
vieš pārliecību, ka to autors ir kāds Kurzemes autodidakts. Minē-

tajam kokgriezumā darinātajam Jelgavas skatam idents ir

G. F. Stendera asējums 1754. gada Kurzemes dziesmu grāmatā.

1 Autoram zināmie 1733. gada izdevuma eksemplāri ir ar defektiem

bez frontispisa, bet nākamajos izdevumos, kur ievietots tas pats attēlu kom-

plekts, ir ar burtu M signētais frontispiss.
2 Grāmatas ievadā (21. Ipp.) teikts: «..pie tiem evangēliumiem jaunas

bildes ir izgrieztas, pie kurām tie jauni bērni, in kas vientiesīgi ļautiņi ir,

drīzāk var atminēt, kas tai evangēliumā rakstīts.»



Jaunās derības (1730) frontispiss, kas signēts ar burtu M
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Ir zināms arī kāds ar 1740. gadu datēts Stenderam piedēvēts zī-

mējums 1
,

kas neapšaubāmi līdzīgs abām gravīrām, tātad, domā-

jams, kalpojis tām par paraugu. Līdz ar to pastāv arī iespēja, ka

1746. gada sprediķu grāmatas izdevuma ilustrāciju metus pēc pa-

tapinātiem motīviem sacerējis Stenders. To traktējums mate-

riālā melnbalto laukumu kārtojums griezumā un koka dēlīša
virsmas apdare atgādina 1754. gada Kurzemes dziesmu grāmatas
kokgriezumu tehniskās īpatnības.

1 Ķaune N. Vecie Jelgavas plāni un skati. Senatne un Mākslā, 1937.

Nr. 3, 175.—188. ipp.

Frontispiss G. Manceļa sprediķu grāmatā (1746)
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Pārējām 18. gs. pirmajā pusē izdoto latviešu grāmatu ilustrā-

cijām nav raksturīgs nekas īpašs. Savdabīga attēlu miniatūro iz-

mēru dēļ ir vienīgi 1732. gada Vidzemes dziesmu grāmata.
17. gs. un 18. gs. sākumā izveidojušās latviešu grāmatu māk-

slas tradīcijas reliģisko tekstu ilustrāciju daudzkārtēja lieto-

šana un pārfrazēšana pastāv arī vēlāk vienlaikus ar jauniem
dekorēšanas principiem.

Apskatāmajā posmā latviešu grāmatu iesējuma apdare atrodas

stagnācijas stāvoklī. Vienīgā evolūcijas pazīme ir ornamenta ne-

lielas izmaiņas Rietumeiropas mākslas vēsturisko stilu, piemēram,
baroka ietekmē.

Racionālistu 1 darbība latviešu grāmatu mākslā izpaužas 18. gs.

otrajā pusē un 19. gs. sākumā. Šī perioda raksturīgākais pārstā-
vis ir Gothards Fridrihs Stenders (1714 —1796), kas ilustrē savus

literāros darbus2 . Viņš pamatojas uz atziņu, ka grāmatas dekorē-

jumam jābūt ne tikai ar emocionālu, bet arī ar zinisku slodzi.
Stenderam ilustrācijas kļūst par teksta skaidrojošu papildinā-
jumu un par racionālistu ideju popularizēšanas līdzekli. Pat
1754. gada Kurzemes dziesmu grāmatai darinātajos kokgriezu-
mos viņš mēģina lasītājiem sniegt (gan stipri transformētā veidā
atbilstoši grāmatas reliģiskajam saturam) dažas sava laika zi-

nātnes atziņas par Visuma uzbūvi, piemēram, par Saules un Ze-
mes savstarpējo kustību un dabas parādībām. Izņemot frontispisa
asējumu ar Jelgavas panorāmu 3

, precīzi nav zināms, cik liela ir
Stendera dalība attēlu izgatavošanā. Domājams, tos kokā griezis
kāds profesionāls gravieris, kas izmantojis Stendera uzmetumus4

,

kuri veidoti gan pēc Vidzemes vācu dziesmu grāmatu ilustrāciju
parauga, gan arī, iespējams, ir oriģinālsacerējumi. levērojot
iepriekš iztirzāto 1746. un 1754. gada ilustrāciju tehniskās apda-
res līdzību, var pieņemt, ka tās ir viena kokgriezēja darbs. Tas,
visticamāk, ir kāds Kēnigsbergas meistars, jo abas grāmatas ir

1 Racionalisti apgaismības laikmeta inteliģences pārstāvji, kas zināša-

nas un izglītību atzina par cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanas līdzekli.
2 Ilustrētās grāmatas Rietumeiropā 18. gs. ir ļoti iecienītas. Dekorējums

bieži vien nosaka iespieddarba popularitāti. Sīs modes zināma ietekme jūtama
arī 18. gs. latviešu grāmatniecībā, jo sevišķi G. F. Stendera jaunradē.

3 Asējums signēts šādi: «G. F. Stender del., J. C. Sysang Sc.» (G. F. Sten-

gers zīmējis, J. K. Zizangs gravējis). Gravieris J. K. Zizangs (1703—1757)
darbojies Leipcigā.

4 levads liecina: «Sis pats godīgs mācītājs [G. F. Stenders] ir arīdzan tās

bildes, kas pie šīs dziesmu grāmatas redzamas, sataisījis.»
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iespiestas šaja pilsēta (Leipcigas gravieris J. K. Zizangs strādāja
tikai dobspieduma tehnikās).

1787. gadā Stenders zīmē ilustrācijas savai «Bildu ābicei»,
kas ir viņa nozīmīgākais darbs grāmatu grafikā un pirmais lat-
viešu laicīgās literatūras ilustrēšanas paraugs.

1 Nelielo kompozī-
ciju galvenā tēma ir latviešu zemnieku dzīve. Autora objektīvā
attieksme pret attēlojamo piešķir šiem darbiem vēstures doku-
mentu vērtību.

«Bildu ābices» ilustrācijām iespiedformas izgatavotas dobspie-

1 Ticamas ziņas par Stenderu kā «Bildu ābices» ilustrāciju sacerētāju
sniedz viņa draugs un biogrāfs J. Carnevskis (Czarnewsky J. Stenders Leben,

nebst Anmerkungen und Beilagen. Mitau, 1805, S. 54) un U. E. Cimmermanis

(Zimmermann U. E. Versuch einer Geschichte der lettischen Literatur. Mitau,

1812, S. 72).

G. F. Stenders. Frontispiss «Kurzemes jaunā un pilnīgā dziesmu grāmatā...»
(1754)
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dūma (asējuma) tehnikā. 1 Liekas, tas ir Latvijas amatnieka darbs,
jo salīdzinājumā ar Leipcigā veidotajām gravīrām, kas atrodas
Stendera grāmatās («Augstas gudrības grāmata», «Tās kristīgas
mācības grāmata»), tās apstrādātas daudz neveiklāk, pat pavirši.

levērojot to, ka tēlotājā mākslā Stenders ir autodidakts, viegli
saprast, kāpēc saviem zīmējumiem viņš izmantojis svešus parau-

gus (enciklopēdiju un mācību grāmatu ilustrācijas) un, iespējams,
pat pārfrazējumus. Viņa sacerēto ilustrāciju forma ir stipri bez-

personiska un jūtami pakļaujas sava laika grāmatu grafikas vis-

pārējām tendencēm. Saturam ir izteikti didaktisks raksturs.
Vairākas Stendera grāmatas («Augstas gudrības grāmata»,

1776; «Tās kristīgas mācības grāmata», 1776; «Jauna ABC un

lasīšanas mācība», 1782, 1797) papildinātas ar titullapu ilustrā-

cijām, kuru radīšanā jaušama paša rakstnieka ierosme. Viņa ilg-
stošā un novatoriskā dalība latviešu grāmatu grafikā liecina par
lielu uzmanību un atbildības sajūtu pret lasītāju vienkāršo
zemnieku. Kopumā vērtējot, Stendera ilustratora darbība ir bez-

precedenta parādība visā feodālisma laikmeta latviešu grāmat-
niecībā.

Sevišķu uzmanību pelna anonīmā ilustrācija «Lūk še, kā lieli
strādā un mazi mācās» F. E. Štolla «Jaunas un la-

sīšanas grāmatas» (1813) prettitulā. Sai gravīrai (asējumam) ir

jūtama līdzība ar gleznojumu «Lūk še, kā šeitan dzīvo!» (1815,
atrodas Latvijas PSR Valsts mākslas muzejā), par kura autoru

tiek uzskatīts nezināms latviešu tautības pārstāvis. Abiem darbiem
ir ne vien līdzīgi nosaukumi, bet arī kopīgas primitīvas formas
un tēmas psiholoģiskā risinājuma iezīmes. Tas vērojams stereoti-

pajās figūru pozās, apģērba detaļās, sadzīves apstākļu un vides

izpratnē, tipāžā utt. Pievienojoties mākslas vēsturnieka R. Bērna

minējumam2
,

ka tie, iespējams, ir viena autora darbi, diezgan
droši var runāt par pirmo latviešu tautības ilustratoru.

Līdztekus racionālistu ieviestajiem jauninājumiem konstatē-

jama arī gadsimta pirmajā pusē izmantoto ilustrāciju inerta, at-

kārtota lietošana. Interesants ir veco katehisma ilustrāciju pār-
frazējums («Latviska svēta bērnu mācība», 1794), kura autors

saglabājis to kompozīciju uzbūvi, bet būtiski mainījis zīmējuma

1 18. gs. vidū latviešu grāmatu grafikā sāk izmantot asējumu («Kurzemes
jauna un pilnīga dziesmu grāmata», 1754). Turpmākajos gados dobspiedumu
sistemātiski lieto kokgriezuma vietā ilustrāciju reproducēšanai un tiražēšanai,
šīs tehnikas izmantošana ir raksturīga latviešu grāmatniecības iezīme racionā-

listu darbības laikā.
2 Bērns R. Par kādu senu ilustrāciju. Latviešu tēlotāja māksla. R.,

1977, 158,—161. Ipp.
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Frontispiss F. E. Štolla «Jaunā boksterēšanas un lasīšanas

grāmatā...» (1813)
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detaļas, pieskaņojoties klasicisma gaumei. 18. gs. otrajā pusē lat-

viešu grāmatās parādās rokoko stila vinjetes.
18. gs., kad grāmatas sāk pastiprināti ieplūst zemnieku sētās,

paralēli vecajām konvencionālajām vāka apdares formām parādās
jauna forma, ko var nosaukt par zemnieku iesējumiem. Vākus
rotā vienkāršas lineāri ģeometriskas kompozīcijas, kuru pamatā
parasti ir diagonālas (bieži krustotas) taisnes. Klišeju vietā

grāmatiesēji lieto velci, kas ļauj kompozīcijas ļoti dažādi variēt

līnijas iededzinot ādā, var brīvi fantazēt un veidot aizvien jaunus
ornamentus. Šādi rotātas grāmatas domātas zemnieku vajadzī-
bām (iespējams, šos iesējumus izgatavo arī paši zemnieki). Lie-

kas, šī vāka apdares forma pirmo reizi pauž latviešu gaumi grā-
matu dekorēšanā.

18. gs. beigās lielāko un biežāk lietoto grāmatu (sākumā tās
galvenokārt ir sprediķu krājumi, vēlāk arī bībeles) vākus apda-
rina ar misiņa kalumiem. Sis darbs nav saistīts ar ievākošanas

Ilustrācija M. Lutera katehismā (1615)



18. gadsimtā zemnieku darināts grāmatas
iesējums

Ilustrācija grāmatā «Latviska svēta bērnu mācība...» (1794)
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procesu, bet tiek veikts separāti, pēc grāmatas īpašnieka vēlmes.

Tādēļ starp iesiešanu un apkalšanu var būt pat krietna laika dis-
tance. Tas rada grūtības, nosakot zemnieku grāmatu kalumu vei-

došanas laiku. Par apdares paraugu tiek izvēlēta arhaiska, jau
viduslaikos pazīstama kompozīcija metāla plāksnītes novieto

vāka stūros un centrā. Sī senā rotājumu forma tiek interpretēta
tautas amatnieku gaumē. Viņi ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem (pa-
rasti metālā ar smailu priekšmetu tiek iepunktēti frontāli izvirzī-

jumi, kas veido ornamentu) piešķir rotājumam savdabīgu etno-
grāfisku raksturu, saglabājot kompozīcijas klasisko skaidrību.

Līdzās vāka aizsargfunkcijai arvien vairāk sāk izpausties tā estē-

tiskā funkcija.
Sekojot Rietumeiropas kanoniem par ornamentu, krāsu un

formu, ievākotas G. Bergmaņa privātajā tipogrāfijā iespiestās
latviešu grāmatas, kas domātas paša izdevēja un viņa draugu bib-
liofilu vajadzībām. lesējēja rīcībā ir kvalitatīvi materiāli, kas
piemēroti filigrānai apdarei. lespējams, pie šī darba nelielajā

18. gadsimtā zemnieku darināts grāmatas apkalums
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provinces spiestuvē strādāja arī latvieši Bergmaņa mācītāj-
muižas dzimtļaudis.

Latviešu grāmatu mākslas attīstība buržuāziskās sabiedrības
veidošanās laikā (no 19. gs. otrā gadu desmita līdz 70. gadiem)
ir pēdējais posms aizguvumu adaptācijas periodā. Kapitālistisko
attiecību veidošanās laikā notiek straujš iespieddarbu nosaukumu
skaita pieaugums. Baltijas mācītāji feodālisma apoloģēti, kas

joprojām ir vadītāji latviešu grāmatniecībā, cenšas saglabāt savas

ideoloģiskās pozīcijas un šai nolūkā paplašina reliģiskās literatū-
ras izdošanu. Protams, viņi ne sevišķi vēlas zemnieku vidū popu-
larizēt toreizējā Eiropas mākslas vadošā virziena romantisma

centienus un idejas, kas akcentē garīgi spēcīga indivīda konfliktu
ar vidi, slavina patriotismu, nacionālu pašapziņu un brīvību. Lie-

kas, tādēļ romantisms nav spējis ietekmēt 19. gs. pirmās puses
latviešu grāmatu grafiku. Tirgu pārplūdina mazas, neinteresan-
tas brošūras ar bībeles tekstu lietošanas pamācībām, lūgšanām
utt. Darbus, kuru saturs izdevīgs ilustrēšanai, sevišķi episkus sa-

cerējumus, izdod maz. Grāmatām ir ļoti vienkārša apdare, bieži
tās pavairo, izmantojot stereotipus. Pazeminot produkcijas pašiz-
maksu, izdevēji mēģina pārvarēt konkurenci. Rietumeiropā grā-
matu dekorējuma popularitāte mazinās, vērojama intensīva pār-
eja uz jaunām reproducēšanas tehnikām kokgrebumu un lito-

grāfiju, kas apskatāmā posma sākumā Latvijā vēl maz pazīsta-
mas. Minēto faktoru nelabvēlīgās ietekmes rezultātā latviešu grā-
matu grafika pārdzīvo dziļu depresiju. 20. un 30. gados konstatē-

jami tikai daži mākslinieciskā iekārtojuma ziņā kaut cik nozīmīgi
izdevumi. Uzmanības vērts ir Vācijas latviešu tautības žurnālista
un kultūras darbinieka K. K- Kraukliņa zīmētais J. F. Stefenhā-

gena portrets 1 (G. Manceļa «Jaunā latviešu sprediķu grāmata»,
1823). Atzīmējams arī pirmā latviešu paša sarakstīto grāmatu iz-

došanas iniciatora un finansētāja K. Kaktiņa portrets2 (K. Kak-
tiņa «Svētas patiesības liecinieks», 1843).

Rosība sākas gadsimta vidū laikā, kad rodas latviešu inte-

liģence, veidojas tās ideoloģiskās pretrunas ar Baltijas vācu ga-
rīdzniecību, kad jaunlatviešu kustība veicina mūsu nacionālās grā-
matniecības veidošanos. Izdoto grāmatu skaits strauji pieaug, un

to funkcijas paplašinās. Grāmata latviešu ģimenēs kļūst par
ikdienā lietotu priekšmetu. Lasītājs saņem pirmās ilustrētās daiļ-
literatūras grāmatas K. Šmīda stāstu «Kara lielskungs Eista-

kius» (1846), K. Valdemāra «300 stāstus» (1853) un citas grā-

1 Portretu 1822. gadā Jelgavā pēc К. K. Kraukliņa zīmējuma gravējis
vācu mākslinieks J. G. Šefners.

2 Portretu Rīgā litografējis vācu mākslinieks A. Mīhe.



Kurzemes dziesmu grāmatas apkalums
(19. gs.)

Lappuse no E. Dinsberga grāmatiņas
«Māte. Mazi peršiņi ar 12 bildēm»

(1861)



M. Bušs. Vāks J. Šablovska izdotās

«Tautas bibliotēkas» brošūrai (1877)

Vāks antoloģijai «Dzejas pūrs» (1897)



Vāks grāmatai «Ne par velti mīlēts»

(1891)

J. Madernieks. Vāks almanaham
«Zalktis»



E. Vītols. Vāks J. Raiņa
«Vētras sējai» (1905)

J. R. Tillbergs. Ilustrācija
pasakai «Misiņbārdis un stip-

rais kalps» (1913)
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matas, vairākus izdevumus, kuriem ir kolorēti un hromolitogrāfi-
jas tehnikā izgatavoti attēli, piemēram, F. Hofmaņa «Konterband-
nieka zēns» (1858) un pirmo bilžu grāmatiņu E. Dinsberga
«Māte. Mazi peršiņi ar 12 bildēm» (1861). Sistemātiski parādās
ilustrēti mācību un ziniskās literatūras izdevumi: A. Šūlmaņa
«Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē atronams» (1852—1860),
H. Kavala «Dieva radījumi pasaulē» (1860) u.c. «Pēterburgas
Avīzēm» dažus zīmējumus un to grebumus kokā izgatavo pirmais
latviešu profesionālais grafiķis Augusts Daugulis (1830—1899).
Viņa nelielās kompozīcijas gūst tik lielu atsaucību, ka tiek daudz-
kārt atdarinātas un lietotas vairākus gadu desmitus. A. Dauguļa
īslaicīgā darbība presē jūtami ietekmē latviešu grafiku 19. gad-
simta otrajā pusē.

19. gs. 50.—70. gados parādās jauni, ar ornamentiem un te-

matiskiem zīmējumiem bagātīgi rotāti iespieddarbi, kam nav grā-
matas formas: «Bildītes ar peršiņiem» 1 (1856), «Jelgavas bilžu

lapas» 2 (1863) utt.

Tādējādi kapitālistiskās sabiedrības izvirzīto problēmu ietekmē

grāmatu grafikas uzdevumi diferencējas. Taču latviešu lasītāju
joprojām visumā apmierina grāmatas, kas veidotas bez māksli-
nieka dalības vai patapinātā ietērpā. Lasītājs, pa īstam tikai ta-

gad sastapdamies ar interesantu laicīga satura lasāmvielu,
samierinās pat ar poligrāfiskā un mākslinieciskā ziņā pieticīgi vei-

dotu grāmatu. Izdevējiem savukārt rūp iegūt labu tirgu. levēro-

jot latviešu zemo pirktspēju, visvieglāk to var panākt ar lētām

grāmatām. Ilustrācija funkcionē kā reklāma. Sevišķi nozīmīga rek-
lāma kļūst saasināto ideoloģisko pretrunu izraisītajā konkurences

cīņā starp Baltijas vācu un jaunlatviešu grāmatniecības darbi-
niekiem. Oriģināls mākslinieciskais ietērps katru izdevumu sadār-
dzina. Tādēļ Latvijas grāmatu izdevēji ieved no ārzemēm (galve-
nokārt no Vācijas) lietotas klišejas vai jau tiražētas ilustrācijas,
kuras izmanto par ielīmēm. Latviešu grāmatām izgatavotais ori-

ģinālzīmējumu skaits ir niecīgs.
Latgaliešu grāmatu iespiešanas galvenais centrs izsenis ir

Viļņa3
.

No turienes ievestajos iespieddarbos atrodami tikai sveš-

zemju mākslinieku zīmējumi.

1 Izdevums sastāv no atsevišķām lapiņām, ko paredzēts, kā rakstīts uz

iesaiņojuma, izdalīt «bērniem mājās un skolās». Katrā lapiņā iespiests attēls

un tam atbilstošs pantiņš.
2 Parasti uz šīm lapām iespiestas populāru literāro darbu ilustrācijas un

īss satura atstāstījums.
3 Perioda beigās latgaliešu grāmatniecībā nozīmīga kļūst arī Rīgas spies-

tuvju produkcija.
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19. gs. pirmajā pusē dobspiedumu nomaina jaunas ekonomis-
kākās iespiedtehnikas: kokgrebums un litogrāfija 1

,
kas ar savu

lētumu, plašajām mākslinieciskās izteiksmes iespējām un vien-
kāršo tiražēšanas procesu vairāk atbilst kapitālistiskās ražošanas

prasībām.
Posma sākumā dažādojas latviešu grāmatu ārējā ietērpa ap-

dare. Bīdermeijera stila ietekmē greznāki kļūst cunftes darbnīcās
darināto ādas vāku zeltītie dekorējumi. Sastopami iesējumi ar šab-
lonētu ornamentu. Jau 19. gs. pirmajos gadu desmitos parādās
tipogrāfiskā veidā iespiestie papīra vāki. Tomēr daudzi grāmat-
iesējēji stingri turas pie vecajām tradīcijām.

30. un 40. gadu mijā, kad latviešu grāmatu grafika pārdzīvo
krīzi, spontāni palielinās tautas amatnieku interese par vāku ap-
kalumiem. Uzmanības centrā izvirzās tobrīd visbiežāk sastopa-
mais izdevums dziesmu grāmata. Novārtā tomēr nepaliek arī

bībele, sprediķu grāmata un cita satura izdevumi. Izveidojas jau-
nas vāku apkaluma kompozīciju shēmas, no kurām visinteresan-
tākā ir šāda: vāku augšējā un apakšējā malā novietotas punktēti
ornamentētas misiņa sloksnītes, bet centrā plāksnīte sirds,
krusta vai kādā citā formā. Ar punktētām rozetēm apdarinātas
arī naglu galvas un sprādzes. Šādiem zemnieku grāmatu apka-
lumiem ir tik spilgts etnogrāfisks raksturs, ka tie kļūst par vēr-

tīgiem tautas mākslas objektiem. Aizsargfunkcijai līdzvērtīgi dar-

bojas estētiskā funkcija. Zemnieks vēlas, lai ikdienā lietota grā-
mata būtu tīkama un ilgāk saglabātos. Tautas daiļrades izpausme
vāku apdarē bagātīgi kompensē grāmatu iekšējā mākslinieciskā

iekārtojuma iztrūkumu. Vāku apdare uzskatāma par pirmo nozī-

mīgāko latviešu estētiskās gaumes demonstrējumu Eiropas peri-
fērajā grāmatu mākslā.

Pagaidām konstatētais minētā tipa iesējuma areāls ir Kurze-
mes dienvidrietumu novadi, tādēļ tos reizēm sauc par Kurzemes
dziesmu grāmatu apkalumiem. Tos gatavo līdz 80. gadiem. Salī-
dzinot apkalumus, var secināt, ka vai nu pastāv to darināšanas

centri, vai arī šo darbu veic klejojoši amatnieki dažādu īpaš-
nieku grāmatām vērojami viena meistara apkalumi.

1 Pagaidām nav precīzi noskaidrots, kad kokgrebumu sāk izmantot latviešu

presē domājams, 19. gs. 30. gadu periodiskajos izdevumos. Jau 1918. gadā
šo tehniku lieto Rīgas vācu tautības mākslinieks J. L. šulcs, darinot vāku

G. Tīlemaņa grāmatai «Livona’s Blumenkranz».

Pēc pašreizējām ziņām, litogrāfija latviešu presē pirmo reizi izmantota
1830. gadā M. Tīla grāmatas «D. Mārtiņš Luters...» frontispisa izgatavo-
šanai.
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19. gs. vidū, kad aktivizējas latviešu grāmatu grafika, tipogrā-
fiskā veidā iespiesto papīra vāku ornamentālos rotājumus bieži

aizstāj tematiskas kompozīcijas. Uz grāmatas pirmā vāka novieto
arī dažas titullapas ziņas. Tipogrāfiskā veidā iespiestie papīra
vāki rodas grāmatu ražošanas modernizācijas procesa rezultātā.

Tie visu iespieddarbu pārvērš par kompilatīvu ansambli, ko veido
vēsturiskā stila ziņā radniecīgi apdares elementi un kas iezīmē

latviešu modernās grāmatas evolūcijas sākumu.

Nacionālās grāmatu mākslas pirmsperiods

19. gs. pēdējā ceturksnī izveidojas latviešu grāmatu mākslas

vispusīgas attīstības priekšnoteikumi: nostiprinās materiāli teh-
niskā bāze, grafikā sāk darboties profesionāli mākslinieki, sabied-
rībā rodas uzskati par nepieciešamību pēc mākslinieciski augst-
vērtīga iespieddarba. Nacionālās grāmatu mākslas pirmsperioda
sākumu spilgti iezīmē Kārļa Kronvalda (1838—?) un Mārtiņa
Buša (1855—1930) ilustrācijas. K. Kronvalds demonstrē labu

prasmi kokgrebumā, piemēram, ar _autoru portretiem Dž. G. Bai-

rona poēmai «Manfreds» (1871), A. Alunāna lugai «Priekos un

bēdās» (1871). M. Bušs ir vispusīgs grāmatu grafiķis, kura jaun-
radē atspoguļojas gan šīs mākslas senās tradīcijas, gan jaunās,
perspektīvās attīstības tendences. Viņš sacerē ilustrācijas un vin-

jetes, vāku un titulu kompozīcijas, kokgrebumā reproducē savus

zīmējumus un atdarina citu meistaru darbus, gatavo fotoilustrā-

cijas. Ir pamats domāt, ka fototehniku viņš izmanto arī kokgre-
buma klišeju izgatavošanā. M. Buša veikumu grāmatu mākslā

raksturo, piemēram, šādas grāmatas: «Veca un jauna laika grā-
mata» (70. gadu beigas un 80. gadi), J. Anskenēvica «Brenča un

Žvinguļa brauciens uz vispārīgiem latviešu dziedāšanas svētkiem»

(1874), J. Ilstera «Botānika» (1883), «Rīta skaņas» (1903—1904).
Pagājušā gadsimta beigās pieaug latviešu tautības ilustratoru

skaits. Viens no tautiskā romantisma aizsācējiem ir Baumaņu
Kārlis (1835 —1905), kas veidojis pazīstamo frontispisu dziesmu

krājumam «Līgo» (1874). Jānis Krēsliņš (1865—?) ilustrējis pa-ša
sakopotās «Latviešu teikas iz Malienas» (2. un 3. burtnīca, 1891).
Artūrs Baumanis (1866—1903) veidojis apdari E. Zeibolta grā-
matai «Balādes un romances» (1896). Par ilustratoriem darbojas
Eduards Magnuss Jākobsons (1847—1903), kas veidojis, piemē-
ram, ilustrācijas J. Vāgnerā grāmatai «Ūdens» (1900), Adolfs
Jākobsons (1872—1922), kurš izgatavojis kokgrebumus K. Smīda

stāstam «Priežu kalna Roze» (1899), un daži citi. Liela nozīme lat-
viešu preses grafiķu sagatavošanā ir mēnešrakstam «Austrums».
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Lai padarītu grāmatas glītākas un interesantākas, daži izdevēji,
piemēram, E. Zīslaks un J. Ozols, iegādājas modernas burtu gar-
nitūras un tipogrāfiskus rotājumus.

Sevišķu vērību grāmatas apdarei velta Jānis Ozols. Viņa uz-

ņēmumā ilustratora gaitas sāk Rihards Zariņš (1869 —1939), kas
iekārto J. Purkalīša «Dziesmu pazarītes» (1893). Sis izdevums
demonstrē jaunu, novatorisku izpratni par grāmatas iekšējo un

ārējo apdari, kas veido ansambli.

19. gs. beigās latviešu mākslinieku darbi arvien plašāk no-

maina ievesto grāmatu grafiku. Taču eklektika, kas šajā laikā

K. Kronvalda zīmēts Ā. Alunāna portrets grāmatā «Priekos un

bēdās» (1871)
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valda ne vien mākslā, bet ir arī grāmatu iekārtošanas metode,
kavē paliekamu vērtību radīšanu. Sājā laikā būtiski mainās ilus-

trāciju tiražēšanas līdzekļi. Klasiskās iespiedtehnikas pamazām
sāk aizstāt fotomehāniskā reproducēšana. Ilustrētu grāmatu ra-

žošana kļūst lētāka un operatīvāka. Rietumeiropā šajā laikā modē

ir dārgi un grezni bibliofiliem un bagātiem lasītājiem adresēti

iespieddarbi. Latviešu izdevēju produkcija saglabā izteikti demo-
krātisku raksturu, un līdz ar to grāmatu grafikas iedarbība uz

sabiedrisko apziņu ir plaša.
Perioda sākumā iesējumam'ar maz izņēmumiem ir tikai utili-

tāra aizsargājoša nozīme. Raksturīgi, ka dažāda satura grā-
matām ir gandrīz vienāda ārējā apdare. Izplatītākie ir tipogrāfis-
kie papīra vāki. Pirmie latviešu mākslinieku oriģinālzīmējumi
vākiem parādās 70. gados (M. Buša kokgrebumi J. Sablovska izdo-

tajām «Tautas bibliotēkas» grāmatām, daži Baumaņu Kārļa zī-

mējumi nošu publikācijām). Daudzkrāsaini, uzmanības saistīšanai
domāti, bet parasti mākslinieciski mazvērtīgi ir tematiskie vāku

zīmējumi lubu literatūras brošūrām. Diemžēl daudzi nacionālā

grāmatu grafikas pirmsperioda agrīnie izdevumi nav saglabāju-
šies tipogrāfijas darinātajā ievākojumā.

Gadsimta beigās, pieaugot apdares mākslinieciskajam līme-
nim, vāks kļūst par estētisku vērtību nesēju. Tā, piemēram, 1893.

M. Bušs. Kuldīgas panorāma kalendārā «Veca un jauna laika grāmata uz to

gadu 1879»
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un 1894. gadā pirmos vākus zīmē Rihards Zariņš («Dziesmu pa-
zarītes», K. Barona «Latvju dainas»). Tomēr sistemātiski par
augstvērtīgu grāmatas iesējumu rūpējas tikai daži izdevēji, se-

višķi J. Ozols (E. Treimaņa-Zvārguļa «Dzejas pūrs», 1897; N. Go-

goļa «Mirušās dvēseles», 1897; krājumi «Jauna raža», sākot ar

1898. gadu) 1
.

Ar ādu apvilkto vāku skaits apskatāmajā periodā stipri sama-

zinās. Greznākiem iesējumiem jau 60. gados sāk lietot kalikonu.
Dziesmu grāmatu zemnieku darinātos apkalumus nomaina štan-

cēti metāla rotājumi. Rūpnieciskā ražošana būtiski pārmaina grā-
matas ārējo izskatu.

Latgalē pagājušā gadsimta beigās 2 attīstās īpatnējs zemnieku

1 Piemēri nepilnīgi, jo bibliotēkās nav saglabājušies eksemplāri greznos

iesējumos. Par tiem var gūt ziņas grāmatu katalogos.
2 No 1865. gada līdz 1904. gadam Latgalē aizliegti latīņu burti. Līdztekus

retumis no aizrobežas ievestiem kontrabandas iespiedumiem un nedaudziem

Vidzemes un Kurzemes izdevumiem literatūra izplatās rokraksta grāmatu veidā.

M. Bušs. Karikatūra J. Anskenēvica grāmatā «Brenča un Zvinguļa
brauciens uz vispārīgiem latviešu dziedāšanas svētkiem» (1874)
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grāmatu iesējuma tips pēdējā arhaiskā vāku forma. Tās izcils

paraugs ir Andriva Jūrdža (1845 —1925) iesietās grāmatas 1
,

ku-
rām raksturīgs zobaino veltnīšu ornaments.

1 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto gramatu un rokrakstu

nodaļā.

R. Zariņš. Vāka zīmējums J. Purkalīša «Dziesmu pazarītēm» (1893)
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Nacionālas gramatu mākslās sakuma periods

Nacionālās grāmatu mākslas sākuma periodā, kas ilgst līdz
1917. gadam, svarīgākais notikums ir izdevniecības «Zalktis» dar-

bības sākums 1904. gadā. Jānis Asars raksta: ««Zalktis tas ir

pulciņš rakstnieku, mākslinieku un mākslas cienītāju, kas nodi-

binājušies tai nolūkā, lai izdotu estētiski cienīgā veidā latviešu
rakstnieku un mākslinieku ražojumus... Un tur ir jāatzīst kā
teicams darbs pievilkt latviešu māksliniekus pie grāmatu izdoša-

nas kā izgreznotājus.» 1 Izdevniecība uzsāk arī citu nozīmīgu pa-
sākumu latviešu grāmatniecībā stāj grafikas oriģinālu izplatī-
šanu (rakstu krājuma «Zalktis» pielikumi).

19. gs. latviešu grafiķus grāmatu dizainā nodarbina epizodiski.
«Zalktis» ir pirmais mēģinājums māksliniekus organizēt sistemā-
tiskam darbam izdevniecībā. Progresīvo sabiedrisko darbinieku

atzinīgās atsauksmes, labāko latviešu mākslinieku pievēršanās
ilustratoru darbam, J. Ozola, A. Golta, A. Gulbja, L. Neimaņa,
A. Jesena un citu grāmatu apgādu pievēršanās produkcijas kvali-
tātes jautājumiem liecina, ka plaša sabiedrība jūt nepieciešamību
pēc augstvērtīgi veidotiem iespieddarbiem. Ir sācies jauns etaps
latviešu grāmatu grafikā.

Gadsimtu mijā Rietumeiropā kā negācija pseidovēsturisko
stilu kultam parādās jūgendstils, kas dod spēcīgu impulsu arī

grāmatu mākslas attīstībai Latvijā. Tas pamatojas uz subjek-
tīvu, reizēm pašmērķīgi stilizētu priekšmetiskās realitātes traktē-

jumu, un tā ietekmē grāmatu mākslas dekoratīvajā sfērā notiek
būtiskas pārmaiņas. Jūgendstila mākslinieki atsakās no 19. gs.
iemīļotā iluzorā attēlojuma. Zīmējums kļūst ornamentāli dekora-
tīvs. Tajā dominē drudžaini vijīga līnija un līdzīgi vitrāžai iekon-
turēti laukumi, kas akcentē kompozīcijas plakni. Jūgendstila
grāmatu grafikas labākajos paraugos minētā iezīme kļūst par ro-

tājuma stilistisko saikni ar salikuma teksta laukumu. Mākslinieki
lielu uzmanību pievērš burtu kompozīcijām. Raksta zīmes bieži

tiek iesaistītas tematiskajā zīmējumā (vāku zīmējumi A. Saulieša
stāstiem «Purvā», 1904, autors J. Rozentāls; «Nelaime», 1904,
autors J. Madernieks). Pieaug vinješu nozīme. Sīs jaunās tenden-

ces veicina izvērsta grāmatas mākslinieciskā iekārtojuma popula-
ritāti.

1 Asars J. «Zalkša» izdevumi. Grām.: Latviešu literatūras kritika. R.,

1957, 2. sēj., 175. Ipp.
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20. gs. sākumā vērojama dažādu mākslas virzienu kontaktē-
šanās 1

.
Par historisma pārstāvja Viljama Morisa2 ietekmi uz lat-

viešu grāmatu grafiku liecina R. Zariņa apdare «Mūsu tautas pa-
sakām» (2. burtnīca, 1903). No šī mākslas virziena jūgendstils
pārņem un tālāk attīsta uzskatu, ka grāmatai ir jābūt dekoratī-
vam mākslas darbam. Vairāki mākslinieki Eduards Brencēns

(R. un M. Kaudzīšu «Mērnieku laiki», 1913), Janis Rozentāls,
Gustavs Sķilters, Jānis Roberts Tillbergs un citi grāmatu gra-
fikā izmanto arī stingrās reālisma, pat akadēmisma tradīcijās
ieturētu zīmējumu. Jānis Jaunsudrabiņš izkopj savdabīgu, ne-

daudz naivu ilustrēšanas manieri (J. Jaunsudrabiņa «Baltā grā-
mata», 1914). Jūlijs Madernieks burtu un dažādu rotājumu kom-

pozīcijās apvieno jūgendstila un tautas ornamenta elementus

(rakstu krājumi, vēlāk mēnešraksts «Zalktis», 1906—1910).
1905. gada revolūcijas un pirmā pasaules kara izvirzītie sabied-
riski ideoloģiskie uzdevumi grāmatu mākslā mobilizē profesionāli
nesagatavotus darbiniekus. Viņi gandrīz nemaz nepakļaujas jū-
gendstila estetizējošajām tendencēm un pa lielākajai daļai iz-

manto kritizētāja reālisma mākslas paņēmienus (vāks M. Ko-
nopņickas brošūrai «Fabrikas dūmi», 1909).

Daži izdevēji joprojām lieto aizguvumus, parasti vecas 19. gs.
un importētas klišejas (ilustrācijas skolas lasāmgrāmatām;
F. Hunhena «Ko sirds runāja», 1908; K. Valdemāra brošūra

«Latvju tautai», 1910).
Sarežģītajos politiskajos un šķiru cīņas apstākļos grāmatu

grafika jūtīgi reaģē uz sabiedriskās dzīves aktualitātēm. Tā pa-
liek mākslinieku uzmanības lokā arī pirmā pasaules kara cīņu un

bēgļu gaitās, piemēram, Jāzeps Grosvalds un Niklāvs Strunke

veidojis ilustrācijas par latviešu strēlnieku dzīvi frontē.
Zināmas pārmaiņas grāmatu mākslā notiek 20. gs. sākumā,

kad Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija uzsāk kampaņu par

pāreju rakstībā no gotiskajiem burtiem uz antīkvas (t. s. latīņu)
burtiem. Teksts kļūst tīrāks, vieglāk lasāms.

Vākus gadsimta sākumā zīmē daudzi latviešu mākslinieki.

Svarīgākās grāmatu apdares novitātes ir masu produkcijas iesē-
jumu kvalitātes paaugstināšanās un jūgendstilam raksturīgā

1 Zināmu jūgendstila ietekmi, kas bieži izpaužas kā maniere, var kon-

statēt gandrīz katra šī laika latviešu ilustratora daiļradē.
2 Viljams Moriss (1834—1896) angļu rakstnieks, filozofs un māksli-

nieks, kas grāmatu mākslā atdzīvināja dažas viduslaiku tradīcijas. Viņa izdo-

tās grāmatas rotā kolorēti kokgriezumi, daudzi ornamenti, pēc seniem pa-
raugiem zīmēti burti utt. V. Moriss sasniedzis augstu grāmatu iekārtojuma
kultūru.
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daudzkrāsainā rotājuma izmantojums. lemīļotākā ir zaļgani dzel-

tenīgā toņu gamma, kas palīdz radīt elēģisku noskaņu. Izdevniecī-
bas sāk rūpēties par visas tirāžas eksemplāru vienveidīgu ievāko-

jumu (senāk viena metiena grāmatas bieži tika iesietas dažādās

R. Zariņš. Ilustrācija A. Lerha-Puškaiša «Mūsu tautas pa-
sakām» (1903)
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G. Šķilters. Vinjete almanahā «Zalktis»

J. Rozentāls. Vinjete almanahā «Zalktis»
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darbnīcās un dažādos vākos). Teicamas grāmatu ārējās apdares
tradīcijas (iesējuma materiāls un tehniskās apdares augsta kvali-

tāte, daudzkrāsainu rotājumu oriģinālkompozīcijas u.c.) veidojas
vairākās latviešu grāmatiesējēju darbnīcās: J. Ozola sietuvē Cēsīs

(M. Kaudzītes «Smaidi un asaras», 1904; Aspazijas «Sidraba šķidr-
auts», 1905; H. Heines «Dzejas», 1905), J. Tirzīša 1 sietuvē Rīgā
(R. un M. Kaudzīšu «Mērnieku laiki», 1915; J. Jaunsudrabiņa
«Baltā grāmata», 1914) un O. Jēpes sietuvē Cēsīs (J. Kārkliņa
«Lāpa», 1911).

Brošēto grāmatu vāku kompozīcijas atkārto arī uz audekla

iesējuma vākiem (J. Raiņa «Vētras sēja», 1905; E. Treimaņa-
Zvārguļa «Cietuma rozes», 1911). Mākslinieki uzsver burtu deko-
ratīvo funkciju, piemēram, E. Brencēna apdarē J. Pūriņa grāma-
tai «Modernu sieviešu mīlestības dziesmas» (1907). lesējuma de-

1 Gramatiesejejs J. Tirzītis minēts jau 19. gs. 60. gados.

G. Šķilters. Vinjete almanahā «Zalktis»

J. Rozentāls. Vinjete almanahā «Zalktis»
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korējums kļūst par aktīvu literārā darba raksturotāju. Nacionālās
grāmatu grafikas sākuma periodā grāmatas iekārtojumā par gal-
veno kritēriju kļūst visu apdares elementu kompozicionāla sais-

tība. Sis princips konsekventi realizēts R. Blaumaņa kopotajos
rakstos (1909—1914), kuriem iekārtojumu veidojis J. Grosvalds.

Novērtējot latviešu grāmatu mākslas devumu gandrīz četrus
gadsimtus garajā laikposmā, var redzēt, ka līdz pat 20. gs. latviešu

J. Madernieks. Vinjete almanahā «Zalktis»

J. Madernieks. Vinjete almanahā «Zalktis»
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grāmatu rotājums (ar nedaudziem izņēmumiem) tikai fragmen-
tāri un indiferenti pauž grāmatu mākslas vispārējās attīstības
tendences, bet turpmākajos pāris gadu desmitos norisinās

īsts apvērsums, kura rezultātā būtiski mainās preses izdevumu
mākslinieciskā apdare no kosmopolītiskas tā kļūst par nacio-

nālu. Latviešu preses grafiķu labākie darbi pēc savas ieceres sāk

atbilst augstākajiem veikumiem grāmatu mākslā (ko nevar teikt

par to poligrāfisko izpildījumu) un skaidri iezīmē modernās grā-
matu mākslas attīstības perspektīvas.

Līdz 1800. gadam izdotās ilustrētās latviešu grāmatas

1. Luters M. Enchiridion. Der kleine Catechismus... Königsperg, G. Os-

terberger, 1586. 4 il. kokgriezumā.

. 2. Euangelia vnd Episteln... Königsperg, G. Osterberger, 1587. 63 il.

kokgriezumā.

3. Luters M. Enchiridion. Der kleine Catechismus.. Riga, N. Mollin, 1615.
22 il. kokgriezumā. Ilustrāciju un to pārfrazējumu komplekti dažādās variāci-

jās atkārtoti lietoti grāmatās, kas šajā sarakstā dotas ar 5., 7., 8., 10., 16.,

18., 19., 21., 23., 32., 33., 37., 38., 48., 49., 54., 55. kārtas numuru. Daži kate-
hisma attēli kopā ar citām ilustrācijām lietoti grāmatās, kurām sarakstā dots

4., 6., 9., 11., 17. kārtas numurs.

4. Euangelia vnd Episteln... Riga, N. Mollin, 1615. 70 il. kokgriezumā
(3.) 1 . Ilustrāciju komplekts atkārtoti lietots grāmatās, kas sarakstā dotas ar

5., 6., 8., 9., 11., 17. numuru. Daži attēli no šī komplekta kopā ar citām ilus-

trācijām lietoti grāmatā, kuras kārtas numurs šajā sarakstā ir 16.

5. Lettisch Vade mecum. Riga, G. Schröder, [1631]. 98 il. kokgriezumā
(3., 4.). Ilustrācijas aligatos «Evangelia vnd Episteln...», M. Lutera «Der

kleine Catechismus ...».

6. [Evangelia vnd Episteln... Riga G. Schröder, 1631.] Konvoluta «Lettisch

Vade mecum» aligats. 76 il. kokgriezumā (3., 4.) 2 .
7. Luters M. Der kleine Catechismus.. . Riga, G. Schröder, [1631]. Konvo-

luta «Lettisch Vade mecum...» aligats. 22 il. kokgriezumā (3.).

8. Lettisch Vade mecum. Riga, G. Schröder, [1643—1644]. 96 il. kokgrie-
zumā (3., 4.). Ilustrācijas aligatos «Evangelia vnd Episteln...», M. Lutera

«Der kleine Catechismus ...».

1 Skaitļi apaļajās iekavās norāda sarakstā dotās grāmatas, kuru ilustrā-

cijas vai to pārfrazējumi izmantoti.

2 Bez ilustrācijām no iepriekš minētajiem komplektiem šajā grāmatā un

tās atkārtotajā 1644. gada izdevumā vēl viena.
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9. [Evangelia vnd Episteln... Riga, G. Schröder, 1644.] Konvoluta «Let-
tisch Vade mecum» aligats. 74 il. kokgriezumā (3., 4.).

10. Luters M. Der kleine Catechismus... Riga, G. Schröder, [1643—1644].
Konvoluta «Lettisch Vade mecum» aligats. 22 il. kokgriezumā (3.).

• 11. Mancelis G. Langgewünschte Lettische Postill... Riga, G. Schröder,
1654. 69 il. kokgriezumā (3., 4.).

12. Lettisches Vade mecum... Riga, [H. Bessemesser], 1673 [1672—1674].
Titullapa un viena il. kokgriezumā (13.). Ilustrācija aligatā «Die Sprüche
Salomonis...».

13. Die Sprüche Salomonis... Riga, H. Bessemesser, 1672. Konvoluta

«Lettisches Vademecum...» aligats. 1 il. kokgriezumā.

14. Das Hauss-, Zucht- und Lehr-Buch Jesus Syrach ... Riga, G. M. Nöller,
1685. 2. il. kokgriezumā.

15. [Ābece. Rīgā, J. G. Vilkens, starp 1680—1690.] 1 il. kokgriezumā.
16. Luters M. Der kleine Catechismus... Riga, G. M. Nöller, [l7. gs. bei-

gas], 25 il. kokgriezumā (3., 4.).

17. Mancelis G. Langgewünschte Lettische Postill... Riga, G. M. Nöller,
[1699]. 1 68 il. kokgriezumā (3., 4.).

18. Latviska baznīcas, školas un sētas grāmata... Riga, G. M. Nöller,
1703. 23 il. kokgriezumā (3.). Ilustrācijas aligatā «Tā svēta bērnu mācība...».

19. Tā svēta bērnu mācība... Riga, G. M. Nöller, 1703. Konvoluta «Lat-

viska baznīcas, školas un sētas grāmata...» aligats. 23 il. kokgriezumā (3.).
20. Tas jauns testaments... Riga, S. L. Frölich, 1730. Frontispiss un 13 il.

kokgriezumā, kas signētas ar burtu M.

21. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata... Riga, S. L. Frölich,

1732. Frontispiss, kas signēts ar burtu M, un 50 il. kokgriezumā (3., 22.).
Ilustrācijas aligatos «Latviska dziesmu grāmata..», «Tā svēta bērnu mā-

cība..». lespējams, šis frontispiss un tā pārfrazējumi lietoti lielākajā daļā
18. gs. rokasgrāmatu, bet saglabājušies tikai dažu izdevumu zināmajos eksem-

plāros (grāmatām, kas šajā sarakstā dotas ar 32., 45., 51. numuru).

22. Latviska dziesmu grāmata... Riga, S. L. Frölich, [1732]. Konvoluta

«Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» aligats. 24. il. kokgriezumā.
Ilustrāciju komplekts atkārtoti lietots grāmatā, kurai šajā sarakstā dots 25. kār-

tas numurs.

23. Tā svēta bērnu mācība... Riga, S. L. Frölich [1732]. Konvoluta «Lat-

viska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» aligats. 26. il. kokgriezumā (3.).
24. Jauna latviska dziesmu grāmata... Rīgā, Z. L. Frēlihs, 1733. 37 il.

kokgriezumā. Visiem zināmajiem šīs grāmatas eksemplāriem trūkst sākuma la-

pas, bet atkārtotajos izdevumos (grāmatām, kas sarakstā dotas ar 27., 29.,

30., 34. kārtas numuru) ir ar burtu M signēts frontispiss kokgriezumā un at-

1 Daļai eksemplāru titullapa uzrādītas šādas ziņas: Riga, J. Güntzel, 1699.
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kārtoti lietots ilustrāciju komplekts. Tādēļ jādomā, ka arī 1733. gada izdevu-

mam ir bijis frontispiss.
25. Latviska dziesmu grāmata... Riga, S. L. Frölich, [starp 1733—1762].

24 il. kokgriezumā (22.).
26. Kādas izlasītas garīgas jaukas dziesmas... Rēvelē, J. J. Kēlers, 1742.

Titullapas il. kokgriezumā.
27. Jauna latviska dziesmu grāmata... Rīgā, Z. L. Frēlihs, 1742. Fron-

tispiss, kas signēts ar burtu M, un 37 il. kokgriezumā (24.).
28. Mancelis G. Jauna latviešu sprediģu grāmata ... Königsberg, J. H. Har-

tung, 1746. Frontispiss un 66 il. kokgriezumā.
29. Jauna latviska dziesmu grāmata... Rīgā, Z. L. Frēlihs, 1748. Fron-

tispiss, kas signēts ar burtu M, un 37 il. kokgriezumā (24.).
30. Jauna latviska dziesmu grāmata... Rīgā, Z. L. Frēlihs, 1752. Fron-

tispiss, kas signēts ar burtu M, un 37 il. kokgriezumā (24.).
31. Kurzemes jauna un pilnīga dziesmu grāmata... Kēnigsbergā, J. H. Har-

tungs, 1754. Frontispiss asējumā, signēts ar «G. F. Stender del., J. C. Sy-
sang Sc.», un 37 il. kokgriezumā.

32. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata... Riga, S. L. Frölich,
1756. Frontispiss, kas signēts ar burtu M (21.), un 26 il. kokgriezumā (3.). Ilus-

trācijas aligatā «Tā svēta bērnu mācība..».

33. Tā svēta bērnu mācība ... Riga, S. L. Frölich, 1756. Konvoluta «Lat-

viska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» aligats. 26 il. kokgriezumā (3.).
34. Jauna latviska dziesmu grāmata... Rīgā, Z. L. Frēlihs, 1762. Fron-

tispiss, kas signēts ar burtu M, un 37 il. kokgriezumā (24.).
35. Latviska dziesmu grāmata... Rīgā, Z. L. Frēlihs, [G. K. Frēlihs,] 1764.

Frontispiss asējumā. Tā pārfrazējumi izmantoti grāmatās, kas šajā sarakstā
dotas ar 39., 44., 47. kārtas numuru.

36. Jauna un veca laiku grāmata uz to 1766. gadu... Jelgavā, K. Lītke,
[1765]. 1 il. kokgriezumā. lespējams, attēls lietots arī iepriekšējos gadugājumos.
Tas izmantots līdz 1775. gadagājumam. 1768. un 1769. gada kalendārus izdod

K. Lītkes atraitne, bet, sākot ar 1770. gadu, J. F. Stefenhāgens.
37. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata... Riga, G. C. Frölich,

1768. 26 il. kokgriezumā (3.). Ilustrācijas aligatā «Tā svēta bērnu mācība...».

38. Tā svēta bērnu mācība ... Riga, G. C. Frölich, 1768. Konvoluta «Lat-

viska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» aligats. 26 il. kokgriezumā (3.).
39. Latviska dziesmu grāmata... Rīgā G. K. Frēlihs, 1769. Frontispiss

kokgriezumā (35.).
40. Mancelis G. F. Jauna latviešu sprediģu grāmata ... Jelgavā, Kurzemes

grāmatu bodes, [1769]. Grāmata iespiesta Leipcigā. Frontispiss K. Hūna

portrets vara grebumā, signēts ar «Schorer pinx. 1770. Schleuen Sc. Berol».

41. Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata... Jelgavā un Aizputē,
J. F. Hincs, 1774. 1 il. (shēma) kokgriezumā. Tā lietota atkārtotajos izdevu-

mos (grāmatas, kas sarakstā dotas ar 42., 56. kārtas numuru).



42. Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata ... Jelgavā un Aizputē.
J. F. Hincs, 1776. Titullapas ilustrācija asējumā, signēta ar G. G. Endner del.
et sculp.», un 1 il. kokgriezumā (41.).

43. Stenders G. F. Tās kristīgas mācības grāmata ... Aizputē, J. F. Hincs,
1776. Titullapas ilustrācija asējumā, signēta ar «G. G. Endner del. et sculp.».

44. Latviska dziesmu grāmata.., Rīgā, G. K. Frēlihs, 1779. Frontispiss
kokgriezumā (35.).

45. [Stenders G. F.] Jauna ABC un lasīšanas mācīšanas mācība. Jelgavā,
J. F. Stefenhāgens, 1782. Titullapas ilustrācija kokgriezumā. Tā lietota atkār-

totajos izdevumos (grāmatās, kas sarakstā dotas ar 51., 57. kārtas numuru).
46. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata. .. Riga, G. F. Frölich,

1786 [1787]. Frontispiss kokgriezumā, signēts ar burtu M (21.), aligata «Lat-

viska dziesmu grāmata ...» frontispiss kokgriezumā.

47. Latviska dziesmu grāmata... Riga, G. H. Frölich, 1787. Konvoluta

«Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» aligats. Frontispiss kokgrie-
zumā (35.).

48. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata ... Rīgā, J. F. Hartknohs,

1787, 25 il. kokgriezumā (3.). Ilustrācijas aligatā «Latviska svēta bērnu mā-

cība ...».

49. Latviska svēta bērnu mācība... Rīgā, J. F. Hartknohs, 1787. Konvoluta

«Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» aligats. 25 il. kokgriezumā (3.).

50. [Stenders G. F.] Bildu ābice. Jelgavā, J. F. Stefenhāgens, 1787. 24 il.

asējumā (1 il. titullapā).

51. [Stenders G. F.] Jauna ABC un lasīšanas mācība. Jelgavā, J. F. Ste-

fenhāgens, 1787. Titullapas il. kokgriezumā (45.).

52. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata... Riga, G. F. Frölichs

Erben, 1789. Frontispiss kokgriezumā, signēts ar burtu M (21.).

53. Latviska dziesmu grāmata ... Riga, Frölichs Erben, 1789 [1793]. Fron-

tispiss kokgriezumā (36.).

54. Latviska svēta bērnu mācība... Rīga, J. K- D. Millers. 1794. Konvo-

luta «Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata...» (1795. gada izdevuma)
aligats. 23 il. kokgriezumā (3.).

55. Latviska baznīcas, skolas un sētas grāmata ... Rīgā, J. K. D. Millers,
1795. 23 il. kokgriezumā (3.). Ilustrācijas aligatā «Latviska svēta bērnu mā-

cība ...».

56. Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata... Jelgavā, J. F. Stefen-

hāgens, 1796. I il. (shēma) kokgriezumā (41.).

57. [Stenders G. F.] Jauna ABC un lasīšanas mācība. Jelgavā, J. F. Ste-

fenhāgens, 1797. Titullapas ilustrācija kokgriezumā (45.).
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАТЫШСКОГО

КНИЖНОГО ИСКУССТВА ДО 1917 Г.

В. ВИЛЛЕРУШ

Резюме

Цель статьи обобщить и хронологически систематизиро-
вать ряд важных фактов из истории искусства латышской

книги. Проанализированы три периода.
1. Период адаптации заимствований (с 1525 г. до 70-х годов

XIX в.). Установлено несколько форм заимствований: отпеча-

танные за границей латышские книги или отдельные иллюстра-
ции, вклеенные в издания, изготовленные в Латвии; импорт

печатных форм; перефразировка чужих иллюстраций. Этот пе-

риод по характеру неоднороден, поэтому в статье рассмотрены:
истоки искусства латышской книги (с 1525 г. до конца XVII в.);
формирование местного книжного искусства (первая половина

XVIII в.); деятельность рационалистов (с середины XVIII в. до

20-х годов XIX в.); искусство латышской книги в период разви-
тия буржуазного общества (20—70-е годы XIX в.).

Первые иллюстрированные латышские книги имели религи-
озное содержание. Основоположником иллюстрирования латыш-

ской светской литературы по праву следует считать Г. Ф. Стен-

дера. В 1787 г. была издана его иллюстрированная «Bildu
ābice» («Азбука в картинках»).

Несколько столетий внешнее и внутреннее художественное
построение книги развивались независимо друг от друга. Та-

кое понимание оформления книг сохранялось до середины XIX в.,

когда типографский бумажный переплет преобразил все произ-

ведение печати в компилятивный ансамбль, положивший начало

эволюции современной латышской книги.

2. Период, предшествующий национальному книжному ис-

кусству (последняя четверть XIX в.). В конце XIX в. быстро
назревали предпосылки для всестороннего развития латышского

книжного искусства: материально-техническая база, профессио-
нализм в графике, осознание обществом необходимости худо-
жественно совершенных произведений печати. Широкую дея-

тельность развивают иллюстраторы—латыши: К. Кронвалдс,
М. Буше, Р. Зариньш и др. Большое внимание художествен-
ному и полиграфическому оформлению книги уделяют некото-

рые издатели (например, Э. Зислак и Я. Озолс). Но эклектика,

которая в это время является не только определяющим направ-
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лением в искусстве, но и методом оформления книг, препятст-

вует созданию непреходящих ценностей.
3. В начальный период национального латышского книж-

ного искусства (начало XX в. до 1917 г.) наблюдается плодо-

творное сочетание различных направлений искусства (академи-
ческого реализма, историцизма, югендстиля, критического реа-
лизма). Доминирует югендстиль (модерн). Все это дает им-

пульс эволюции книжного искусства в Латвии. Издательство
«Залктис» привлекает художников к систематическому сотрудни-

честву. Положительные отзывы прогрессивных общественных
деятелей об этом начинании, работа лучших латышских худож-
ников (Я. Розентале, В. Пурвитис, Г. Шкилтерс, Я. Тилбергс,
Ю. Мадерниекс, Я. Гросвалдс и др.) в качестве иллюстраторов,
забота издателей Я. Озолса, А. Голтса, Л. Нейманиса и других
о художественном уровне своей продукции свидетельствуют о

том, что общественность испытывает потребность в хороших
книгах. Вплоть до XX в. украшение латышских книг, лишь за

некоторыми исключениями, только фрагментарно и индиффе-
рентно отражало интернациональные тенденции развития книж-

ного искусства. В последующие же два десятилетия резко меня-

ется художественное оформление печатных изданий. Из космо-

политического оно превращается в национальное.

В начальный период национального книжного искусства
главным критерием расположения материала книги становится

композиционная связь всех элементов оформления. Лучшие ра-
боты латышских книжных графиков по замыслу начинают со-

ответствовать высшим стандартам, и уже четко намечаются

контуры развития современного книжного искусства.

SOME LATVIAN BOOK ART DEVELOPMENT TENDENCIES

UP TO 1917

V. VILLERUŠS

Summary

This article aims at summing up and systematizing in chro-
nological order a number of significant facts connected with the
history of Latvian book art. Three periods are under discussion.

1. The period of borrowing adaptation (from 1525 till the

1870’s). The adaptations enter Latvian book art in different
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ways: prints in foreign printing houses (Latvian books printed
abroad, or separate illustrations that are later pasted in the edi-

tions made in Latvia); the import of printing forms; paraphrases
of foreign illustrations. This period is not homogeneous, so it is

to be further divided into following subperiods: the outset of the

Latvian book art (from 1525 to the end of the 17th century); the

development of the local Latvian book art (the first half of the
18th century); the activities of rationalists in the Latvian book
art (from the mid-18th century up to the 1820’s); the Latvian

book art during the formation of the bourgeois society (from the
1820’s till the 1870’s).

The first illustrated books in Latvia are of a religious cha-

racter. G. F. Stender is considered to be the first real illustrator
of secular literature. His illustrated book «Bildu ābice» (The ABC

in pictures) was published in 1787.

For several centuries the interior and exterior of a book were

two independent units. Such understanding in the book decoration

lasted up to the middle of the 19th century when the typogra-
phical paper covers turned the whole printed matter into a compila-
tive ensemble marking the beginning of the contemporary Lat-

vian book evolution.

2. The pre-period of the national book art (the last quarter
of the 19th century). The end of the 19th century sees the swift

ripening of the conditions for the all-round development of the
Latvian book art: the material-technical basis, professionalism of

graphic arts, the public awareness of the necessity for a printed
work of great artistic value. The illustrators of Latvian national-

ity (K. Kronvalds, M. Bušs, R. Zariņš and others) start extens-

ive activity. The artistic and polygraphic quality of books is paid
great attention to by a number of publishers, e. g. E. Sieslack and
J. Ozols. Yet, eclecticism being the decisive art trend at that time,
as well as the general method of book design hinders the creation
of genuine pieces of art.

3. The early period of the Latvian national book art (the be-

ginning of the 20th century, up to 1917). This period witnesses

fruitful mutual influence of different art trends (such as academic
realism, historicism, jugendstyle, critical realism). All these, ju-
gendstyle being predominant, greatly contribute to the develop-
ment of book art in Latvia. The «Zalktis» publishing house takes

on artists for systematic work.

Positive references of the progressive public figures on this

undertaking, work of the outstanding Latvian artists (J. Rozen-
tāls, V. Purvītis, G. Sķilters, J. Tilbergs, J. Madernieks, J. Gros-



vaids, etc.) in the field of book illustration, the publishers’
(J. Ozols, A. Golts, L. Neimanis) care for the artistic quality of
books all that proves the public need for well-designed books.

Up to the 20th century the Latvian book decoration (with few

exceptions) reflects the international tendencies of this art only
fragmentary and indifferently, but the next two decades bring
essential changes in the book decoration it turns from cosmo-

politan to national.

In the early period of the national book art the compositional
unity of all book decoration elements becomes the main criterion

in book design.
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JELGAVAS IZDEVĒJI STEFENHĀGENI

LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBĀ

A. APĪNIS, S. ŠIŠKO

18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē, kad Latvijā grāmat-
niecība attīstījās samērā strauji, Stefenhāgenu izdevniecība deva

ļoti lielu daļu latviešu grāmatu produkcijas.
Stefenhāgenu uzņēmuma dokumenti pa daļai saglabājušies un

pašlaik atrodas V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto
grāmatu un rokrakstu nodaļā. 1 Sī apcerējuma pamatā ir Stefen-

hāgenu arhīva un viņu izdoto latviešu grāmatu ražas analīze. Rak-
stā sniegtie skaitliskie pārskati par Stefenhāgenu izdevumiem jā-
uztver tikai kā aptuveni. Tam divi cēloņi. Pirmkārt, bibliogrāfis-
kie repertuāri 2

,
lai cik rūpīgi tie izstrādāti, arvien ir vairāk vai

mazāk nepilnīgi, un arī vēlāk Stefenhāgenu izdevniecības katalo-
gos un dokumentos no jauna atrastie un mūsu skaitļojumos
ietvertie izdevumi nebūt vēl nav visi. Otrkārt, grūtības sagādā tas

apstāklis, ka pēc ziņām grāmatās vien vairumā gadījumu nav

iespējams atšķirt pašu Stefenhāgenu izdevumus no privātpersonu
izdevumiem, ko šīs personas pasūtījušas Stefenhāgenu spiestuvē.
Ja trūka īpašu norādījumu, tad pēdējie izdevumi mūsu skaitļoju-
mos bija jāpieskaita pašu Stefenhāgenu izdevumiem.

1 Šifrs RX 110. Turpmāk piezīmēs uz Stefenhāgenu arhīvu tiks norādīts

ar šo šifru, pievienojot aiz komatiem apraksta (kārbas) numuru, glabājamās
vienības numuru un norādījumu uz lapu. Daži svarīgākie dokumenti publicēti
gräm.: Steffenhagen und sein Haus. Dokumente aus dem Steffenhagenschen
Archiv, herausgegeben von Schack Steffenhagen. Mitau, 1912. 124 S., 9 81. 111.

So publikāciju savam pārskatam izmantojis J. Misiņš (Misiņš J. Latvijas grā-
matniecība un grāmatrūpnieki. Izlase. R., 1962. Nod.: Jelgavas grāmatu
spiestuves, 120.—131. Ipp.).

2 Napiersky С. E. Chronologischer Conspect der Lettischen Literatur ...
[Mit Fortsetzungen]. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literarischen

Gesellschaft, 1831 —1869, Bd. 3,7, 12, 14; Misiņš J. Latviešu rakstniecības rā-

dītājs. R„ 1924—1937. [l.] 2.
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Gramatu spiestuve Jelgava līdz 1769. gadam

Pirms Stefenhāgena grāmatu spiestuve Jelgavā pastāvēja
jau vairāk nekā 100 gadu. Tieši tajā laikā izveidojās grāmatu ra-

žošanas īpatnējā juridiski ekonomiskā kārtība, kādu mantojumā
saņēma Stefenhāgeni. 17. gs. vidū Kurzemes hercogistē, kas bija
vasaļatkarībā no Polijas, valdīja liela saimnieciska rosība. Vaja-
dzībai pēc grāmatām augot, hercogistē sava spiestuve radās
1666. vai 1667. gadā, kad uz Jelgavu pārnāca agrākais Toruņas
iespiedējs Mihaēls Karnals (Karnall) 1

.

Senākais pašreiz zināmais Jelgavas iespiedums ir hercoga
kancelejas ierēdņa T. Fišera apsveikums vācu valodā 1667. gadā
Kurzemes valstsvīram M. Felkerzāmam 2 . Pašreiz zināmi nelieli
Karnala iespiedumi vācu un latīņu valodā visvairāk dažādu
apsveikumu un bēru runu, biogrāfiski materiāli, daži politiski
traktāti, atsevišķas katoļu teoloģiskas grāmatas. Pirmajos iespied-
darbos konstatējamas diezgan daudzas burtu garnitūras (gotiskās,
Svābahas, antīkvas, kursīva, dažādos lielumos), taču visas jau
nodeldētas. Acīm redzot, Karnals iegādājies vecu burtu materiālu
kādā Vācijas spiestuvē.

Jau pirmajos apskatei pieejamos iespiedumos (kopš 1668. g.)
Karnals dēvēts par hercoga grāmatiespiedēju. Kādā 1678. gada
izdevumā izdevniecības ziņās teikts: «Ex officina Typographica
Illustrissimi Principis Curlandiae Typis Michaelis Karnall.» Šāds

formulējums «No Kurzemes hercoga tipogrāfijas ar Mihaēla

Karnala burtiem» liek secināt, ka Karnals bija spiestuves iekār-
tas īpašnieks, vienlaikus arī hercoga kalpotājs. Uz spiestuves
ciešajiem sakariem ar hercogu un viņa politiku norāda fakts, ka
Karnala iespiestie apsveikumi un runas gandrīz visi saistās ar

galmam tuvām aprindām.
Grāmatu veikals Jelgavā zināms kopš 1644. gada3. 70. gados

tas piederēja J. Gincelim, kopš 1706. gada G. Gincelim. Her-

cogi centās veicināt veikala darbību, izdodot īpašniekiem dažādas

privilēģijas 4
.

1680. gadā mācītājs un galma astrologs G. Krīgers

1 Slownik pracowniköw ksigžki polskiej. Warszawa — Lodz, 1972.

s. 398—399.
2 [Fischer Г.] Schuldigste Lobschrifft dess... Herrn Melchior von Fölcker-

samb ... Minēts gräm.: Recke J. F., Napiersky К. E. Allgemeines Schriftsteller-

und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland... Mitau,
1827, Bd. 1, S. 581.

3 Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588—1888. R.,

1890, S. 335. Tai laikā Jelgavā jau darbojās arī grāmatu iesējējs.
4 G. Ginceļa iesniegums hercogam 1711. gadā (noraksts R X 110, 1,2, I,

1.-2. lp.).
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(Krüger) sagatavoja pirmo «Kurzemes horizontam» pielāgoto ka-
lendāru vācu valodā. To iespieda Dancigā 1 vai nu Krīgeram
tur bija izdevīgāki iespiešanas noteikumi, vai arī Karnalam trūka

kalendāram nepieciešamo īpašo iespiedzīmju. Kalendāra izdevējs
bija pats Krīgers. Kurzemes hercogi, kā liecina Ginceļa un vēlāk
Krīgera piemērs, zināmā mērā veicināja arī ārpus spiestuves stā-
vošu personu darbību grāmatu izdošanā.

1684. gadā hercoga iespiedēja amatā darbu sāka Georgs Ra-
deckis (Radetzky). Zināms, ka šai laikā spiestuve atradusies pie
Driksnas upes ēkā, ko dažkārt dēvēja par tiesas namu (Gericht-
stube). Kopš 1684. gada iespiedumos redzami jauni burtu kom-

plekti, jaunas baroka stila ornamenta klišejas nelielā izvēlē. Bet

Radecka 40 darba gados šie burti pamazām nolietojās, jaunas
vinjetes tika iegādātas minimālā skaitā. Tas liecina par pastāvī-
gām finansiālām grūtībām2 . Kā vērojams pēc dažām ziņām3

,
Ra-

decka laikā spiestuves noslogojums bija nevienmērīgs brīžiem

darba trūka pat Radeckim vienam pašam, bet, kad bija jāpilda
lieli pasūtījumi, viņam vajadzēja pieņemt un algot zelli. Radeckis
grāmatas izdeva arī par savu naudu. Tādējādi viņa laikā spies-
tuve reizē bija izdevniecība.

Radecka iespiedumi ir daudzveidīgāki nekā Karnala darbi.

Parādījās arī daiļliteratūra, kāds teoloģiski valodniecisks apcerē-
jums, sprediķi un sprediķu krājumi vācu valodā.

Pēc Krīgera nāves Kurzemes vācu kalendāra izdošanas pri-
vilēģiju no hercoga dabūja J. Gincelis; par to viņam hercoga kasē
ik gadus vajadzēja iemaksāt 12 dālderu. Tātad kalendārs bija
kļuvis par ienesīgu ienākuma avotu gan izdevējam, gan hercogam.
Kopš 1693. gada kalendāru reizēm iespieda Jelgavas spiestuve.
1714. gadā Radeckis panāca hercoga rīkojumu Gincelim kalendāru

iespiest tikai Jelgavas tipogrāfijā
4

.
Sis rīkojums ir pirmais zinā-

mais Jelgavas spiestuves privileģējums.
Paši lielākie Radecka izdevumi ir latviešu valodā. 17. gs.

80. gadu pirmajā pusē baznīcas virsvadība ar hercoga ziņu orga-

nizēja tā saukto baznīcas rokasgrāmatu latviešu valodā. Radec-
kis grāmatu iespieda 1685. gadā ar nosaukumu «Vermehrtes Let-
tisches Hand-Buch...». Rokasgrāmatā bija apmēram 850 lappušu.

1R X 110, 1,2, I, 5. Ip.
2 No 1695. gada saglabājušies dati par iespiedēja atalgojumu (R X 110,

6,5, 11. lp.; Misiņš ī. Latvijas grāmatniecība..., 120.—121. Ipp.).
3 Priekšvārdi latviešu rokasgrāmatas 1722.—1727. gada izdevumam; Ra-

decka atraitnes iesniegums hercogam 1726. gadā (R X 110, 1, I, 3. lp.).
4R X 110, 1,2, I, 1,—2., 5.-9. lp.
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Tādējādi visai Kurzemes baznīcas literatūrai tika radīts pamats
latviešu valodā, tika izveidots galvenais palīglīdzeklis reliģijas
propagandai dzimtļaužu vidū.

1685. gadā iznāca arī H. Ādolfija (Adolphi) latviešu valodas
gramatika «Erster Versuch einer kurtz-verfasseten Anleitung zur

lettischen Sprache», kas uz ilgiem gadu desmitiem kļuva par rak-
stu valodas galveno normētāju 1 . Ādolfija darbs noderēja arī cit-
tautu zinātniekiem, piemēram, M. Lomonosovam, kā informācijas
avots par latviešu valodu. 2

So grāmatu izdošanu stimulēja nevis muižniecība, bet gan
valsts vara un baznīcas vadība. Muižniecībai latviešu zemnieki
bija tikai darbaspēks. Tā uzskatīja, ka sniegt zināšanas viņiem
ir pat bīstami. Valdībai turpretim bija nepieciešams minimāls
zemnieku apzinīgums un izglītība, lai būtu iespējams uzturēt vis-

pārēju kārtību un lai valsts aparāts varētu normāli darboties.
Centrālās varas centieni pārņemt zemniecības garīgo vadību sa-

vās rokās ar reliģijas un grāmatas palīdzību, Jelgavas spiestu-
ves rosība šai virzienā objektīvi vērtējama par progresīviem pasā-
kumiem, kaut arī tie bija iecerēti feodālās kārtības saglabāšanas
nolūkā.

1714. gadā Radeckis iespieda «Mežmuižas un Kukuru draudžu
dziesmu grāmatiņu.. .», kuras izdošanai naudu bija sametuši paši
zemnieki. Priekšvārdos stāstīts, ka draudzei iepatikušās jaunās,
t.i., atskaņotās dziesmas («jaunās vien uz tādu vīzi iekūlušies ir

in līdz šo dienu iekulties neapnīk») 3. 1722. gadā Radeckis sāka
laist klajā rokasgrāmatas otro izdevumu 1000 eksemplāros. Ro-
kasgrāmatas pēdējās daļas iznāca 1727. gadā. Tās izdeva Radecka
atraitne.

1727. gadā par hercoga iespiedēju kļuva agrākais spiestuves
zellis Johans Heinrihs Kesters (Köster), apprecēdams Radecka
atraitni. Ķestera laikā konstatējamas tādas darba apmaksas for-
mas, kādas ir tradicionālas vēlāk, viņš dabūja no hercoga ka-

ses «jaungada naudu», regulāru atalgojumu (tajā ietilpa arī tā

1 Tuvāk sk. grām.: Draviņš Ķ. Altlettische Schriften und Verfasser. Lund,
1965, 1, S. 83—114.

2 Nesen Helsinku universitātes bibliotēkā atrasts M. Lomonosova grāmatu

krājums, kurā ietilpst Ādolfija gramatika ar Lomonosova ierakstītām pie-
zīmēm par latviešu un slāvu valodu atbilsmēm. Secinājumus Lomonosovs iz-

mantojis savā pazīstamajā darbā «Senā Krievijas vēsture».

3 Tuvāk sk. rakstā: Jēgers B. Über das lettische sog. Grenzhofsche und
Kuckernsche Gesangbuch. Spräkliga Bidrag, 1961, № 17, S. 20—34.
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saucamais «deputāts» nauda), bez tam īpašu samaksu par atse-

višķiem iespiedumiem. 1

Kurzemē notika galma jukas un afēras, hercogs Ernsts Johans
Bīrons ilgstoši uzturējās Krievijā (tātad spiestuvei pietrūka cen-

trālās varas atbalsta), muižnieku vara pieauga. Tas viss nelab-

vēlīgi ietekmēja gan kultūras dzīvi vispār, gan spiestuves stāvokli.

Spiestuve pagrima netika iegādāti jauni burti, samazi-

nājās izlaides spēja, liela apjoma latviešu grāmatas iespieda Kē-

nigsbergā, piemēram, latviešu rokasgrāmatu, kas vēlreiz iznāca

1744. gadā 6000 eksemplāros un kam līdzekļus deva hercoga kase

(200 dālderu) un prenumerācija (pircēju iepriekšējas iemaksas) 2
,

kā arī rokasgrāmatas jauno izdevumu 1754. gadā. Kēnigsbergā
iespieda arī vairākas sprediķu grāmatas u.c.

Ķestera darbībā par veiksmīgu momentu var atzīmēt tikai ka-
lendāru iespiešanu. 50. gadu sākumā vācu kalendāra izdošanu

bija pārņēmusi hercoga kase tā maksāja Kesteram par iespie-
šanu, viņš piegādāja kasei zināmu skaitu eksemplāru, ko kase
nodeva pārdošanā iesējējiem3 . Kesters sāka izdot latviešu kalen-
dāru. Pirmais zināmais iznācis 1758. gadā nākamajam gadam;
varētu būt bijuši vēl kādi agrāki laidieni4. Latviešu kalendāru

spiestuve esot nopirkusi no tā sastādītāja 5
, t.i., G. V. Krīgera

(G. Krīgera dēla). Tā kā G. V. Krīgers mira 1758. gadā, tad, jā-
domā, runa ir par viņa manuskriptu vairākiem gadiem uz priekšu.
Kalendārs 1760. gadam saucās «Zemnieku jeb latviešu laiku grā-
mata» 6

.

Kad Kesters bija miris, 1761. gadā pēc hercoga pavēles par

spiestuves vadītāju no Viļņas ataicināja tipogrāfijas darbinieku

Kristiānu Lītki (Liedtke). Viņš 1762. gadā saņēma no hercoga
aizdevumu 1000 florīnu (t.i., 250 dālderu) 7 apmērā, par 200 dāl-

1 Woldemar J. H. Zur Geschichte der Druckereien, Lithographien u. Buch-

handlungen in Curland, und des Curländischen Kalenders. Das Inland,

1845, № 32, Sp. 559.
2 Tetsch L. Kurtze Geschichte Der Zum Dienst der Gemeine Jesu in den

Hertzogthümern Curland und Semgallen Gewidmeten Lettischen Kirchen-Lie-

der... Copenhagen, 1751, S. 23.—24. Mācītājiem no šīs tirāžas bija paredzēti
400 eksemplāri.

3 Woldemar J. H. Zur Geschichte..., Sp. 577; R X 110, 1, 17, 13. Ip.
4 Misiņš J. Vecākais kalendārs latviešu valodā. Izlase. R.,1962, 92.

94. Ipp.
5 R X 110, 1,2, I, 18. Ip.
6 Misiņš J. Vecākais kalendārs ..., 93. Ipp.
7 R X 110, 1, 13, 1. Ip.
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deriem no agrāko iespiedēju mantinieka atpirka atlikušo spiestu-
ves iekārtu 1

, par pārējo summu iegādājās burtu materiālu un citu

vajadzīgo inventāru.
Lītkes iespiedumos redzamas tikai pilnīgi jaunas, tam laik-

metam modernas raksta garnitūras. Ornaments tāpat viss ir at-

jaunots un samērā bagāts. Galvenais tas ir tā laikmeta moder-
nais, rokoko stila ornaments.

K. Lītke un vēlāk viņa atraitne līdzās lielākam daudzumam
vācu politiskās, baznīcas un citas literatūras un pirmajai Jelga-
vas avīzei vācu valodā paguva iespiest G. F. Stendera «Jaukas
pasakas in stāstus» (1766, izdeva grāmatiesējējs J. G. Rihters),
Kurzemes latviešu baznīcas dziesmu grāmatu (1766; sākts nāka-
mais izdevums, kas parādījās 1769). Regulāri iznāca latviešu ka-
lendārs. Pēc Stefenhāgenu ģimenē saglabātajām ziņām, Lītkes
laikā kalendāram bijis apmēram 200 pircēju (vācu avīzei sākumā

tikai 12 vai 16) 2
.

Galvenais Lītkes panākums tomēr bija spiestuves juridiskā
stāvokļa nokārtošana. Lītkes pieņemšanas rakstā3 paredzēts, ka
galma iespiedējs pildīs hercoga uzdevumus, iespiedumus kontrolēs

cenzūra, hercogs viņam maksās tādu pašu algu un «deputātu» kā

iepriekšējam iespiedējam līdz ar nolīgto pielikumu 4
un sargās viņa

tiesības. Tūdaļ nākamajā 1762. gadā Lītke ieguva no hercoga
privilēģiju 5 kā vienīgajam izdot un iespiest vācu un latviešu ābe-
ces, vācu un latviešu katehismus, vācu katehismu kombinācijā ar

evaņģēlijiem un psalmiem, latviešu kalendāru6
un mazo vācu pie-

zīmju kalendāru. Lītke kopā ar grāmattirgotāju J. J. Kanteru
1764. gadā saņēma privilēģiju izdot arī vācu un nevācu dziesmu

grāmatas 7. Visas šeit minētās grāmatu grupas ir lieltirāžas masu

izdevumi. Šķiet, Lītke sāka rūpēties par savas izdevniecības juri-

1 R X 110, 1, 13, 16. Ip.
2 Steffenhagen und sein Haus, S. 23, 111.

3 R X 110, 1,1, 1. Ip.; Steffenhagen und sein Haus, S. 100.

4 Lītkes atalgojums par kārtējiem valdības iespiedumiem (patentiem utt.),
ieskaitot «jaungada naudu» un «deputātu», bija 65 dālderi (R X 110, 1, 13,
L-—3. Ip.). 6 asis malkas un brīvs dzīvoklis (R X 110, 6,5, 10. lp.), bez tam

viņš saņēma vienreizēju apmaksu par atsevišķiem valdības pasūtījumiem (R X

HO, 1, 13( I,—3
t lp).

5 R X 110, 1,2, I, 12. lp.; Steffenhagen und sein Haus, S. 101.

G Par latviešu kalendāra izdošanas tiesībām Lītke samaksaja sava priekš-

gājēja mantiniekiem (R X 110, 1,2, I, 27.-28. lp.). Lītkes laikā kalendārs iz-

nāca ar nosaukumu «Jauna un veca latviešu laiku un notikušu lietu grāmata».
7 R X 110, 1,2, I, 10. lp.; Steffenhagen und sein Haus, S. 102. Faktiski

Kantera vārdā ar Lītki sadarbojās J. F. Hartknohs.
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disko stāvokli laikā, kad pastiprinājās konkurence no «Kurzemes
grāmatu bodes» un iesējēju puses. Privilēģijas tālu pārsniedza uz-

devumu aizsargāt un nodrošināt tiesības un radīja Jelgavas spies-
tuvei izcilu monopolstāvokli.

Tādējādi 18. gs. 60. gados grāmatu iespiešana un izdošana

Jelgavā tika ietverta tajās īpatnējās juridiski ekonomiskajās for-
mās, kas raksturīgas Baltijas grāmatniecībai kopš tās sākumiem
līdz pat galīgajai kapitālisma uzvarai 19. gs. vidū. No vienas pu-

ses, spiestuves īpašnieks bija privāts uzņēmējs, kapitālists vi-

ņam piederēja ražošanas līdzekļi un iekārta, viņš ieguva ienāku-

mus, realizējot produkciju, un personālam maksāja algu no sa-

vas kabatas. No otras puses, tipogrāfs bija hercoga kalpotājs.
Viņš saņēma brīvu dzīvokli, algu un bez tam īpašu apmaksu par
valdības pasūtītajiem iespiedumiem, bija atbrīvots no pilsētas ju-
risdikcijas un nastām. Visam pāri gūlās feodāla tipa ierobežo-

jumu sistēma kalpotāju pieņemšanai vajadzēja hercoga atļau-
jasl, iespiešanas cenas tika normētas2

, privilēģijas aizšķērsoja
ceļu brīvai konkurencei.

J. F. Stefenhāgena spiestuve un izdevniecība
no 1769. gada līdz 1795. gadam

18. gs. otrajā pusē Kurzemes hercogistē sāka veidoties kapi-
tālistiskās attiecības. Kultūras dzīvē 18. gs. beigu cēlienā vēro-

jams progress. Hercogs Pēteris Bīrons 1775. gadā nodibināja aug-
stāka tipa mācību iestādi Akadēmiju. Kurzemi spēcīgi ietek-

mēja Rietumeiropas apgaismes kustība.

Laikā, kad pastāvēja šie grāmatu spiestuves un izdošanas
darbībai labvēlīgie apstākļi, Jelgavā no Ziemeļvācijas, no Rīge-
nes salas, ieradās bārddzinis un hirurgs Johans Frīdrihs Stefen-

hāgens (Steffenhagen, 1744—1812). Apprecējis Lītkes atraitni,
Stefenhāgens ieguva spiestuvi un kļuva par hercoga iespiedēju.

Stefenhāgena pieņemšanas raksts 3
,

kas datēts ar 1769. gada
21. augustu, idents ar Lītkes pieņemšanas rakstu 1761. gadā. Pēc

divām dienām J. F. Stefenhāgenam apstiprināja viņa priekšgā-
jēju 1762. gada 26. februāra un 1768. gada 19. augusta privilē-
ģijas4.

1R X 110, 1,2, I, 3. Ip.
2 R X 110, 1,2, I, 6. Ip.
3 R X 110, 1,1, 2. Ip.; Steffenhagen und sein Haus, S. 103.
4 Apstiprinājuma raksts R X ПО, 1,2, I, 14. Ip.; Steffenhagen und sein

Haus, S. 104.
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1775. gadā hercogs Pēteris, vēlēdamies nostiprināt savu lolo-

jumu jaundibināto Akadēmiju, nodeva tai kalendāru un avīzes

izdošanas tiesības. Akadēmija gan tūlīt iznomāja kalendāru izdo-
šanas tiesības Stefenhāgenam pret noteiktu ikgadēju maksu1

.
Reizē

ar kalendāru un avīzes privilēģijas atņemšanu hercogs padzina
Stefenhāgenu no dzīvokļa. Stefenhāgens par 1200 vai 1250 dāl-
deriem nopirka zemes gabalu Kanģīzeru (Kannulējēju, tagad
A. Upīša) ielā un uzcēla namu, kurp pārcēla arī spiestuvi. Var
secināt, ka Stefenhāgens tiecās pārorientēties uz muižniecības ap-
rindām. Ne velti Stefenhāgens vairākkārt apliecināja, ka viņa
vislabākie draugi un labvēļi esot virspadomnieki, t.i., vadošie
muižniecības darbinieki.2 Kad Akadēmijai tika iegādāta sava

spiestuves iekārta, kas varēja kļūt par nopietnu konkurentu

Stefenhāgenam, viens no virspadomniekiem panāca, ka tā pat

1 R X НО, 1, 17, 17. Ip.
2 R X НО, 8,5, 7. Ip.

J. F. Stefenhāgens. K. K. Kraukliņa vara grebums
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neuzsāka darbību un netika izsaiņota. 1 Stefenhāgenam vajadzēja
laipot starp diviem kungiem. Raksturīgs, bet komisks gadījums no-

tika hercoga un muižnieku sadursmes brīdī 1790. gadā. Hercogs
liedza iespiešanas atļauju landtāga (muižnieku sanāksmes) proto-
koliem, un Stefenhāgens neiedrošinājās tos iespiest. Bet tad Ste-

fenhāgenu izsauca muižniecības sapulcē un, kā viņš atzīmējis,

1 RX ПО, 6,5, 19. Ip.

J. F. Stefenhāgena pieņemšanas raksts (sk. arī iepriekšēja lpp.)
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«visa sanākusī bruņniecība viena balsi kliedza: brīva valsti vaja-
got būt preses brīvībai» 1

.

Akadēmijas darbinieku raksti bija pakļauti Akadēmijas cenzū-

rai. 2 Turpretim pārējos Stefenhāgena izdevumus cenzēja divi virs-

padomnieki, kas bieži pieaicināja arī prāvestus.3

80. gadu sākumā Stefenhāgens nokārtoja savu profesionālo
stāvokli pret iemaksu (55 dukātiem) viņš tika ierakstīts Kē-

nigsbergas Grāmatiespiedēju savienībā un 1781. gada 18. decem-
brī saņēma tās diplomu.4 Vienlaikus tika iekārtota grāmata Ste-

fenhāgena spiestuves darbinieku «ierakstīšanai» amata mācībā. 5

Lai iegūtu amata locekļa (Kunstglied) nosaukumu, kas Vācijas
un Baltijas vācu spiestuvēs deva tiesības strādāt par zelli, jau-
nietim vispirms vajadzēja «ierakstīties», mācīties, nokārtot kaut
ko līdzīgu eksāmenam postulātu un «izrakstīties». Tādā kārtā

pie Stefenhāgena kādu laiku apguva profesiju Rīgas pilsētas
tipogrāfijas nākamais īpašnieks J. K. D. Millers (Müller), viņa
dēls A. A. Millers, spiestuvē strādāja Peltsamā un Tartu iespie-
dējs M. G. Grenciuss (Grenzius). 18. gs. 80. gados Stefenhāgena
firmā strādāja 4 vai 5 zeļļi. Var domāt, ka kopā ar mācekļiem
faktiski nodarbināto skaits bija reizes divas lielāks.

Laika gaitā latviešu baznīcas rokasgrāmata, it sevišķi no tās

atdalījusies dziesmu grāmata, kā arī latviskie sprediķu krājumi,
katehismi, evaņģēliji, ābeces un kalendāri bija kļuvuši par masu

literatūru ar lielu un pastāvīgu noietu. 1727. gada rokasgrāmatas
1000 eksemplāru pietika 17 gadiem, 1744. gada izdevuma 6000

eksemplāru tikai 10 gadiem, bet turpmākie iespiedumi iznāca
arvien biežāk.

Stefenhāgens sāka plaši praktizēt atkārtotus metienus, izman-

tojot agrāko salikumu. Atkārtotie metieni izmaksāja daudz lētāk,
jo nebija vajadzīgs darbietilpīgākais un dārgākais process sa-

likuma izgatavošana. Tā, piemēram, vācu dziesmu grāmatas
pirmā metiena eksemplārs 18. gs. 70. gados Stefenhāgenam iz-

maksāja 0,44 dālderus, bet tika pārdots par 2,5 florīniem, t.i.,

par 0,625 dālderiem.6 Tātad pirmā metiena peļņa veidoja 42%

1 R X 110, 1,7, 4. Ip.
2 R X 110, 1,2, I, 25.-26. Ip.
3 R X 110, 1,2, I, 25.-26. Ip.; R X 110, 1,4, 1. Ip.
4 R X 110, 1,5, 1.—4. Ip.; diploms publicēts gräm.: Steffenhagen und sein

Haus, S. 106—108.
5 R X 110, 1, 9. lerakstīto vārdi publicēti gräm.: Steffenhagen und sein

Haus, S. 109—117.

6R X 110, 1,2, I, 16,—17. Ip.
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iespiešanas pašizmaksas. Turpretim .1790. gadā Stefenhāgens no

J. H. Hartunga Kēnigsbergā dažu grāmatu atkārtotus metienus

atpirka par 100 dālderiem1
un pārdeva par 612,5 dālderiem2

,

tātad atkārtoto metienu peļņa bija vismaz 512,5% to pašizmak-
sas. Tādā kārtā Stefenhāgenam par eksistences un peļņas pamatu
kļuva tradicionālie lieltirāžas masu izdevumi latviešu valodā.3

Parasti Stefenhāgena grāmatas pārdeva pašā spiestuvē, pie
«bokbinderiem» (iesējējiem) un «grāmatu preciniekiem» (tirgotā-
jiem). Kēnigsbergas grāmattirgotāja J. J. Kantera veikala filiālē

Jelgavā 1763. gadā sāka strādāt J. F. Hartknohs, kas vēlāk kopā
ar J. F. Hincu (Hinz) ieguva šo veikalu savā īpašumā. 1769. gadā,
jau pārcēlies uz Rīgu, Hartknohs veikalu vai tā daļu pārdeva
V. A. Steidelim (Steidel). Hincs palika Jelgavā. Viņa uzņēmuma
filiāle darbojās Aizputē. Grāmattirgotavas bija Liepājā un lai-
kam vēl citās pilsētās. Pats Stefenhāgens esot arī braukājis pa
tirgiem, lai lauku iedzīvotājiem atvieglotu grāmatu iegādi. 4

Pastāvīgi atkārtojās gadījumi, kad konkurenti (tirgoņi un

iesējēji) neatļautā kārtā pārdrukāja ienesīgās Stefenhāgena
dziesmu grāmatas un ieveda tās Kurzemē «vezumiem». 5 Visumā
tomēr privilēģijas nosargāja Stefenhāgena monopoltiesības viņam
ekonomiski tik svarīgajā jomā un deva iespēju pārsūknēt lielus

līdzekļus no latviešu dzimtcilvēku trūcīgajām sētām viņa kabatā.

Bet šīs iespējas realizēt, t.i., ātri iespiest lieltirāžas izdevu-

mus, Stefenhāgens varēja tikai tad, ja viņa rīcībā bija lielāks
darbinieku skaits, kam apjomīgo izdevumu starplaikos būtu no-

drošināts vienmērīgs darbs. Nepietiekamo noslogotību starplaikos
Stefenhāgens novērsa, bez minētās standartiskās masu literatūras

izdodot arī individuālu autoru jauna tipa grāmatas, kas neietilpa
privileģēto izdevumu grupā. Zīmīgi, ka sākumā neprivileģētas in-

dividuālo autoru grāmatas latviešu valodā izdeva citi izdevējs
J. H. Hartungs Kēnigsbergā, iesējējs J. G. Rihters Jelgavā, tirgo-
nis J. F. Hincs Jelgavā un Aizputē. To var izskaidrot tā, ka Lītke
un Stefenhāgens vēl nevēlējās riskēt. Taču 80. gados Stefenhā-

gens pārņēma kā visus šādi aizsāktos, tā arī pārējos līdzīgas

1 R X НО, 1,7, 9. Ip.
2 Aprēķināts pēc cenām, kas minētas 1974. gada kalendārā.
3 Publicētajos Stefenhāgenu ģimenes dokumentos stāstīts, ka viņu labklā-

jības pamatu licis kāds latviešu izdevums. J. M. Pēterss-Stefenhāgens vēstī

(R X 110, 6,5, 12.—13. lp.), ka tā bijusi J. F. Bankava (Bankau) sprediķu
grāmata, ko atbalstījuši daudzi prenumeranti.

4 R X 110, 1, 17, 6.-7. lp.
5R X 110, 1,2, 11, 2.-6., 12,—15. lp.
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literatūras izdevumus. (To varēja izdarīt, nopērkot no autoriem vai

iepriekšējiem izdevējiem darba izdošanas tiesības.) Autoru hono-
rāri tolaik Latvijā (Hartknoha izdevniecībā Rīgā) tikko sāka
ieviesties; nav ziņu, vai Stefenhāgens tos maksāja. Izdevīgāki
bija individuālo autoru darbi latviešu valodā, viņu grāmatām
vācu valodā noiets bija niecīgs. 1 Droši vien šo latviešu grāmatu
izplatīšanu veicināja daļa muižnieku un mācītāju, jo Stefenhā-

gens tās sludināja arī vācu laikrakstā.

Tādējādi Stefenhāgens pirmais no Latvijas spiestuvju īpašnie-
kiem latviešu grāmatu izdošanā balstījās uz jauniem pamatiem.
Viņš izmantoja savā darbībā gan juridiski ekonomisko ierobežo-

jumu principu (privilēģijas), gan arī tīri kapitālistiskus brīva pie-
prasījuma-un piedāvājuma likumus (individuālo autoru darbu iz-

došanā). Šāds apvienojums izrādījās veiksmīgs tālākajai grāmat-
niecības attīstībai.

Ar Lītkes atjaunoto spiestuves iekārtu Stefenhāgens iztika vi-

sumā līdz 80. gadu beigām. 1790. gadā dažas grāmatas (varbūt
atkārtotos metienus) Stefenhāgens bija pasūtījis iespiest
J. H. Hartungam Kēnigsbergā. 2 lespējams, to viņš praktizēja arī

agrāk. 90. gados Stefenhāgens iegādājās jaunus burtu komplek-
tus (apmēram 600 centneru, t.i., 3000 kg), trīs labas preses.

3

Atkārtotie metieni, plašais izdevumu sortiments prasīja lielus ka-

pitālieguldījumus, īpaši burtu materiālā, kas gadiem ilgi atradās
iestrādāts salikumos.4 Bet šie lielie ieguldījumi labi atmaksājās.
Kādā vēstulē audžudēlam 1791. gadā Stefenhāgens atzīmē, ka

kopš dažiem gadiem spiestuves finansiālie apstākļi ievērojami uz-

labojušies, taču tam jāpaliek noslēpumam. 5 Stefenhāgena spies-
tuve starp latviešu grāmatu izdevniecībām ātri izvirzījās pirmajā
vietā.

Konstatēto Stefenhāgena latvisko izdevumu skaits 1769.
1795. gadā ir 95. Ikgadējā grāmatu raža pakāpeniski auga un

rekordu sasniedza Stefenhāgenu uzņēmuma nākamā darbības pe-

1 1790. gada, piemēram, atzīmēti vācu pasūtījumi 200, 225 un 300 eksem-

plāros (R X 110, 1,7, 1., 2., 21. lp.).
2 Saglabājušās atzīmes, ka Hartungs tajā laikā iespiedis G. F. Stendera

«Mazu bībeli» 1500 eksemplāros, tā saukto Zīraka gudrības grāmatu 500 ek-

semplāros, kā arī ābeces (R X 110, 1,7, 9. lp.).
3 R X 110, 6,5, 5. lp.
4 Kādā 1803. gada iesniegumā atzīmēts, ka uzņēmumā Stefenhāgena laikā

(domājams visvairāk 18. gs. beigās) ieguldīti 35 000 dālderu (R X 110,

6,5, 1. lp.).
5 R X 110, 8,5, 6. lp.
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rioda sākumā

gadā. Tātad no kopējās latviešu grāmatu produkcijas 18. gs. pē-
dējā trešdaļā Stefenhāgens devis apmēram 50%.

Visvairāk Stefenhāgenam ir standartisko reliģiskās literatūras
pamatdarbu 8 evaņģēliju un citu bībeles daļu iespiedumi,
5 dziesmu grāmatas izdevumi utt. Pēc apjoma šīs grupas grā-
matas bija vislielākās, to tirāžas augstas (1790. gadā evaņģē-
liji izdoti 4000 eksemplāros, tā sauktā Zālamana sakāmvārdu un

Zīraka gudrības grāmata s1 ).
Stefenhāgena izdevumos parādījās arī jauna ideoloģija ra-

cionālisms, kas sakņojās apgaismes kustības atziņās. Racionā-
listi (vairākumā mācītāji) ar lielu enerģiju ķērās pie latviešu zem-

nieku «apgaismošanas», lai, «labojot» indivīdu, labotu visu sa-

biedrību. Kaut arī tāda nostāja bija iluzora, racionālistu literārā

darbība bagātināja grāmatniecību ar jaunām nozarēm un izde-

vumu tipiem.
Pie ievērojamākajām Stefenhāgena izdotajām racionālistu

grāmatām pieskaitāma G. F. Stendera «Maza bībele» (1790)
bībeles leģendu populāri skaidrojumi ar «mācībām»2

, viņa «Jauna

ABC un lasīšanas mācība» (1782 un vēlāk) un «Bildu ābice»

(1787), kuras mēģināja ieviest progresīvāku lasīšanas apmācības
tehniku3 , J. F. K- Rozenbergera un G. F. Stendera stāstiņu un

fabulu krājumi (1773, 1789), kā arī G. F. Stendera dzejoļu krā-

jums «Ziņģu lustes» (1783, 17854), A. J. Stendera «Lustesspēle
no zemnieka, kas par muižnieku tape pārvērsts» (1790), pirmā
lauksaimniecības un pirmā medicīnas grāmata latviešu valodā

(abas 1783). Liekas, Stefenhāgens no J. F. Hinca atpirka
G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmatas»5 izdošanas tiesības
un daļu tirāžas. Vācu inteliģencei Stefenhāgens izdeva G. F. Sten-

1 R X ПО, 1,7, 6., 16. Ip.
2 Tuvāk sk. rakstā: Adamovičs L. G. F. Stendera «Mazā bībele». Rakstu

krājums, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas izdots. R., 1929, 19. krāj.,
3.-75. Ipp.

3 Tuvāk sk. rakstā: Niselovičs I. Pirmās latviešu ābeces. Pad. Latvijas
Skola, 1958, № 12, 56.—65. Ipp. Jaunizdevums: [Slenders G. F.] Vecais Slen-
ders. Bildu ābice. R., 1977. 47 Ipp.

4 1790. gadā arī otrais izdevums jau bija izpirkts tika iespiesti no

jauna 1500 eksemplāri (R X ПО, 1,7, 17., 19. lp.), iespējami vēl citi atkārtoti

metieni.

5 Par grāmatu sk. tuvāk: Stradiņš J. Stenders un viņa «Augstas gudrības
grāmata». Zvaigzne, 1974, № 24, 19.—20. Ipp.
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dera gramatiku «Lettische Grammatik» (1783) un vārdnīcu «Let-
tisches Lexicon» (1789) L

Pie racionālistiskās literatūras pieder arī kalendārs «Jauna un

veca laiku grāmata», kam pielikumā ievietoja populārzinātniskas
ziņas. Kalendāra tirāža 1776. gadā bija 2100 eksemplāru, 1785.

gadā u2 . Par kalendāra augošo popularitāti var

spriest pēc augstās nomas maksas, ko Stefenhāgens maksāja
Akadēmijai, kā arī pēc viņa neatlaidīgajiem centieniem izdevumu

atgūt. 3

Stefenhāgena izdotajos racionālistu darbos parādījās jauna
apdares stila rokoko iezīmes. Pirmā grāmata, kur līdzās

agrākā smagnējā baroka rotājumiem redzamas atsevišķas vinje-
tes rokoko stilā, bija Rozenbergera «Salasīšana». Vēlāk rokoko

kļuva pilnskanīgāks, taču arvien izpaudās tikai ornamentā, nevis

ilustrācijās. Racionālistu grāmatu saistība ar rokoko nav ne-

jauša jaunais stils pretstatā didaktiskajam, sabiedriski centrē-

tajam barokam ir personisks, atbalso indivīda iekšējo pasauli. Ste-

fenhāgenam lielā izvēlē bija ārzemēs iegādātas rokoko ornamentu

1 Kurzemes landtāgs vārdnīcas iespiešanai piešķīra 1000 dālderu. Landtāga
apspriedes dokumentus līdz ar Stendera aplēsi par iespiešanas izmaksu sk. iz-

devumā: Diarium des... auf den 28sten August 1786 ausgeschriebenen ordinä-

ren Landtages, mit denen dazu gehörigen Beylagen. Mitau, [1786], S. 65—68.

Vārdnīcas izdošanas tiesību 1790. gadā atpirka J. F. Hartknohs (Rigische Anzei-

gen, 1790, № 44), bet lielumlielais vairākums zināmo eksemplāru tomēr apzī-
mēts ar Stefenhāgenu firmu.

2 Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LPSR

CVVA), 5759. f„ 2. apr., 705. 1., 53. lp.; 718. 1., 47. Ip.
3 Kādā iesniegumā Stefenhāgens norāda, ka latviešu kalendāra atņemšana

viņam samazinājusi ienākumus ik gadu par 130 dālderiem (R X 110, 1,2,

I, 30. lp.).

J. F. Stefenhāgena ieraksts savu piezīmju grāmatā par G. F. Stendera

«Ziņģu lustu» papildmetiena iespiešanu 1790. gadā
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klišejas. 1 Pēc dažām pazīmēm liekas tomēr, ka viena otra vinjete
darināta Jelgavā, var pat būt kāda latviešu autodidakta darbs

(piemēram, kāds neveikls zīmējums ar uzrakstu «Tai Tehwa Sem-
mel»), 90. gados racionālistiska tipa grāmatās rokoko vietā stā-

jās klasicisma princips līniju tīrība un līdzsvarotība, minimāls

ornamentējums (visbiežāk medaljons ar antīkiem motīviem).
No sludinājumiem, kas ievietoti grāmatās, kalendāros, var uz-

zināt Stefenhāgena izdevumu cenas. 18. gs. beigās biezā dziesmu
grāmata un J. F. Bankava sprediķu krājums maksāja 40 vērdiņu,
G. F. Stendera «Ziņģu lustes» (viena daļa, 94 Ipp.)
diņu, «Pasakas un stāsti» (400 Ipp.)
dera «Lustes spēle» (94 Ipp.)
selības grāmatu» (95 Ipp.) bija jādod 6 vērdiņi, par Stendera

«Bildu ābici» (16 Ipp.) tikpat. Pārējās ābeces maksāja 1,2 vēr-

diņus. Salīdzinājumam tolaik kilograms rudzu maksāja
1,5—2 vērdiņus, kilograms cūkgaļas apmēram 10 vērdiņu, ki-

lograms sviesta apmēram 13 vērdiņu.
J. F. Stefenhāgens bija buržuāzijas agrīnā laikmeta tipisks

pārstāvis darbīgs, gaišu prātu apveltīts, uzņēmīgs jaunu ceļu
gājējs. Aplam gan būtu viņu uzlūkot par progresa cīnītāju, viņu
pirmām kārtām interesēja peļņa, savas ģimenes labklājība, uzņē-
muma uzplaukums. Bet šāda personība nevarēja palikt nejūtīga
pret laikmeta garīgajiem strāvojumiem. Kurzemei pieder priori-
tāte vairākās svarīgās latviešu grāmatniecības nozarēs te iz-

nāca pirmais kalendārs, pirmās daiļliteratūras, medicīnas, lauk-
saimniecības grāmatas, nozīmīgie G. F. Stendera darbi. Ne visās

šajās nozarēs Stefenhāgens bija aizsācējs, tomēr pēc zināma
svārstīšanās perioda viņš visu šā tipa literatūru koncentrēja sa-

vās rokās. Peļņas apsvērumu diktētā pievēršanās neprivileģētajai
literatūrai, kas vairumā gadījumu bija racionālistiska, neapšau-
bāmi bija progresīvs moments Stefenhāgena darbībā.

Stefenhāgenu uzņēmums no 1796. gada
līdz 1858. gadam

Pēc Kurzemes iekļaušanās Krievijas impērijas sastāvā 1795.
gadā un īpaši pēc dzimtniecības atcelšanas 1817. un 1819. gadā
Vidzeme un Kurzeme tuvinājās, veidoja vienotu grāmatu noieta

areālu. Izauga, kaut arī ar grūtībām, tautskolu sistēma. 1817. gadā

1 Namentliche Anzeige der Lettern und andern Typen, welche gegenwärtig
in der Steffenhagenschen Buchdruckerei befindlich sind. Mitau, 1797, 148 S.
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lasītpratēju skaits zemnieku vidū bija gandrīz ’/3 Kurzemē,
vairāk nekā 2/3 Vidzemē. 1 Laika gaitā tas vēl nemitīgi auga.

Rodoties pirmajai latviešu inteliģencei, 19. gs. 30. gadu bei-

gās, 40. gados un 50. gadu pirmajā pusē izvirzījās arī pirmie lat-
viešu tautības autori. Ar viņu darbību saistās progresīvākie mo-

menti tālaika grāmatniecībā.
Kad Kurzemes hercogisti pievienoja Krievijai, Stefenhāgenam

pārtrauca maksāt galma iespiedēja algu.2 Kurzemes guberņas
valde 1799. gadā pieņēma Stefenhāgenu par guberņas valdes

iespiedēju ar atalgojumu 200 dālderu gadā. Viņa pienākumos
ietilpa bez atlīdzības iespiest oficiālus dokumentus. Stefenhāgena
izbūvētā spiestuves ēka tika atbrīvota no militārpersonu nometi-

nāšanas pienākuma. 3 Vēlāk alga tika vairākreiz grozīta, visumā

paaugstinot to. 4

J. F. Stefenhāgens adoptēja savu māsasdēlu Johanu Martinu

Pētersu (Peters, 1766—1839). Kopš 1801. gada firma saucās

«J. F. Stefenhāgens un dēls». Pēc rakstura īpašībām J. M. Pēterss-

Stefenhāgens bija daudzējādā ziņā līdzīgs tēvocim, varbūt vēl

darbīgāks un saimnieciskāks. Viņa sarakste, apcerējumi un uz-

metumi liecina par inteliģentu personību. Taču arī viņam uzņē-
mums bija pašmērķis, nevis līdzeklis kādu kultūras vai idejisku
nolūku sasniegšanai.

Kad 1812. gadā J. F. Stefenhāgens nomira, J. M. Pēterss-

Stefenhāgens palika par vienīgo guberņas valdes iespiedēju un

spiestuves īpašnieku, bet firma tika pārvērsta par ģimenes fidei-
komisu. 5 1829. gadā par J. M. Pētersa-Stefenhāgena palīgu pie-
ņēma viņa dēlu Vilhelmu Pētersu-Stefenhāgenu (1803 —1873) 6 .
1839. gadā pēc J. M. Pētersa-Stefenhāgena nāves V. Pēterss-Ste-

fenhāgens tika apstiprināts par guberņas valdes iespiedēju.7

Rietumeiropā privilēģiju sistēma izbeidzās 18. gs. beigās, bet

1 Watson [К. F.]. Plan über die Art und Weise, wie die Gesellschaft auf

die Kultivirung des lettischen Landvolkes einwirken könne. Sonntag [К. G.].
Demandirtes Sentiment über den vorstehenden Plan. Jahresverhandlungen
der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1819, Bd. 1, S. 46, 56.

Sal. arī rakstu: Салминь А. Я. О грамотности крестьян Лифляндской и

Курляндской губерний в XVIII веке. История СССР, 1969, №6, с. 136—140.

2 R X ПО, 1, 18, 1. Iр.
3 R X НО, 1,1, 5. Iр.; 1,8, 8. Iр.
4R X 110, 1, 14, 22,—23. Iр.; R X ПО, 1,1, 11. Iр.
5 Nedalāms mantojums no paaudzes paaudzei.
6 R X 110, 1,1, 12. Ip.
7 R X 110, 1,1, 13. Ip.
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Latvijā tā pastāvēja līdz 19. gs. otrajai pusei. Kalendāru lietā

Stefenhāgenu iesniegumi dažādās instancēs nelīdzēja, un kalen-
dāru izdošanas privilēģija palika Akadēmijas rīcībā. Starp Aka-

dēmiju (vēlāko Ģimnāziju) un Stefenhāgeniem līdz 1869. gadam
tika līgti nomas līgumi Akadēmija pieļāva viņiem izdot kalen-
dārus pret zināmu samaksu un brīveksemplāru skaitu. Nomas

J. M. Pēterss-Stefenhāgens. Vāgberga litogrāfija
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maksa par kalendāriem pastāvīgi auga (50. gados pat divkār-

šojās) L

Kopš Rīgas Cenzūras komitejas nodibināšanas 1797. gadā gan
Stefenhāgenu pārdodamās, gan arī izdodamās grāmatas cenzēja
Rīgā. 1802. gadā nodibināja jaunu cenzūras komiteju Tērbatā

pie universitātes. Stefenhāgenu izdevumus vajadzēja sūtīt uz Tēr-

batu cenzēšanai. Vienu otru reizi Stefenhāgeniem un cenzūrai
iznāca sadursmes, sevišķi sakarā ar vācu izdevumiem.2

Latviešu izdevumos parasti tika izdarīti daži svītrojumi
(K. R. Girgensona grāmatā «Stāsti, pasakas, dziesmas un mīk-

las...», kas iznākusi 1823. gadā, svītrotas četras fabulas3). Tika
izteikti tādi aizrādījumi kā, piemēram, par K. Hūgenbergera «De-

rīga laika kavēkļa» 2. pusi nedrīkstot atļaut pērkona salīdzi-
nāšanu ar franču šāvienu zalvi pie lecavas4 utt. 1817. gadā cen-

zūra aizliedza A. J. Stendera dzejoļu krājumu «Ziņģes un dzies-

miņas latviešu meitām par godīgu izlustēšanu dāvātas»5
.

Par aiz-

lieguma iemeslu minēti personiski aizskārumi, taču nekas līdzīgs
tekstā nav atrodams. Acīm redzot, īstais cēlonis ir tas, ka dzimt-
niecības atcelšanas laikā vairs nebija vēlama klajā dzimtniecības

apoloģija un brīvības noniecināšana, kas izpaužas krājumā (pie-
mēram, dzejolī «Dzimtļaužu laimība»).

Ar 1829. gadu visus Stefenhāgenu izdevumus skatīja Rīgā at-

sevišķais cenzors К. E. Napjerskis Tērbatas Cenzūras komitejas
pārraudzībā.

1852. gadā iznāca Krievijas valdības ukazs, ar ko atkārtoti
tika pavēlēts visās guberņās iekārtot guberņu spiestuves. 1854.

gadā atvēra Kurzemes guberņas spiestuvi Jelgavas pilī, 1858.

gadā Vilhelmu Pētersu-Stefenhāgenu atcēla no guberņas valdes

iespiedēja amata. 6

19. gs. pirmajos gados Stefenhāgenu spiestuve bija vislielākā

salīdzinājumā ar citām spiestuvēm tuvākajās pilsētās.7 Ap šo laiku
tai bija 500 centneru (apmēram 2600 kg) burtu.8 1808. gadā stā-

1 R X НО, 1,3, 21,—22., 26.-27. Ip.; R X ПО, 1, 17.

2 Stepermanis M. Lielās liesmas atblāzma. R., 1971, 175.—176. Ipp.
3 Napiersky С. E. Vorbericht. Grām.: Girgensons Ķ. R. Stāsti, pasakas,

dziesmas un mīklas ... Jelgavā, 1823.

4 LPSR CVVA, 449. f., 1. apr., 1. 1., 136,—137. Ip.
5 Manuskripts Tartu Valsts universitātes bibliotēkā, 26. f., 96. 1.

6 Steffenhagen und sein Haus, S. 73.

7 Steffenhagen und sein Haus, S. 18.

8 Storch H. Russland unter Alexander dem Ersten. Spb. Leipzig, 1805,

Bd. 7, S. 387—388.
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jās darbā piektā prese, nākamajā gadu desmitā sestā. 1 Tur-

pmāk tehnikas apjoms auga lēnāk. 30. gados darbojās 7 preses.
2

1840. gadā Stefenhāgens iekārtoja ātrspiedi. Baltijā tā bija
viena no pirmajām, ja ne pati pirmā. Drīzumā Stefenhāgenam
bija vēl viena ātrspiede. Ar ātrspiedēm sākās mašinizācija un

pāreja no manufaktūras tipa roku darba uz industriālām metodēm
vienā no abiem galvenajiem grāmatu ražošanas procesiem
iespiešanā. Toreiz Latvijā lietotās rokas preses deva apmēram
250 nospiedumu stundā, bet ātrspiedes apmēram 1200, pie tam

nospiedumi iznāca tīrāki un vienmērīgāki. 3 Ir ziņas, ka 1838. gadā
Stefenhāgena spiestuvē lietoja stereotipus (salikuma nolējumus
vienā gabalā) lieltirāžas grāmatu atkārtotiem metieniem. 4 Šis pa-
ņēmiens atbrīvoja daudz burtu materiāla, kas būtu jātur salikumā

gadiem ilgi. Tādējādi paātrinājās ieguldītā kapitāla apgrozība.
20. gadu sākumā papīru vismaz daļēji iegādāja Kurzemes un

Vidzemes papīra manufaktūrās Rendā, Vilcē, Vilgālē u. c.
5

30. gados spiestuve gadā izlietoja apmēram 3000 rīšu (1 500 000

lokšņu) papīra. 6

50. gados uzņēmumā ietilpa arī burtu lietuve.7 50. gados tā iz-

gatavoja 30 šķirņu burtus. 8 1825. gadā izveidoja litogrāfiju. 30. ga-
dos tai pievienoja F. Krauzes litogrāfiju. 9 Turpmāk Stefenhāgenu
litogrāfija strādāja ar 3 vai 4 presēm un vara spiedumu presi. lo

30. gados Stefenhāgeni burtu materiāla un inventāra iegādei,
kā arī algām izdeva apmēram 7000 rubļu sudraba gadā. 11 1803.

1 RX 110,6, 4, 1. Ip.; R X 110, 1,8, 8. Ip.
2 Steffenhagen und sein Haus, S. 20, 57.

3 [Rogmann £.] Die Buchdruckereien der Ostseeprovinzen. Das Inland,

1846, № 30, Sp. 695.
4 R X HO, 1, 11, 4. Ip.
5 R X HO, 1, 19, 87. Ip.
6 W. S. [Steffenhagen?] Die Buchdruckerei von J. F. Steffenhagen u. Sohn

in Mitau. Das Inland, 1836, № 20, Sp. 337.
7 Stereotipijas ieviešana un burtu regulāra pārliešana savā lietuvē ir pa-

matā tam, ka ziņās par burtu materiālu Stefenhāgenu spiestuvē norādīts ar-

vien mazāks kopējais daudzums, kaut atsevišķi skaitļi var būt arī neprecīzi:
1836. gadā apmēram 6000 pudu (apmēram 98 500 kg, W. S. [Steffenhagen?],
Die Buchdruckerei...), 1840. gadā 1000 centneru (apmēram 51 500 kg,
Steffenhagen und sein Haus, S. 58), pēc 1850. gada 400 centneru (apmē-
ram 20 600 kg, R X HO, 1,8, 21. lp.).

8 R X HO, 1,8, 21. lp.
9 Woldemar J. H. Zur Geschichte ..., Sp. 562.

10 R X HO, 1,8, 21. lp.
11 W. S. [Steffenhagen?] Die Buchdruckerei... .
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1804. gadā Stefenhāgeni nodarbināja 12 ārzemju zeļļu 1
un zināmu

skaitu citu strādnieku. 30. gados uzņēmumā strādāja vairak nekā

20 cilvēku 2
,

50. gados spiestuvē 20—25 strādnieki, lietuve 3un

litogrāfijā 4 strādnieki.3 Darbus vadīja vācu zeļļi no Vācijas, da-

ļēji no Latvijas vācu amatnieku aprindām. 1853. gada zemākajā

personālā jau noteikti bija latvieši.4

1810. gada noteikumi par «ierakstīšanos» amata mācībā pa-

redzēja iemaksas

lāts. Kopš šī laika dažas personas ierakstītas tikai uz vienu dienu,

tātad paradums pārvērties formālā tiesību piešķiršana pret sa-

maksu.
,

...

Stefenhāgenu iespiedumi (pec nosaukumiem) parsvara bija

grāmatas vācu valodā. Kādā statistiska parskata minēts, ka

1801.—1806. gadā spiestuve pavisam izlaidusi 89 gramatas ne-

krievu valodās. 5 Sai laikā zināmi 28 iespiedumi latviski, tātad

vācu un citās valodās būs bijis 2/з izdevumu kopskaita. 40. gados

spiestuve iespieda literatūru apmēram 10 valodās krievu, vācu,

latviešu, igauņu, lietuviešu, poļu, franču, latiņu, grieķu, ebreju

un vēl dažās ’citās. Stefenhāgenu spiestuve tika daudzmata par

vienu no labākajām Krievija.
. . f

Rietumeiropā 18. un 19. gs. mija izdevēju un spiestuvju fun-

kcijas jau bija gandrīz pilnīgi nošķīrušās tipogrāfijas apkal-

poja dažādus izdevējus, kam pašiem spiestuvju pa lielākajai da-

ļai nebija. Latvijas grāmatniecība šis process_ bija aizkavējies.

Vēl visu 19. gadsimta pirmo pusi gan Stefenhāgeni, gan helaka

dala citu spiestuvju īpašnieku bija arī galvenie gramatu izdevejn
'No šī viedokļa Stefenhāgenu spiestuves iespiedumi iedalāmi

vairākās grupās. v ,

1 Guberņas valdes un citu guberņas iestāžu iespiedumi, par

kuru izgatavošanu Stefenhāgeni saņēma algu un guberņas iespie-

dēja amata nosaukumu. Kopēja produkcija tie veidoja nelielu un

nenozīmīgu daļu. 6

1 Stefienhagen und sein Haus, S. 18.

2 W. S. [Steffenhagen?] Die Buchdruckerei... .
3 R X HO, 1,8, 21. Ip.
4 Stefenhāgenu nama iedzīvotāju saraksti: R X HO, 7,9, 13. 2

~

38. Ip. D

5 Шторх А., Аделунг Ф. Систематическое обозрение литературы в Рос-

сии в течение пятилетия, с 1801 по 1806 год. Спб., 1811, ч. 2, с. 206.

6 1803 gadā Stefenhāgeni apgalvo, ka viņu uzņēmuma gada apgrozījums

esot apmēram 10000 dālderu (R X 110, 6,5, 1. lp.). Guberņas kanceleja par

saviem iespieddarbiem maksāja 200 dālderu, pārējām iestadem 1804. gada tika

izgatavoti iespieddarbi par 164 dālderiem (R X 110, 1,8, 2. 3. lp.).
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2. Pasūtījuma darbi citu izdevniecību grāmatas, kas iznāca
ar šo izdevniecību apzīmējumu, vai privātizdevumi, kuru iespie-
šanu apmaksāja autori, citas privātpersonas vai sabiedriskās or-

ganizācijas un kurus publicēja bez izdevniecības atzīmes, Ste-

fenhāgeniem uzņemoties juridisko atbildību. Vairākkārt Stefen-

hāgeni uzsver, ka 19. gs. sākumā viņu iespiedumu skaits stipri
palielinājies ar pasūtījumiem no Vidzemes, Pēterburgas, Maska-
vas, Viļņas, Kazaņas un citām attālām pilsētām. Tomēr, tuvojo-
ties gadsimta vidum, šīs grupas grāmatām kopējā apgrozījumā
bija mazs īpatsvars. Daļa privātizdevumu bija neliela apjoma
darbi vācu valodā, kas izdevējam nesolīja peļņu, reizēm arī grā-
matas latviešu valodā K. F. Launica (Launitz) «Bišu grāma-
tiņa» (1803), K. G. Elferfelda (Elverfeld) «Līksmības grāmata»
(1804), A. J. Stendera «Auzānu Ernests» (1807), «Kristīga mā-
cība» (1807) \ J. F. Lundberga tulkojums «Kā Indriķis no Ozol-

kalna pie dieva atzīšanas nāce» (1834) 2 un, bez šaubām, vēl citas.
Nevēlēdamies riskēt, 19. gs. sākumā Stefenhāgeni atteicās izdot

K. R. Girgensona tulkoto «Robinsona Krūziņa» pārstrādājumu3
,

vēlāk nevēlējās pieņemt K. Hardera labojumus un papildinājumus
Stendera latviešu valodas vārdnīcai4.

3. Stefenhāgenu pašu izdevumi grāmatas, kuru ražošanu

viņi paši finansēja. Tā bija svarīgākā spiestuves produkcijas daļa.
Pie tās pieskaitāmi gan kopš 18. gs. privileģētie izdevumi

(dziesmu grāmatas u.c.), gan viņu nomātie (kalendāri), gan
arī tie izdevumi, kuru izdošanas tiesības Stefenhāgeni bija iegu-
vuši, līgstot līgumus ar autoriem.

Saglabājušies nedaudzi līgumi 5 , no kuriem redzams, ka autori

pret vienreizēju samaksu nodeva izdevējam tiesības izdot viņu
sacerējumu, cik un kad vien izdevniecība vēlējās. Līgumos pavīd
arī modernāki literārā īpašuma nodrošināšanas līdzekļi izdo-

šanas laika, eksemplāru vai cenas ierobežojuma noteikumi. Par
honorāra likmi grūti spriest. Laika biedri vēstī, ka Baltijā hono-
rāri bijuši mazāki nekā ārzemēs (nelielā noieta dēļ) 6.

1 Pec iepriekšparakstīšanas sludinājumiem.
2 Zur Chronik der Ostseeprovinzen. Provinzialblatt für Kur-, Liv- und

Esthland, 1837, № 21, S. 81.

3 1824. gada izdevumā J. M. Pēterss-Stefenhāgens raksta: «Jau priekš
20 gadiem šī pārtulkošana bij gatava, bet ikviens to par zudušu naudu turēja,
ko viņas driķēšana maksā

. ..».
4 K. Hardera vēstule K. Zontāgam 1817. gadā (Latvijas PSR ZA Funda-

mentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu sektorā, Ms 1112, 10, Nr. 27).
5 R X 110, 1, 14.

6 [Rogmann £.]. Die Buchdruckereien ..., Sp. 673.
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Pēc arhīva materiāliem, zinot vēl tirāžas un cenas, var iegūt
aptuvenu priekšstatu par ienākumiem'no dažām grāmatām. Pie-

ņemot, ka visos gadījumos ir vienādi šādi lielumi: salikšanas iz-

maksa 8 rbļ. par loksni 1
,

novilkumu izmaksa l’/з rbļ. par
loksnes 1000 eksemplāriem2

, papīra cena 2,5 rbļ. par 1 rīsi

(500 loksnēm) 3
, iegūst šādu ainu (rubļos) 4

:

v

leņēmums .
. 1 Pas- пя’г visu Tīrais

Grāmatas nosaukums izmaksa tirāžu ienākums

Jauna un pilnīga latviešu dziesmu grā- 12697з 5000 37302/ 3

mata, 1806 (atkārtots metiens 1821)
Mancelis G. Jauna latviešu sprediģu 5434 20 000 14 565%

grāmata, 1823

Hūgenbergers Ķ. Garīgas dziesmas, 22 2/6 37 3 /6 15’/б
1. sašuvums, 1844

Brāše G. Kā Paleijas Jānis savu bū- 594 1800 1206

šanu kopis, 1844

Veca un jauna laiku grāmata, 1840, 280V2 1350 ‘ ЮбЭ'/г
1841, 1847, 1848 (3 loksnes)

Veca un jauna laiku gramata, 1842 374 1350 976

1846 (4 loksnes)

Tabulā nav ievēroti autoru honorāri, iespējamās atlaides grā-
matu tirgotājiem, nomas maksa par kalendāriem. Bet, arī atskai-
tot šos posteņus, peļņa (procentos) paliek visai augsta.

Tomēr pircējiem Stefenhāgenu grāmatas kļuva arvien lētākas.

Aprēķinot lappuses vidējo cenu iesietām grāmatām gadījumos,
kad tā atzīmēta sludinājumos, redzams, ka visstraujāk literatūra

palētinājusies 30. —40. gados pat reizes divas. Tā kā šai laikā

pārtikas cenas nekritās, bet dažām precēm pat cēlās, palētinā-
jums ir absolūts. Tas izskaidrojams gan ar jaunas tehnikas ievie-

šanu (stereotipija, ātrspiede), gan arī ar konkurences pieaugumu.
Grāmatu palētināšanās tik lielā mērā padarīja tās pircējiem daudz

pieejamākas.
Stefenhāgenu veikals Jelgavā ar pilnīgajiem krājumiem bija

ieguvis labu slavu.5 Bez tam Stefenhāgeni nodeva grāmatas arī

citiem veikaliem. Laukos galvenie grāmatu izplatītāji bija mācī-

1 R X НО, 1,2, I, 33. Ip.
2 R X ПО, 1, 11.
3 [Rogmann EJ Die Buchdruckereien ..., Sp. 697.

4 Neiesietas grāmatas.
5 Von Herrn Probst Lundberg... Provinzialblatt für Kur-, Liv- und

Esthland, 1837, № 18, S. 71.
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tāji un skolotāji. 30. gadu vidū vairāki rosīgi skolotāji un ķesteri
uzņēmās grāmatu pārdošanu komisijā A. Rātminders Vecpie-
balgā, A. Līventāls Biržos. 1 Cīravas skolotājam A. Bergmanim ik

gadus pārdoto grāmatu apgrozījums sasniedza vairākus simtus

rubļu. 2

19. gs. pirmajā pusē izdevēja tiesību īpatnība bija tā, ka viņam
saglabājās plašas iespējas brīvi rīkoties ar viņa īpašumā nonāku-
šajiem izdodamajiem darbiem (privilēģijas, ierobežojošu notei-
kumu iztrūkums līgumos). Bet kopējā grāmatu daudzumā rela-
tīvi arvien mazāks īpatsvars palika tai grupai, ko organizēja
valsts vai baznīcas administrācija, palielinājās izdevēja iniciatī-
vas nozīme. Abi šie apstākļi rīcības brīvība un ceļa pavēršana
iniciatīvai Stefenhāgeniem deva lielākas iespējas veidot lat-
viešu grāmatu klāstu, ietekmēt tā struktūru pēc savas gribas.
Raksturīga liecība J. M. Pēterss-Stefenhāgens esot rīkojis mā-

cītāju sanāksmes, kurās apspriesti literārie jautājumi un mācītāji
rosināti veikt literāru darbu.3

Līdz 30. gadiem Stefenhāgenu izdevniecība bija lielākā lat-
viešu grāmatu apgādātāja. Stefenhāgeniem joprojām piederēja
prioritāte vairākās svarīgās literatūras nozarēs un veidos. Pro-

tams, Stefenhāgenu iniciatīvu pirmām kārtām noteica komerciāli

apsvērumi, t.i., pieprasījums. Taču tas nozīmē, ka šai laikā viņu
izdevumu kopums aizvien mazāk atspoguļoja valdošo slāņu cen-

tienus un literāro aprindu nolūkus, bet aizvien vairāk latviešu

lasītāju dzīves vajadzību diktēto reālo pieprasījumu pēc grāma-
tām.

18. gs. pēdējos gados vispārējas politiskas reakcijas un

ierobežojumu apstākļos Stefenhāgenu latvisko izdevumu
izlaide strauji kritās. Tālākajos gadu desmitos tā nosaukumu
skaita ziņā auga lēni, un tikai kopš 1835. gada atkal sasniedza

un pārsniedza 18. gs. pēdējā gadu desmita vidējo līmeni (no
1800. gada līdz 1834. gadam ik gadus vidēji saskaitāmi 4,7 no-

saukumi, no 1835. gada līdz 1858. gadam 10,4 nosaukumi).
Faktiskais produkcijas pieauguma temps tomēr būs bijis augstāks,
jo tieši šai periodā Stefenhāgeni bieži praktizēja viena nosau-

kuma izdevumu no viena salikuma un ar vienu gadaskaitli titul-

lapā izlaist vairākreiz atkārtotos metienos.

1 Zu Alt-Pebalgen. Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Esthland, 1836,

№ 21; Zur Chronik der Ostseeprovinzen. Turpat, 1838, № 29.
2 Bērziņš L. Tautskolas līdumnieki Kurzemē. R., 1933, 143. Ipp.
3 [Pantēniuss V.] V. P. Jaunas ziņas. Latv. Avīzes, 1839, Nr. 44.
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Kopumā по 1796. gada līdz 1858. gadam konstatējamas 423 no-

saukumu grāmatas latviešu valodā, kuras izdevuši Stefenhāgeni.
Vēl 20. gados viņi laida klajā 49% visas latvisko grāmatu kop-
ražas, bet 50. gados vairs tikai 19,7%. Tas izskaidrojams ar

vairāku citu izdevniecību nodibināšanos un aktivizēšanos.

Joprojām Stefenhāgenu latvisko izdevumu ļoti liela daļa
vairāk nekā 40% bija reliģiska satura, pie tam reliģiskās stan-

dartliteratūras straumi vēl ievērojami vairoja atkārtotie metieni.

Tā, piemēram, no 1838. gada līdz 1848. gadam, kad iznāca tikai

viens dziesmu grāmatas jaunizdevums 3000 eksemplāros, izlaists
vismaz 17 atkārtotu metienu ar 41 000 eksemplāriem. 1 Ar 20. —

30. gadiem pastiprinājās reliģiskās ideoloģijas spiediens, racionā-

lisma tendences beidzās, pārsvaru atguva vecluteriskā ortodok-

sija.
Pārskata periodā Stefenhāgeni izdevuši 25 mācību grāmatas

(faktiskais izdevumu skaits neapšaubāmi ir lielāks atkārtoto me-

tienu dēļ; atkārtotos metienos vien 1843.—1846. gadā iznāca

25 000 eksemplāru ābeču 2). Nozīmīga ir G. G. Mīliha (Mylich)
«Jauna skolas grāmata» (1803). Tas bija jauna tipa mācību

līdzeklis lasāmgrāmata, ko paredzēja lietot skolās pēc lasīt-

prasmes apguves. Mīliha «Jaunu skolas grāmatu» 1821. gadā at-

kārtoja 3000 eksemplāru metienā. 3 Vēlāk populāra bijaP. E. Saca

(Schatz) «Pirmā lasīšanas grāmata» (1847, 5250 eks.4). F. V. Vāg-
nera (Wagner) «Rēķināšanas pamācīšana» 1821. gadā iznāca

900 eksemplāros, -1843. gadā jau 2500 eksemplāros.5
18 grāmatas pieskaitāmas pie praktiskās literatūras lauk-

saimniecības, medicīnas. Plašs, saturā interesants laikmeta do-

kuments, kas rakstīts no feodālo attiecību aizstāvja pozīcijām, ir

G. Brāšes (Brasche) saimniekošanas un izturēšanās padomi
(audzināšanu un morāli ieskaitot) «Kā Paleijas Jānis savu būšanu

kopis» (1844, 3000 eks.6 ).
No populārzinātniskās literatūras izdots pavisam nedaudz

darbu. Nozīmīgākais un ilgus gadu desmitus noturīgi populārs
bija G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmatas» pārstrādājums
(1796), ko veicis A. J. Stenders. Salīdzinājumam

1 R X 110, 1, И.

2 R X ПО, 1, 11, 25. un tāl. Ip.
3 R X 110, 1, 19, 79. Ip.
4 R X 110, 1, 11, 64. un tāl. Ip.
5 R X 110, 1, 19, 75. Ip.; R X НО, 1, 11, 23. un tāl. Ip.
6 R X 110, 1, 11, 25. un tāl. Ip. Par grāmatu tuvāk: Абеле Я. P. Формиро-

вание и развитие научных основ земледелия в Латвии (середина 17 в.

начало 20 в.). Автореферат дис. Елгава, 1973, с. 16—17.
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(1819—1828) G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmata» pār-
dota 247 eksemplāros, J. V. J. Veisenbruha (Weißenbruch) «No

govju lopiem»
niekiem» .1

Pēc apjoma viena no lielākajām grupām ir daiļliteratūra
58 grāmatas, t.i., apmēram 11% nosaukumu skaita. Spriežot pēc
zināmajām tirāžām, gadsimta sākumā par visdrošākajiem uzskatīja
abu Stenderu darbus. Starp 1823. un 1828. gadu atkārtotā me-

tienā iespiestas G. F. Stendera «Ziņģu lustes» 3000 eksemplāros,
A. J. Stendera «Dziesmas, stāstu dziesmas, pasakas» (1805) un

viņa tulkotā «Pilnīga izstāstīšana, kādā vīzē Auzān Ernests no

zemnieka par brīvkungu cēlies» (1807) ne mazāk kā 1500 ek-

semplāros katra grāmata.2 Turpretim K- R. Girgensona «Stāsti,
pasakas, dziesmas un mīklas» (1823) un viņa tulkotais J. H. Kam-
pes «Robinsons Krūziņš» (1824, abi darbi sarakstīti daudz agrāk)
iznāca attiecīgi 500 un 1000 eksemplāros.3 Arī saglabājušās ziņas
par noietu no 1819. gada līdz 1828. gadam liecina to pašu.
G. F. Stendera «Ziņģu lustēm» (1. un 2. daļa) pārdoti 907 un

732, «Pasakām un stāstiem» - G. Elferfelda «Līk-

smības grāmatai» tikai 25 eksemplāri. Labāk veicies K. R. Gir-

gensonam no viņa «Stāstiem, pasakām, dziesmām un mīklām»
1823.—1828. gadā nopirkti 167 eksemplāri, bet no «Robinsona
Krūziņa» 1824.—1828. gadā .4

30. gados kā literāra lasāmviela tika izdots «Dažādu rakstu

krājums. Latviešu tautai un viņas draugiem apgādāts no Latviešu

draugu biedrības» (1—8, 1830 —1858) 5 sērija, kas ietilpa Lat-
viešu literārās biedrības zinātnisko rakstu turpinājumu izdevumā

«Magazin ...». «Dažādu rakstu krājumu» iespieda par 250 eksem-

plāriem lielākā tirāžā nekā pārējos «Magazīnu» laidienus, pare-
dzot šos eksemplārus tieši latviešu lasītājiem. Bet viņi tos tikpat
kā nepirka, un biedrība bija spiesta uzkrājušos komplektus izdā-

vināt skolām un mācītājiem. 6

40. un 50. gados latviešu grāmatniecībā pati zīmīgākā ir

stāstu literatūra K. Smīda (Schmid) un citu Vācijas autoru

1R X 110, 1, 19, 79.—80. Ip.
2 R X 110, 1, 19, 78. Ip.
3 R X 110, 1, 19, 73. Ip.
4 R X 110, 1, 19, 73., 78., 80. Ip.
5 Krājumā ietilpa arī P. E. Saca (Schatz) lasāmgrāmata un К. К. Ulmaņa

(Ulmann) astronomijas mācība.

6 Ārons M. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu
darbā. R„ 1929, 118.—119., 147.—148. Ipp.
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«tautas grāmatu» tulkojumi. Labākie stāsti bija tie, kas balstījās
uz gadsimtos izstrādātajām starptautiskajām leģendām, ievadīja
lasītāju vēstures un svešzemju eksotikā, sasaistīja ar Eiropas ci-

vilizācijas pamatiem. Taču Stefenhāgeni it kā tīšām izraudzījās
nevērtīgākos darbus ar primitīviem sižetiem un klaji klerikālu
tendenci. Stāsts «Avju gans Jāzeps», kas pirmo reizi iznāca 1840.

gadā, jau 1846. gadā atkārtotā metienā izlaists 2000 eksemplā-
ros, V. Pantēniusa «Brūte un brūtgāns» 1843. gadā iespiests
5000 eksemplāros, A. Leitāna tulkojuma «Jēkabs un Kristīne»

pirmais metiens 1846. gadā sasniedza 2500 eksemplāru, bet
К. V. Вока (Bock) «Stāsts no kliba Prīda» 1847. gadā
eksemplāru. 1

Kalendārs kopš 1800. gada saucās «Veca un jauna laiku grā-
mata». Kalendāra popularitāte auga

iespieda 13 000—14 000 eksemplāros.2 Ir ziņas, ka Sēlpils-Sunāk-
stes draudzē pirkuši ik gadus apmēram 20—25 dziesmu grāmatas
un apmēram 100 kalendāru.3

Stefenhāgeni izdevuši pirmo vispārīga satura žurnālu latviešu
valodā un pirmo laikrakstu. 1797.—1798. gadā M. Stobes vadībā
iznāca «Latviska Gada Grāmata». Bet žurnālu abonēja gandrīz
tikai mācītāji, muižnieki, muižu kalpotāji; tā tirāža no 1600 ek-

semplāriem pamazinājās gada laikā līdz 1000 eksemplāriem.
Šķiet, tieši pircēju trūkuma dēļ tā izdošana beidzās.4 1800. gadā
Stefenhāgens gan gribēja žurnālu atsākt, kā liecina izlaistā slu-

dinājumu lapiņa, bet tas nav noticis.

1821. gada 15. maijā J. M. Pēterss-Stefenhāgens un K. F. Vat-

sons (Watson) griezās pie zemnieku likumu ievešanas komisijas
ar lūgumu atļaut viņiem izdot «Kurzemes Latviešu Avīzi», pie-
bilzdami, ka laikraksts neievietošot politiskas ziņas un rakstus,
«kas latviešus ievestu svešā ideju lokā»5

.
Tā radās «Latviešu

Avīzes», ko rediģēja K. F. Vatsons un izdeva (precīzāk no

Ģimnāzijas nomāja) Stefenhāgens. Izdevējs un redaktors laik-
rakstu piedāvāja visām pagastu tiesām par 2 rubļiem gadā (pils-

1 R X 110, 1, 11, 29., 63., 68. Ip. «Jēkabs un Kristine», «Brüte un brūt-

gāns» un «Stāsts no kliba Prīda» bija pirms tam ievietoti «Latviešu Avīzēs».

2 R X 110, 1, 11.

3 Stenders K. No Sēlpils un Sunākstes draudzes. Latv. Avīzes, 1829,

Nr. 14.

4 Tuvāk: Karulis K. Pirmais latviešu žurnāls. Karogs, 1972, Nr. 1.

167. Ipp.
5 R X 110, 1,2, I, 35. Ip.
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kungu un apriņķu, t.i., muižnieciskās tiesas tās saņēma bez mak-

sas). 1 Tomēr vairāk nekā ! / 3 pagasttiesu «Latviešu Avīzes» ne-

abonēja (1824).2 Avīzes tirāža bija niecīga. 1843. gadā to iespieda
350 eksemplāros, 1847. gadā .3 Tikai Krimas
kara laikā «Latviešu Avīžu» tirāža strauji palielinājās.

Līdz 19. gs. 20., 30. gadiem Stefenhāgeni pievērsās grāma-
tām, kas bija novatoriskas, risināja jaunus informatīvus, estētis-

kus, idejiskus uzdevumus. Bet tad, it kā nemanāmi, izdevniecības

produkcijas līmenis pakāpeniski pielīdzinājās vispārējam grāmat-
niecības līmenim un pēc zināma laika pat kļuva zemāks par to.

Vidzemē daudz straujāk grāmatniecībā ienāca latviešu autori, kas
deva daudz vērtīgākus darbus. Kurzemē 40. un 50. gados tie lat-
viešu autori, kas lauza vecos kanonus mācību metodēs, kas uz-

sāka kapitālistiskās saimniekošanas propagandu, nacionālo at-

tiecību kritiku, tāpat jaunlatvieši ar saviem agrīnajiem darbiem

meklēja citus grāmatizdevējus.
Arī grāmatu apdarē Stefenhāgeni vairs negāja «laikmetam pa

priekšu». 19. gs. pirmajos divos gadu desmitos no grāmatas grā-
matā atkārtojās tas pats rokoko un klasicisma ornamentu ma-

teriāls. Sekojot laikmeta stilam, 20. un 30. gados tipogrāfiskie
ornamenti pakāpeniski samazinājās. Tomēr, pielāgojoties atpali-
kušajai gaumei, dziesmu grāmatās un kalendāros vēl ilgi iespieda
vecas vinjetes.

1823. gadā G. Manceļa «Jaunas latviešu sprediģu grāmatas»
6. izdevumā ievietots liela formāta J. F. Stefenhāgena portrets,
ko pēc toreizējā Drēzdenes žurnālista latvieša К- K. Kraukliņa
zīmējuma varā grebis Jelgavas gravieris J. G. Sefners (Scheffner).
Turpretim toreiz jaunie ilustrēšanas paņēmieni kokgrebums
un litogrāfija Stefenhāgenu latviskajos izdevumos vēl ilgi nav

konstatējami.
Tehniskie jauninājumi un mašīnpapīrs (kopš 30. gadiem līdzās

agrākajam rokas lējuma papīram) uzlaboja iespieduma kvalitāti.
Bet tieši ar 30. gadiem Stefenhāgenu latviski iespiestajā produk-
cijā parādījās arvien vairāk nevīžīgi un steigā nostrādātu izde-
vumu (nevienāds iekrāsojums, nodiluši burti). Arvien jūtamāk

1 Vatsons [A. F.J, Stefenhāgens [J. M.]. Gramata pie pagasta tiesas. Jel-

gava, 1823.

2 R X 110, 1,2, I, 36. Ip.
3 R X 110, 1, 11, 18. un tāl. Ip. Salīdzinājumam: 40. gados «Magazīnas»

iespieda 250—500 eksemplāros (R X 110, 1, 11), vācu laikrakstus «Mitausche

Zeitung» un «Kurländisches Amts- und Intelligenz-Blatt» Stefenhāgens izpla-
tīja attiecīgi apmēram 90 un 350 eksemplāros.
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apdarē izpaudās komerciāli apsvērumi, izmaksas taupīšanas ten-
dences. Tipogrāfiski iespiests vāks (oriģinālvāks) Stefenhāgenu
latviskajos izdevumos pirmo reizi konstatēts 1810. gadā. 1813.

gada kalendāram vāks rotāts ar tipogrāfiska ornamenta apmali,
vidū attēlota gondola. 1

Stefenhāgenu uzņēmums no 1858. gada līdz 1919. gadam

Pirmās latviešu izdevniecības un spiestuves radās 19. gs.
60. gadu beigās. Līdz pat 20. gs. sākumam poligrāfiskajā rūp-
niecībā lielākā nozīme gan vēl palika vācu kapitālam, bet izdo-
šanas jomā jaunās izdevniecības jau 80. —90. gados bija skait-
liskā pārsvarā. Kopš pirmo latviešu izdevniecību nodibināšanās

progresīvās grāmatnieku daļas darbībā līdzās komerciālajiem ap-
svērumiem izvirzījās kultūras mērķi. Sevišķi, spēcīgi idejiskie mo-

tīvi grāmatniecībā izpaudās 19. gs. 90. gados, 1905. gada un

1917. gada revolūciju posmā. Vēsturiski īsā laikā latviešu grā-
matniecība bija panākusi agrāk attīstītāko tautu grāmatniecību
kā skaitliski, tā produkcijas kvalitātes ziņā.

1858. gadā Stefenhāgenu spiestuve kļuva par pilnīgi privātu
uzņēmumu. Dažus gadu desmitus tai Jelgavā īstu konkurentu ne-

bija. Arī vēlāk, kad Jelgavā radās jaunas, plaukstošas spiestu-
ves, Stefenhāgenu firma palika lielākā.2 1883. gadā Stefenhāgenu
spiestuve deva latviešu grāmatniecībā vislielāko eksemplāru
skaitu

1862. gadā tipogrāfija darbināja 4 rokas preses un 2 ātrspie-
des, 4 1888. gadā Stefenhāgenam piederēja 1 tvaika mašīna (dzi-
nējs spiedēm), 6 rokas preses, 4 ātrspiedes, 1887. gadā strādāja
49 strādnieki, 1888. gadā
telpas atkal paplašināja. 1901. gadā tajās atstāja vairs tikai sa-

liktuvi, bet presēm uzcēla jaunu ēku. Jaunceltnes otrajā stāvā

1 Uzraksts «Sis vāks maksā divi vērdiņus» liek domāt, ka oriģinālvākā
iebrošēta tikai daļa kalendāra tirāžas, lai tādējādi gūtu papildu peļņu.

2 1891. gadā Stefenhāgens iespieda 85 300 eksemplāru, E. Zīslaka (Sies-
lack) spiestuve 81 700 eksemplāru, Ā. Reinbergs 15 500 eksemplāru (Kur-
zemes drukātavu darbība 1891. g. Dienas Lapa, 1893, Nr. 84).

3 Hasselblatt A. Der estnische und lettische Büchermarkt im Jahre 1883.

Sitzungsberichte der Gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 1884,

1885, S. 69.

4 LPSR CVVA, 7363. f„ 3. apr., 594. 1., 1. Ip.
5 Труды Курляндского губернского статистического комитета. Митава,

1890, т. 18, с. 239.
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novietoja litogrāfiju un burtu lietuvi. Acīm redzot, ražošanas pa-
plašināšana deva Stefenhāgeniem iespēju izdot grāmatas lētāk

nekā citās izdevniecībās. 50. gadu otrajā pusē un 60. gadu sā-
kumā 1 lappuse Stefenhāgena reliģiskajos masu izdevumos mak-

sāja caurmērā 0,145 kapeikas, beletristiskajos izdevumos
0,256 kapeikas, skolas un populārzinātniskajās grāmatās
0,294 kapeikas 1 . Taču 19. gs. beigās Stefenhāgenu firma tehnikas

ziņā sāka atpalikt no citām Baltijas spiestuvēm.
1912. gadā Stefenhāgena spiestuvei bija 15 000 pudu vai

6000 centneru burtu materiāla, tā izlietoja ik gadus apmēram
2000 pudu (32 tonnas) papīra, algās izmaksāja 50 000 rubļu un

nodarbināja apmēram 50 strādnieku.2 50. gadu beigās un 60. ga-
dos kādu laiku Stefenhāgenu uzņēmumā strādāja viens no pir-
majiem latviešu grāmatu izdevējiem K- Stālbergs3

,
te mācījās

vēlāk pazīstamie izdevēji M. Jākobsons un Ā. Reinbergs, grāmatu
ilustrators M. Bušs, kā arī daudzi citi latvieši.

Pēc V. Pētersa-Stefenhāgena nāves 1873. gadā uzņēmumu
mantoja viņa dēls Gustavs (dz. 1846), kas mira jau 1875. gadā.
Kad 1880. gadā Vilhelma vecākais mazdēls Heinrihs Sāks

(Schaak, 1859—1945) kļuva pilngadīgs, viņš mantoja fideiko-
misu, pieņemot otru uzvārdu Stefenhāgens. H. Sāks-Stefen-

hāgens bija pēdējais firmas īpašnieks.
19. gs. otrajā pusē Stefenhāgenu pēcnācēji no tiešā darba

spiestuvē novērsās un dzīvoja pārtikušu kapitālistisku patērētāju
dzīvi. Viņi vairs neinteresējās arī par latviešu literatūru. Toties

vairāki ģimenes locekļi cieši saistījās ar Baltijas vācu žurnālis-

tiku, piederēja pie Baltijas vācu reakcijas vadošā grupējuma.
Stefenhāgenu latviski iespiestajā devumā arvien lielāku īpat-

svaru ieguva darbi, ko izdeva citas izdevniecības un personas,
pasūtot iespiešanu Stefenhāgeniem. No 1859. gada līdz 1919. ga-
dam par Stefenhāgenu izdevumiem vai par viņu iespiedumiem
bez citu izdevniecību atzīmes konstatētas apmēram 720 grāmatas
latviešu valodā. 1859.—1890. gada periodā Stefenhāgeni vēl iz-

deva apmēram 15% visu latviešu grāmatu (15—20 nosaukumu

1 Aprēķināts pēc cenām sludinājumos. Salīdzinājumam otras lielākās tā

laika izdevniecības E. Plātesa (Plates) uzņēmuma grāmatu caurmēra cenas:

reliģiskajai masu literatūrai 0,333, beletristikai 0,270, populārzinātniskajai lite-

ratūrai 0,312, skolas grāmatām 0,476 kapeikas par lappusi.
2 Steffenhagen und sein Haus, S. 76. Burtu materiāla daudzuma norādī-

jumā, šķiet, ieviesusies kļūda: 15 000 pudu ir 240 000 kg, bet 6000 centneru ir

vairāk nekā 300 000 kg.
3 Vairāki viņa paraksti redzami mācekļu ierakstīšanas un izrakstīšanas grā-

matā (R X 110, 1,9, 72.-75. lp.).
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gadā), 90. gados apmēram 3%, bet 20. gs. sākumā izdevniecī-
bas produkcija krasi saruka līdz I—31 —3 nosaukumiem gadā. Vairā-
kus gadus iznāca tikai «Veca un jauna laiku grāmata».

Gandrīz trešdaļa darbu, ko izlaidusi Stefenhāgenu spiestuve
bez citu izdevniecību apzīmējuma, pieskaitāma pie daiļliteratūras.
Sākumā vēl pa reizei parādījās kādas grāmatas ar progresīvu
domu kodolā (H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma būda», nenoskaid-
rota autora «Estere Ādams», abas E. Dinsberga tulkojumā, 1863).
Bet Stefenhāgenu izdotās beletristikas lielāko daļu joprojām vei-

doja vācu «tautas literatūras» rakstnieku vājākie darbi. No pa-
zīstamākajiem latviešu autoriem ar Stefenhāgenu firmu bija sais-

tīti vienīgi E. Dinsbergs, J. Ruģēns un A. Līventāls, un arī tie
tikai reizi pa reizei. Stefenhāgeni nav izdevuši nevienu latviešu
nacionālās literatūras klasikas darbu. Bez tam reģistrētas ap-
mēram 70 bērnu (galvenokārt bilžu) grāmatas. Stefenhāgeni pa-
lika mācītāju moralizējošās, konformistiskās ideoloģijas ietvaros.

Tādējādi kopumā Stefenhāgenu «daiļliteratūra» bija nevis tikai

mazvērtīga, bet dziļi reakcionāra parādība.
Otra lielākā grupa ir reliģiska satura grāmatas gandrīz

pusotra simta, t.i., apmēram 20% kopējās produkcijas.
Līdzās sen sarakstītajām A. Spāģa, P. E. Saca lasāmgrāma-

tām iznāca pārdesmit populāru valodas mācību grāmatu, aritmē-

tikas, dažas novecojušas un reakcionāras vēstures grāmatas, ne-

daudzi maznozīmīgi izdevumi dabzinātnēs un ģeogrāfijā (kā po-
zitīvus izņēmumus var minēt J. Ģibeika «Pasaules stāstu grā-
matiņu», 1860 un vēlāk; J. Frīdemaņa «Jaukus stāstus par dabu
un svešām zemēm», 1861; E. Dinsberga «Atlasa izstāstīšanu»,
1864). Apmēram trīs desmiti izdevumu ir par lauksaimniecību
un medicīnu. Apmēram 30 ir arī dziesmu krājumu ar notīm. Pēc

A. Gulbja vērtējuma, Stefenhāgenu uzņēmums piederēja pie tām

vecajām firmām, kas «ļoti izdilušiem lauriem sev vaiņagu dari-

nājušas» 1 .
Arī Stefenhāgenu grāmatu apdarē vērojams tas pats konser-

vatīvisms, kas saturā. Ilustrācijas iespieda no vecām, citur pir-
ktām vai patapinātām klišejām. lespiestos vākus rotāja tradicio-
nālā manierē ar tipogrāfiska ornamenta apmali.

Atšķirībā no dažām citām Baltijas vācu izdevniecībām, kas

uzmeklēja sev klientūru starp latviešu vai igauņu literātiem

(H. Lākmanis Tartu, E. Plātess Rīgā), Stefenhāgeni uzņēmuma
beigu posmā iespieda galvenokārt Latvijas vācu literātu reak-
cionārākās daļas «jaunradi», kas nīkuļoja un bija nolemta bojā-
ejai. Tādējādi Stefenhāgeni pilnīgi zaudēja savu kādreizējo no-

1 Gulbis A. Par mūsu gramatu tirdzniecību. Rīgas Avīze, 1903, Nr. 158.
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zīmi. Būtībā jau 19. gs. beigās vecās firmas liktenis bija izšķirts.
Stefenhāgenu darbība latviešu grāmatniecībā (izņemot kalendāra
izdošanu) beidzās 1917. gadā, vācu okupācijas laikā, ar J. Ozola
(t.i., mācītāja F. Bernevica) grāmatu «Patiesība par pasaules
karu» klaju imperiālistiskās Vācijas politikas apoloģiju.

1919. gada sākumā Jelgavā nodibinājās padomju vara. Jel-
gavas Strādnieku deputātu padome pārņēma Stefenhāgenu spies-
tuvi savā īpašumā. 1 Tā kļuva par «Jelgavas apriņķa Strādnieku

deputātu padomes drukātavu» un iespieda padomes laikrakstu «Zi-

ņotājs». Drukātavas pārzinis bija E. Grīnbergs. 2

1919. gada vasarā, kad Sarkanā Armija atstāja Jelgavu,
uzņēmumā atsāka saimniekot H. Šāks-Stefenhāgens.3 Bet rudenī
Bermonta armijas uzbrukuma laikā spiestuve tika izlaupīta un

nodedzināta. Tā Stefenhāgenu firma beidza pastāvēt. Spiestuves
atliekas 1921. gadā nopirka Valtera un Rapas izdevniecība Rīgā.4

18. gs. pēdējā un 19. gs. pirmajā trešdaļā īpatnējie Kurzemes
sociāli politiskie apstākļi un Stefenhāgenu pirmo paaudžu māka

pārņemt savās rokās izdošanas iniciatīvu, prasme saistīt savu

darbību ar progresīvākajiem literārajiem strāvojumiem izvirzīja
uzņēmumu visu Latvijas izdevniecību priekšgalā. Ilgākā laik-

posmā Stefenhāgeni jūtami ietekmēja visu latviešu grāmatu tirgu.
Periodā, kad irstošās feodālās kārtības vietā sāka veidoties bur-
žuāziskās attiecības, Stefenhāgenu izdotās literatūras labākā daļa
bija nozīmīgs ieguldījums grāmatniecībā.

Taču Stefenhāgeni spēja sekot laikmetam tikai līdz izšķirīga-
jam pagriezienam. Jau tad, kad grāmatniecībā tikko sāka ienākt
latviešu autori, Stefenhāgeni vairs necentās piesaistīt sev šos to-

laik progresīvos literātus. Kad sabiedrībā noformējās jaunā ideo-

loģiskā struktūra, t.i., latviešu nacionālā kultūra, Stefenhāgenu

1 R X ПО, 1, 6. Pārņemšanas aktā norādīts spiestuves inventārs 1 gāzes
motors (8 zirgspēku), 2 petrolejas motori (4 zirgspēku), 6 ātrspiedes, 4 tīģeļ-
spiedes, 1 litogrāfiskā mašīna ar 3 rokas spiedēm, apmēram 1300—1400 pudu
(20 000—23 000 kg) burtu, pārdesmit tūkstošu grāmatu eksemplāru apgādnie-
cībā. Nav skaidrs, kāpēc tik krasi bija samazinājies burtu materiāls, acīm re-

dzot, tas izskaidrojams ar kara apstākļiem.
2 R X 110, 1,9, 36. lp.
3 Turpat, 35. lp.
4 Rapa J. Firmas 25 darba gadi. Grām.: Valtera un Rapas a/s 25 darba

gadi. R., 1937, 17. Ipp.
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izdevumi arvien vairāk attālinājās no aktuālajām dzīves vajadzī-
bām. Uzņēmuma lejupslīdi noteica gan neprasme pielāgoties jau-
nām kapitālistiskās ražošanas metodēm, gan orientēšanās uz at-

palikušiem lasītāju slāņiem, gan firmas īpašnieku un vadītāju ga-

lēji reakcionārā politiskā nostāja.

ЕЛГАВСКИЕ ИЗДАТЕЛИ ШТЕФФЕНГАГЕНЫ

В ЛАТЫШСКОМ КНИЖНОМ ДЕЛЕ

А. АПИНИС, С. ШИШКО

Резюме

Статья основана на изучении книжной продукции и архива
издательства, который частично сохранился в Государственной
библиотеке Латвийской ССР. Приводятся данные о юридичес-
ком положении и экономике издательства, о количестве, тира-
жах и ценах книг, кратко характеризуется их содержание и

оформление.
В Елгаве (Митаве) столице Курземского герцогства

в 1666 или 1667 г. была создана Герцогская типография под ру-

ководством М. Карналла. Его последователями в этой должно-
сти были Г. Радецкий (с 1684), И. Г. Кёстер (с 1727), X. Лидтке
(с 1761). Они одновременно являлись частными предпринима-
телями. Лидтке добился ряда герцогских привилегий, в дальней-
шем укрепивших монопольное право типографии на доходные
массовые латышские книги.

Иоганн Фридрих Штеффенгаген (1744—1812) стал владель-

цем фирмы в 1769 г. Умело сочетая производство привилеги-
рованных изданий с частнокапиталистическими принципами вы-

пуска книг индивидуальных авторов, он добился значительного

расширения дела, способствовал расцвету прогрессивной рацио-
налистической книги на латышском языке. С 1799 г. после при-

соединения Курземе к России И. Ф. Штеффенгаген стал типо-

графом губернского правления. Его преемник Иоганн Мартин
Петерс-Штеффенгаген (1766—1839) и последующие владельцы

фирмы принимали заказы на печатание от частных лиц и уч-

реждений, однако главными для них были собственные издания

на основе издательских договоров с авторами. Договоры пре-

доставляли издателю сравнительно большую свободу действия;
так как удельный вес старых изданий, организуемых церков-
ными и светскими властями, уменьшался, Штеффенгагены по-
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лучали все большую возможность влиять на латышскую книж-

ную продукцию (в последней трети XVIII в. и в первые деся-

тилетия XIX в. издательство выпускало до 50% всех книг на

латышском языке). Все же с 30-х гг. XIX в. фирма постепенно

начала терять связь с наиболее прогрессивными тенденциями

латышской книги, а с началом латышского национального дви-

жения и деятельности латышских издательств окончательно ут-

ратила свое значение. Некоторое время она еще продолжала

выпускать большое количество низкокачественной устарелой ли-

тературы. В 1919 г. предприятие прекратило свое существо-
вание.

BUCHDRUCKERFAMILIE STEFFENHAGEN IN JELGAVA
UND DAS LETTISCHE BUCHWESEN

A. APĪNIS, S. ŠISKO

Zusammenfassung

Der Artikel ist auf dem Studium der Bücherproduktion und
des Verlagsarchivs gebaut, das sich teilweise in der Staatsbiblio-
thek der Lettischen SSR bewahrt hat. Herbeigeführt werden die

Angaben über die rechtlichen Verhältnisse und Ökonomik des

Verlags, über die Bücheranzahl, ihre Auflagenhöhe und Preise,
kurz wird auch ihr Inhalt und ihre Ausstattung charakterisiert.

In Jelgava (Mitau) Hauptstadt des Kurländischen Herzog-
tums wurde 1666 oder 1667 die herzogliche Druckerei
unter Leitung von M. Karnall gegründet, sein Amt über-
nahmen G. Radetzky (seit 1684), J. G. Köster (seit 1727),
Ch. Liedtke (seit 1761). Sie waren gleichzeitig Privatunterneh-
mer. Liedtke erreichte eine Reihe von Privilegien, die das Mono-

polrecht der Druckerei auf ertragreiche lettische Bücher im weite-

ren befestigten.
1769 wurde Johann Friedrich Steffenhagen (1744 —1812) In-

haber des Geschäfts. Geschickt vereinigend die Produktion der

privilegierten Ausgaben mit den privatkapitalistischen Grund-
sätzen der Produktion von Büchern individueller Autoren, erlangte
er eine bedeutende Verbreiterung des Geschäfts, trug zur Blüte-
zeit des progressiven rationalistischen Buches in der lettischen

Sprache bei. Seit 1799, nach der Einverleibung Kurlands in das
Russische Reich, wurde J. F. Steffenhagen Buchdrucker der

Gouvernementsverwaltung. Sein Nachfolger Johann Martin Pe-



ters-Steffenhagen (1766—1839) und folgende Firmenbesitzer nah-

men Buchdruckbestellungen von Privatpersonen und Behörden

an, hauptsächlich waren für sie aber ihre eigenen Verlagsar-
tikeln auf Grund der Verträge mit den Autoren. Die Verlagsver-
träge überließen dem Verläger verhältnismäßig große Handlungs-
freiheit; da spezifisches Gewicht der alten von kirchlichen und
weltlichen Behörden veranlaßten Ausgaben verminderte, bekamen
die Steffenhagens immer größere Möglichkeit, die lettische Bücher-

produktion zu beeinflussen (im letzten Drittel des 18. Jh. und
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh. gab der Verlag etwa 50%
aller Bücher in der lettischen Sprache heraus). Immerhin verlor
die Firma in den 30-er Jahren des 19. Jh. allmählich ihre Verbin-

dung mit den fortschrittlichsten Tendenzen des lettischen Schrift-

tums, und nach dem Beginn der lettischen Nationalbewegung
und der Tätigkeit der lettischen Verlage büßte sie ihre Bedeutung
endgültig ein. Einige Zeit setzte die Firma fort, eine große Anzahl
von minderwertigen und veralteten Büchern herauszugeben. Das

Unternehmen beendete seine Existenz 1919.
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NO LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS
ROKRAKSTU FONDIEM

KOMPONISTA A. KALNIŅA ATBILDES UZ P. BIRKERTA APTAUJU

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas rokrakstu fondos glabājas
liela daļa Alfrēda Kalniņa rokrakstu. Tuvojoties komponista
100. dzimšanas dienai, vairums šo tekstu tiks izdots atsevišķā

krājumā. Sājā izdevumā ievietotas A. Kalniņa atbildes uz aptau-
jas jautājumiem no P. Birkerta materiālu krājuma. Tādējādi tiek

turpināta Valsts bibliotēkas rokrakstu publicēšanas tradīcija.
Divdesmito gadu sākumā folklorists un literatūrpētnieks Pē-

teris Birkerts (1881 —1956), vācot materiālus iecerētajam dar-
bam «Daiļradīšanas psiholoģija», aptaujas lapās intervējis vai-

rākus rakstniekus, skatuves māksliniekus, mūziķus un gleznotā-
jus. Aptaujas lapas mūzikas māksliniekiem un rakstniekiem iz-

strādātas 1922. gadā.
A. Kalniņa atbildes rakstītas 1923. gadā viņa daiļrades vislie-

lākā uzplaukuma laikā. Kā savā daiļrades hronikā (RXA 4, 136)
atzīmē P. Birkerts, komponists ilgi vilcinājies. Lakoniskās atbildes
liecina par rakstītāja steigu.

Aptaujas materiālus P. Birkerts izmantojis savas grāmatas
«Daiļradīšanas psiholoģija» 2. daļā «Mākslinieka tapšanas gaita»
(R., 1925), citējot A. Kalniņu (56. Ipp.), A. Kurciju (12., 55. Ipp.),
L. Paegli (141. Ipp.). Atbildes viņam noderējušas arī secināju-
miem par mākslinieka personību un tās tapšanu. Bijusi iecerēta
vēl trešā, speciālā daļa, kurā būtu atspoguļota mākslas darba

tapšanas gaita un daiļradīšana tiktu aplūkota atsevišķi dzejā,
mūzikā, skatuves mākslā, glezniecībā un skulptūrā. Tajā aptau-
jas materiāls visvairāk būtu noderējis. Taču darbs palicis nepa-

beigts. A. Kurcija atbildes izmantojusi I. Salceviča rakstā «Kā
radīja Andrejs Kurcijs» («Karogs», 1974, Nr. 10, 156.—158. Ipp.).

Latvijas PSR Valsts bibliotēka aptaujas lapas un atbildes

kopā ar citiem P. Birkerta rokrakstu materiāliem saņēma 1956.

gadā pēc viņa nāves kā brāļa Antona Birkerta dāvanu. Valsts
bibliotēkas rokrakstu šifrs RXA 4, 128, 84.—116. Ipp.
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А. Kalniņa atbildes rakstītas uz piecām lielformāta (36,7X
22 cm) aptaujas lapām iepretī jautājumiem, bez datējuma un

paraksta, ar daudziem vārdu saīsinājumiem vietas trūkuma dēļ,
dažiem svītrojumiem, daļēji vecajā ortogrāfijā.

Publikācijā ortogrāfija un interpunkcija pārveidota atbilstoši
mūsdienu pareizrakstībai. Valodas fonētiskās, morfoloģiskās un

sintaktiskās īpatnības saglabātas. Autora svītrojumi norādīti zem-

svītras piezīmēs.
Publikāciju un piezīmes sagatavojusi Lilija Limane.

ИЗ ФОНДОВ РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА

ОТВЕТЫ КОМПОЗИТОРА А. КАЛНИНЯ НА АНКЕТУ П. БИРКЕРТА

В фондах рукописей Государственной библиотеки хранится
большая часть рукописей Алфреда Калниня. К 100-летию со

дня его рождения большинство этих текстов готовится к изда-

нию отдельным сборником. Продолжая традицию публикации
рукописей из фонда Государственной библиотеки, дополняем

юбилейные публикации ответами А. Калниня на анкету П. Бир-
керта.

В начале 20-х годов фольклорист и литературовед Петерис
Биркерт (1881 —1956), собирая материалы для задуманной ра-
боты «Психология художественного творчества», опросил мно-

гих писателей, артистов, музыкантов и художников. Анкеты

для музыкантов и писателей были им разработаны в 1922 г.

Ответы А. Калниня написаны в 1923 г., в период расцвета
его творчества. В своей творческой хронике (RXA 4, 136)
П. Биркерт отмечает, что композитор долго медлил. Лаконич-

ные ответы свидетельствуют о спешке.

Материалы опроса П. Биркерт использовал во второй части

своей книги «Daiļradīšanas psiholoģija» («Психология худо-
жественного творчества») «Mākslinieka tapšanas process»
(«Процесс становления художника») (Р., 1925), цитируя выска-

зывания А. Калниня (с. 56), А. Курция (с. 12, 55), Л. Паэгле

(с. 141). Их ответы он, вероятно, использовал для выводов о

становлении личности художника. П. Биркертом была заду-
мана еще третья, специальная часть, в которой надлежало от-

разить процесс создания художественного произведения и рас-
смотреть ход творчества отдельно в поэзии, музыке, сценичес-

ком искусстве, живописи и скульптуре. Результаты опроса
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представляли необходимый для этого материал, но работа ос-

талась незаконченной. Ответы А. Курция использовала И. Сал-

цевич в статье «Kā radīja Andrejs Kurcijs» («Как творил Ан-

дрей Курций») («Karogs», 1974, Nr. 10, с. 156—158).
Анкеты вместе с другими рукописными материалами полу-

чены Государственной библиотекой в 1956 г. после смерти
П. Биркерта в дар от его брата, Антона Биркерта. Шифр руко-
писей в библиотеке RXA 4, 128, л. 84 —116.

Ответы А. Калниня написаны на листах вопросника П. Бир-
керта (36,7X22 см), со многими сокращениями из-за недостатка

места, с некоторыми помарками, частично в старой орфографии.
В публикации орфография и пунктуация преобразованы со-

ответственно современным нормам латышского правописания,
а фонетические, морфологические и синтаксические особенности
языка сохранены. Помарки автора указаны в подстрочных при-
мечаниях.

Публикацию и примечания подготовила Лилия Лимане.

FROM MANUSCRIPT COLLECTIONS OF THE V. LĀCIS STATE

LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

COMPOSER A. KALNIŅŠ’ ANSWERS TO THE INQUIRY OF P. BIRKERTS

The manuscript collections of the State Library comprise a

great number of Alfreds Kalniņš’ manuscripts. Approaching to-
wards the composer’s centenary, a great deal of these texts will
be published in a separate collection. In addition to these, A. Kal-
niņš’ answers to the inquiry made by P. Birkerts are inserted

here, thus carrying on the tradition of publishing the manuscripts
of the State Library.

In the beginning of 1920’s Pēteris Birkerts (1881 —1956), spe-
cialist of folk-lore and literature, interviewed several writers, ar-

tists, musicians and painters, thus collecting materials for the
intended work «Psychology of Creation». The questionnaires for
musicians and writers were worked out in 1922.

A. Kalniņš’ answers are written in 1923, in the period of his
creative flourishing. In his creative chronicle (RXA 4, 136) Bir-
kerts mentions the composer’s hesitation. The laconic answers

prove the writer’s haste.
Birkerts made use of his inquiry materials in the 2nd part

of his book «Psychology of Creation» called «The Way of Becom-

ing an Artist» (Riga, 1925), quoting the answers of A. Kalniņš
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(p. 56), A. Kurcijs (p. 12, 55) and L. Paegle (p. 141). The
answers were made use of in forming conclusions about the
artist’s personality and its growth. P. Birkerts had intended the
third, special, part in which he wanted to reflect the process of

creation in poetry, music, dramatic art, painting and sculpture,
each part taking separately. The inquiry material would have
been the most useful there, but the work remained unfinished.
A. Kurcijs’ answers were made use of by I. Salceviča in the ar-

ticle «How A. Kurcijs created» («Karogs», 1974, No 10, p. 156

158).
The State Library of the Latvian SSR received the question-

naires and answers together with other P. Birkerts’ manuscript
materials in 1956, after his death, as a gift from his brother An-
tons Birkerts. The pressmark of his manuscript collection at the
State Library RXA 4, 128, p. 84—116.

A. Kalniņš’ answers are written on the questionnaires (size
36,7X22 cm) without date and signature, with many abbrevia-
tions because of a shortage of place, with some expunged words,
partially in the old orthography.

In the publication orthography and punctuation are changed
in accordance with modern spelling, the phonetic, morphological
and syntactical peculiarities of the language are preserved. The
author’s expunged words are given in foot-notes.

The publication and remarks are prepared by Lilija Limane.

ANKETA MŪZIKAS MĀKSLINIEKIEM (KOMPONISTIEM)

ALFREDS KALNIŅŠ

A. MĀKSLINIEKA TAPŠANA UN IZVEIDOŠANĀS

I. Vecāki, agrā bērnība

1. Vārds, uzvārds, pseidonīms? Alfreds Kalniņš.
2. Kad Jūs dzimuši? 1879. g. 11./23. augustā.
3. Kur dzimuši? Cēsīs.
4. Kas Jūsu vecāki? Viņu nodarbošanās? Ekonoms muižnieku

klubā. 1

5. Ar kuru no vecākiem Jums visvairāk līdzības, resp., no kura
Jūs savas spējas domājiet mantojuši? Raksturā ar māti. Abi dzie-

dāja. Tēvs kori bija iecienīts tenors.

6. Vai tēva un mātes vecāki arī muzikāli? Nav ziņu.
7. Kādi vēl no Jūsu tuviniekiem un radiem muzikāli? Nezinu.
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8. Kādā vecuma Jūsos pamodas interese pret muziķu? Ļoti
agri. Ap 7.-to dzļīves] gadu.

9. Kādos apstākļos? Kā izpaudās? Ar sev[išku] labpatiku klau-
sījos kādas kapelas muzicēšanā kluba telpās, pat vēlu vakaros.

10. Uz kādu instrumentu sākāt vispirms spēlēt? Uz klavierēm.

a/ Kādā vecumā? 7 gadu vecumā].
b/ Ko atcerējuši spēlējuši? Gabaliņus no Damma skolas. 2

с/ Kas Jūs mācīja? Vai tam bija speciālā izglītība? Sko-

lotājs] Mūlmans, 8 kurš bija arī pirmais skolot[ājs] zi-

nāmajā] priekšjmetā], Pēc tam vesels bars dažādu dā-

miņu.
11. Aprakstiet savu mūzikas sekmju vēstures galvenos momen-

tus bērnībā. Sāku sameklēt dažād\us] gabalus. Novēršanās no

tehniskā materiāla. Īsu laiku mācījos vijoli. Sāku spēlēt ērģeles
bez skolotāja. Improvizēt. Spēlēt dievkalpojumos.

12. Vai Jūsu mūzikas tieksmes kavēja vai pabalstīja? Arvienu

pabalstīja, lai gan māte vēlējās mani redzēt mācītāja talārā.
Pateicoties iejaukšanai, beidzot nolēma sūtīt uz konzer-

v[atoriju].

11. Skolas gadi un jaunība

1. Kādas vispārizglītojoša rakstura skolas apmeklējuši? Vācu
elementārskolu pie Mūlmaņa (nepabeigta), Bērzaines ģimnāziju5

līdz tercijai (ģimnļāziju] slēdza). Millera reālskolu 6 līdz VI klasei.
2. Kādi priekšmeti Jums skolā tika un veicās? Valodas, vēs-

ture.

3. Kādi pavisam netika un neveicās? Kāpēc? Matemātika, zī-

mēšana. Nezinu, laikam, slikti sagatavots, nevarēju iejusties.
4. Kad noteikti sajutāt sevī mūzikas mākslinieku? Millera

skolā, ar 14 gadiem apmēram.
5. Kāda Jūsu speciēli muzikālā izglītība? Berlin k[un]dzes*

mūzikas skola 1 Rīgā; Pēterpils konzervatorija8 (nepabeigta).
6. Kādi Jūsu redzamākie mūzikas skolotāji (iestādēs) un ār-

pus tām? Rīgā: (klavieres), Šepskis (ērģeles, klavie-
res]); Pēterpilī: Homiliuss 10 (ērģeles), Cernijs n (klav.), Ļadovs 12

,

Solovjovs13 (teorija).
7. Ja paši izglītojušies, tad kāda Jūsu muzikālā pašizglītība?

Neapmierināts ar konzervaģorijas] iekārtu un skolotājiem (izņe-
mot vienīgi Homiliusu, kuram esmu daudz pat[eicības] parādā),

* Svītrots: Rigas.
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es, bez šaubām, esmu uzskatāms par autodidaktu, jo, izņemot ēr-

ģeles, konzerv[atorijā\ izvairījos no citu kursu apmeklēšanas].
8. Vai nepieciešamo muzikālās izglītības gaitu skolā gājāt

rāmi, pakāpeniski, mierīgi, vai otrādi? Sākumā rādās mierīgi, bet,
kad līdz ar gadiem attīstījās arī garša un tieksme pēc kā labāka,
tad otrādi.

9. Vai formālo mūzikas izglītību reizēm sajutāt kā slogu? Un

kamdēļ? Par slogu, laikam sliktās iekārtas un nespējīgu konzer-

v[atorijas] skolotāju dēļ. Bez ērģeļu stļundām] iegriezos tikai labās

kafijas un ērtā, patīkamā klozeta dēļ. Nudien.

10. Kad sākās Jūsu pirmie patstāvīgie komponēšanas mēģinā-
jumi? Vai bērnībā? Neatminos, bet zinu tikai to, ar 16 gadiem liku

iespiest kādus klavieru gabalus (Mazurkas un ūdeņainas Noktir-
nes etc.) 14

,
kuras drīz vien noslīcināju Daugavā. (Daži eksem-

plāri laikam bija* pārdoti.)
11. Vai esiet kādas dziesmas harmonizējuši un komponējuši?

Kādā vecumā? Sāku ar klavieru komp[ozīcijām].
12. Kādu Jūs skaitiet par savu pirmo opusu? 3 liriskos gaba-

lus klavierēm, iznāk Ķ. Blosfelda apgādībā 15
.

Viss agrākais (ari
iespiestais) bez mazākās nozīmes.

13. Kādā vecumā tas tika uzrakstīts? Ap 18—19 g. vecumā.

14. Vai Jums absolūtā dzirde, un kad tā tika konstatēta? Nav,
nekad nepūlējos to attīstīt.

B. DAIĻRADĪŠANAS PROCESS

I. Koncepcijas laikmets

Koncepcijas laikmets ir mākslas darba pirmidejas laikmets,
resp., mākslas darba pirmidejas dzimšanas laikmets.

1. Kad Jūsu darbu А. В. C. etc. pirmidejas dzima? (Pēc iespē-
jas gads, mēnesis, diena.) Neatminos.

2. Kā šo darbu pirmidejas dzima:

a/ negaidīti, piepeši? Negaidīti, piepeši.
b/ pēc ilgākas tiekšanās, meklēšanas? Nē.

3. Kad pirmideja dzima: naktī, dienā, rītā, vakarā? Visvairāk
rītos.

4. Kādos īpatnējos apstākļos? (Kur atradāties? Ko darījāt?)
Pa lielākai daļai brīvā dabā staigājot, sēdot.

* Nesalasāms svītrojums.



191

5. Vai mākslās darba pirmidejas dzimšana bij savienota ar

inspirāciju (daiļjūsmu)? Jā.

6. Vai līdz ar pirmideju tika pārredzams arī visa turpmākā
darba plāns? Nē.

7. Kas darba pirmideju ierosināja? Dažādi faktori.
8. Kādi faktori pēc Jūsu pašu ieskata veicināja pirmidejas

dzimšanu?

a/ daba? Jā.

b/ citi mūzikas darbi? Nē.
с/ gleznas? Nē.

d/ dzejas? Jā.

e/ drāmas? Nē, bet ļoti iespējams.
f/ spēcīgi jūtu pārdzīvojumi? Jā.

g/ zociāli fakti? Nē, bet politiski.
9. Kādi dzejnieku darbi visvairāk ierosina Jūsu muzikālo jaun-

radīšanu? Dzejas.
10. Kāds psihisks stāvoklis Jums bij īsi pirms daiļdarba pirm-

idejas dzimšanas?

b/ I dažāds, pa lielākai

с/ pacilāts jūsmīgs? ļ »s.

11. Vai ideju tikai atzīmējāt, vai dziedājāt, spēlējāt uz kāda
instrumenta? Komponēju bez instrumenta, pat istabā, kur in-

strjuments] būtu pieietams.

11. Inkubācijas laikmets

Sis ir iekšējās nogatavošanās, idejas ienākšanās laikmets.
1. Vai ilgi sevī nēsājāt radīto darbu pirmidejas, pirms ķērāties

pie realizēšanas? Nē.

2. Vai apzinīgi centāties tālāk virzīt pirmideju vai ļāvāt «lai-
kam vaļu»? Piekopu pēdēji min [ēto] veidu, bet šķiet, ka turpmāk,

pie lielākiem darbiem (plašās formās), pirmais ņems
virsroku.

3. Kāda bij Jūsu apzinīgā intelekta darbība:

a/ Vai krājāt pieredzējumus? Vē.

b/ Vai krājāt jūtu pārdzīvojumus? Nē.

с/ Vai lasījāt attiecīgo literatūru? Nē.
d/ Studējāt citu komponistu darbus? Nē.

ej Studējāt tautas dziesmas? Nē.
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4. Kada bij manama zemapzimgas psihes darbība?

a/ Vai redzējāt sapnī kādas ar zināma darba pirmideju
saistītas domas, ainas, dzirdējāt kādas skaņas? Nē.

b/ Vai, strādājot kādu citu darbu, Jums pamirdzēja domas,
idejas, motīvi, skaņas no A pirmidejas sfēras? Ir gadī-
jies, pat stundas pasniedzot.

с/ Vai staigājot, braucot, biedru starpā, viesībās u.c. Jums
iešāvās prātā piepešas domas par darbu A? Ko darījāt ar

tām? Gadījās diezgan bieži. Uzrakstīju, viegli skicējot.

111. Inspirācijas (iedvesmas) brīži

1. Kādos gada laikos Jūs visvairāk mēdz apmeklēt inspirācijas
brīži?

a/ pavasarī?
b/ vasarā? Nenoteikti, visbiežāk rudenī

с/ rudenī? un uz vasaras beigām.
d/ ziemā?

2. Kādos mēnešos? Neesmu novērojis. Liekas, ka augustā, zep-

ternbrī, kad jāiesākas citai nodarbošanai, p. p., pedagoģiskajai].
3. Kādā dienas laikā?

a/ rītā? Visbiežāk.
b/ dienā?

с/ vakarā? Diezgan bieži.

d/ naktī?

4. Kādi apstākļi vispār atstāj manāmu iespaidu uz Jūsu inspi-
rāciju?

a/ tīrs gaiss un brīva daba? Bez šaubām.

b/ saule vai apmākušās debesis? Abi apstākļi un vienādā

stiprumā.

с/ dzīvoklis, barība? Patīkams dzīvoklis ar augstiem gries-
tiem un logiem uz dārza pusi. Barība vienaldzīga. Alko-

hols atstāj postošu iespaidu.

d/ pilsēta, lauki? Lauki vispatīkamāki, bet arī pilsētās var

strādāt. (P[ar] p[iemēru]. Pēterpili labāk kā Rīgā, lai gan

pēdējā mazāka, intīmāka).
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5. Kadi īpatnēji apstākļi veicina Jūsu inspirāciju?
a/ lampas gaisma?
b/ vingrošana?
с/ gulēšana?
d/ alkohols, pīpošana? Ar

e/ tēja, kafija? ' аа‘-

f/ citi dažadi specifiski
līdzekļi un īpatnēji
apstākļi?

6. Vai inspirācija uznāk piepeši un negaidīti? Jā.

Vai maniet inspirācijas tuvošanos jau agrāk, un kādi ir šīs
tuvošanās vēstneši? Neesmu izmanījis.

8. Vai rūpējaties, lai inspirācijas viesošanās veicinātu? Nē.
9. Ko darāt šim nolūkam? Nezinu.
10. Kāds ir inspirācijas] brīžu caurmēra ilgums? Nenoteikti.

Var ilgt stundu un pat vairāk, p[ar\ p[iemēru], kādu aizraujošu
operas cēlienu komponējot.

11. Kāda ir inspirācijas brīžu vispārējā jūtu nokrāsa?

a/ smaga, nepatīkama?
b/ viegla, patīkama? Лгшепм viegla, patīkama.
с/ spēja baudas, laimes sajūta? Laimīgākie brīži, kaut ko

komponējot.
12. Kādas ir citas dažādas psihiskas un fizioloģiskas inspi-

rācijas] pavadzīmes, ko sevī esat novērojuši? Bailes no ārējiem
traucējumiem, neiecietība, nervozitāte.

13. Kā strādā fantāzija, domas, salīdzinot ar bezinspirācfijas]
brīžiem? Fantāzija un domas salīdzinājumā] ar bezinsp[irācijas]
brīžiem strādā intensīvāki.

14. Vai sajūtiet nogurumu pēc inspirācijas] brīžiem? Jā, bet

nelielu, un labsajūta to drīz vien iznīcina.

15. Vai variet konstatēt inspirācijas dažādas intensivitātes

daiļjūsmas pie sevis:

a/ inspirāciju] kā noskaņu?
b/ inspirāciju] kā afektu? Jā.

с/ inspirāciju] kā ekstāzi?
16. Kādi no Jūsu dzīves laikmetiem bagātāki ar inspirāciju]

un daiļradīšanas brīžiem, kādi bālganāki un kamdēļ? Bagātāki
tie laikmeti, kuros esmu brīvs no pedagļpģiskās] un koncertanta
darbības. Visvairāk varēju radīt Liepājā 16. Bāli pēdējie 3 Rīgā
nodzīvotie gadi.
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17. Vai Jums arī kādas improvizācijas? Ja drukātas, uzrādāt
tās! Improvizācijas nemēdzu uzraksti!. Viena «fantāzija» ērģelēm
nav iespiesta.

18. Kādos apstākļos improvizēšana notika? Improvizēt mēdzu

šad tad pēc dienas darbiem, ari pie ērģelēm sēdot, dievkalpo-
jumos.

IV. Mākslas darba izstrādāšana

1. Vai pie mākslas darba strādājiet tikai inspirācijas brīžos?
Ne arvienu. Pie lielākiem darbiem, p[ar] p[iemēru] izstrādājot,
instrumentējot u. t. t., tas nebūtu iespējams.

2. Vai inspirācijas brīžos radīto vēlāk vēl pārgroziet, pārstrā-
dājiet? Pavisam reti (sevišķi attļiecibā] uz radito meldiju, harmo-

niju). Drīzāk gabala uzbūvi, instrumentāciju.
3. Kādos laika sprīžos Jūs pārgrozīšanu izdariet? Dažkārt

jau pirms atklāta uzveduma, bet visvairāk pēc uzveduma.
a/ Vai šinī ziņā Jums kāda tradīcija? Nē.
b/ Vai tas atkarājas no katra atsevišķa darba rakstura un

nejaušiem apstākļiem? Domāju, ka ne.

4. Vai daudzreiz labojiet pirms klajā laišanas? Nē, bet novē-

roju, ka palieku arvienu rūpīgāks.
5. Vai gatavam darbam lieciet «nogulēties» un cik ilgi? Ne-

normāliem apstākļiem valdot, tiem ir jānoguļas pat gadiem ilgi.
Pērn ziemassvētkos iznāk, dziesmu burtnīcas 14—2317 piespiestas]
gulēja gadus 7-us. Pirms iespiešanas savus darbus arvienu pār-
baudu.

V. Daiļradīšanas vispārējās metodes un īpatnības

1. Vai māksliniecisko darbību uzskatiet kā maizes darbu? Nē,
nekad, t.i., radīšanas darbību.

2. Bez daiļradīšanas darbības, kādos vēl arodos strādājiet?
Koncertanta un pedagoga arodos, kurus uzskatu kā maizes dar-

bus. Pēc rad[ošās] darbības visvairāk mīlu diriģenta darbību, pie
kuras netieku nevaļas dēļ.

3. Vai daiļradīšanas darbu (komponēšanu) strādājiet katru
dienu noteiktos laikos vai nenoteikti? Nenoteikti, sevišķi lirikā.

4. Ja strādājiet katru dienu, tad caurmērā cik ilgi? Katru
dienu nevar komponēt, bet izstrādājumi, instrumentācija] veicami

ikdienas, stundas 3, 4.
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5. Kāda Jūsu parastā dienas iekārta un iedalījums? Ar kom-

ponēšanu] jeb kompozīciju izstrād[āšanu] nodarbojos apm[ēram]
līdz 12-iem, tad parasti vingrinājos uz ērģelēm I—21 —2 st[undas].
Pēc pusd[ienām] līdz 8-iem vakarā pasniedzu stundas.

6. Ko dariet daiļradīšanas starpbrīžos? Vasarā lasu, staigāju,
spēlēju; ziemā jāstrādā.

7. Vai šinīs starpbrīžos kādreiz Jūsos pilnīgi apklust un aiz-
mirstas mākslinieks, vai tikai pa daļai? Arvienu mani nodarbina
jaunāko darbu tālākvirzišana, sevišķi staigājot.

8. Vai inspirāciju gaidiet, vai sēžaties pie darba tanī cerībā, ka
viņa rāsies? Te jāškiro vokālie darbi no instrumentāliem. Pēdējie
vairāk nejaušas dabas, pirmie šķirojami lielajos un mazos. Pie

operas, p[ar] p[iemēru], jāpiespiežas. Tur inspirācija jāaicina, jā-
sauc.

9. Vai Jūsu daiļradīšana galvenā kārtā subjektīva vai objek-
tīva?

a/ vai komponējiet galvenā kārtā |
tikai savus pādzīvojumus vai | Dažādi, atkarīgi no

b/ iejūtaties citu tekstos (dzeju ļ muzikālfās] formas.
un operu komponēšana). J

10. Vai komponējot Jūs iekšēji klausāties un dzirdiet skaņas,
ko uzrakstiet? Jā, arvienu.

11. Vai Jūsu skaņu fantāzija jau strādā (t.i., vai dzirdiet skā-

ņas), lasot, piem[ēram], dzejnieka dzejoli? Jā, diezgan bieži. Tas

sakāms, p[ar\ p[iemēru\, par Skalbes senākām dziesmām iz «Cie-

tumnieka] sapņi» 18
.

12. Vai ir tā, ka lasot dažreiz dzirdiet un dažreiz nedzirdiet

skaņas? Jā, visvairāk mūzikas sajūtu Skalbes, Plūdoņa, Aspazijas
u.c. darbos.

13. Vai dzirdiet skaņas, klusībā un vientulībā sēžot? Jā, bet

viņas var dzirdēt, arī lielam troksnim valdot.
14. Vai skaņu fantāziju ar noteiktām skaņām Jums ierosina

parastie trokšņi, vēja šalkoņa, ratu rīboņa, soļi uz ielu, etc. Daž-

brīd to novēroju, dz[elzceļa\ vagonā braucot. Arvienu tiku nožē-

lojis, ka tur nevarēja rakstīt.

Atzīmējiet kādus gadījumus. Liepaja juras šalkoņa mani ar-

vienu iedvesmoja. Par soļiem gan nevaru teikt.

15. Vai komponējot līdzās skaņu fantāzijai strādā arī Jūsu

redzes fantāzija, vai redziet kādas ainas, skatus, teļus? Visai

bieži, sevišķi operās.
16. Kādi no lielajiem komponistiem uz Jums atstājuši vis-

lielāko iespaidu? Ar kādiem darbiem? Jaunib ā Vebers, vēlāk

Sūberts, Sūmanis, Šopēns, Bēthovens, Bahs, vēlāk Čaikovskis,
Borodins, Grigs, Vāgners, Skrjabins. Vēbers ar «Freišucu» un
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«Oberonu» 19
,

Šūberts ar klavieru komp[ozicijām], dziesmām, Šū-
manis ar dziesmām «Frauenliebe»20

,
dažām klav[ieru] kompozī-

cijām], Sopēns ar prelūdijām un noktirnēm, Bēthovens ar zonātēm

un zimfonijām, Bahs ar ērģeļu darbiem (vēl tagad, viņa «Passa-
caglia» spēlējot, aizmirstu sevi un pasauli, un, šai darbā atspogu-
ļojoties, visi citi top bāli un lieki). Čaikovskis ar 3 pēdļējām] zim-

fonijām21
,

Borodins ar burvīgi jauko «Igoru» 22
, Grigs ar liriskiem

klav[ieru] gabaliem, dejām un svītām orķestrim, dziesmām, Vāg-
ners ar drāmām, Skrjabins ar klav[ieru] gabaliem (dažādu pe-

riodu) un zimfonijām.

VI. Dažādas piezīmes

Bērnībā īsu laiku spēlēju un mācījos ari vijoli. Dziedāt ne-

tikās.

PIEZĪMES

1. Alfrēda Kalniņa tēvs Jānis Kalniņš jaunībā bijis lauksaimnieks, pēc tam

Cēsu biedrības «Harmonija» vācu muižnieku kluba ekonomijas vadītājs.
2. Teodors Lēberehts Steingrēbers (1830—1904), vācu muzikāliju izdevējs

un mūzikas pedagogs, 1896. gadā pieņēmis vārdu G. Damms. Viņš iespieda
klavierspēles mācību, kas k|uva ļoti populāra un ko bieži sauc par Damma

skolu.

3. Kāds rīdzinieks Mīlmanis bija atvēris divas sagatavošanas klases Bēr-

zaines ģimnāzijai Cēsīs. Mīlmaņa privātskola bija pirmā A. Kalniņa skola.

4. Oskars Sepskis (1850—1914) konservatīvas ievirzes latviešu kompo-
nists un ērģelnieks. Pie viņa A. Kalniņš 1896. un 1897. gadā mācījās ērģeļu un

klavieru spēli. O. Sepskis viņu iepazīstināja ar latviešu tautas dziesmām un

latviešu komponistu skaņdarbiem.
5. Bērzaines (Birkenrūes) vācu ģimnāzijā A. Kalniņš mācījās četrus gadus.
6. K. Millera reālskola Cēsīs.

7. Rīgas skaņu mākslas skolā (Schule der Tonkust) A. Kalniņš mācījās
1895.—1897. gadā.

8. Pēterburgas konservatorijā A. Kalniņš studēja 1897.—1901. g.

9. Brūrs Mellerstens, pazīstams zviedru pianists un pedagogs, ievērojamā
poļu pianista T. Lešeticka audzēknis.

10. Ludvigs Homiliuss (1845—1908) 1874.—1908. gadā Pēterburgas konser-

vatorijā bija ērģeļspēles pedagogs.
11. Francs Cernijs (1836—1900) Pēterburgas konservatorijā 1862.—1900.

gadā mācīja klavierspēli un vadīja kora klasi.



12. Anatolijs Ļadovs (1855—1914) krievu komponists, pedagogs un di-

riģents.
13. Nikolajs Solovjovs (1846—1916) krievu komponists, mūzikas peda-

gogs un kritiķis.
14. 1896. gadā A. Kalniņš par paša līdzekļiem izdevis divas burtnīcas ar

klavierdarbiem, mazurkas. Pēkšņi pārdomājis, viņš veikaliem notis atprasījis.
Līdz mūsu dienām šīs kompozīcijas, šķiet, nav saglabājušās.

15. «Drei lyrische Stücke» («Notturno», «Herbst», «Wiegenlied») 1901. gadā.
16. Liepājā A. Kalniņš dzīvoja 1911.—1915. gadā, bija ērģelnieks, vadīja

lielu privātkori (vēlākā Dziedāšanas un mūzikas biedrība), izvērsa plašu kon-

certdarbību, publicēja muzikāli kritiskus rakstus periodikā. A. Kalniņš padarīja
Liepāju pirms pirmā pasaules kara par vienu no aktīvākajiem latviešu mūzikas

dzīves centriem.

17. Dziesmas vienai balsij ar klavieru pavadījumu. Burtn. 14.—23. R., Brie-

dītis, [1922]. Vairums dziesmu uzrakstīts pirmā pasaules kara laikā (1914—

1920).
.18. K. Skalbes dzejoļu krājums, pirmizdevums 1902. gadā. Daļa krājuma

dzejoļu publicēti grām.: Skalbe Ķ. Dzeja, R., 1957, 21.—59. Ipp.
19. Operas «Burvju strēlnieks» un «Oberons».

20. Dziesmu cikls «Sievietes dzīve un mīla».

21. 4., 5., un 6. (Patētiskā) simfonijas.
22. Opera «Kņazs Igors».



198

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS RETO GRĀMATU

UN ROKRAKSTU NODAĻĀ NO 1976. GADA 1. JANVĀRA

LĪDZ 1977. GADA 1. SEPTEMBRIM APSTRĀDĀTIE ROKRAKSTU FONDI 1

ФОНДЫ РУКОПИСЕЙ, ОБРАБОТАННЫЕ С 1 ЯНВАРЯ 1976 Г. ДО

1 СЕНТЯБРЯ 1977 Г. В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ И РУКОПИСЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ 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 JANUARY 1,

1976 TILL SEPTEMBER 1, 1977

d°n Materiālu Glabā-

nu.

Fonda nosaukums Materiālu raksturs rašanās jamo vie-

murs
laiks nību skaits

72 Eduards Auka, skolo- Biogrāfiski materiāli, 1908—1939 10

tājs (1871 —?) • sarakste, fotogrāfi-
jas

70 Eduards Brencēns, Zīmējumi un darbu 1880—1968 30

mākslinieks (1885— reprodukcijas, viņa
1929) un tuvinieku sarak-

ste, biogrāfiski ma-

teriāli, fotouzņē-
mumi

71 Arturs Dīriķis, ārsts Lekciju pieraksti me- 1875—1883

(1855—1926) dicīnā
73 Voldemārs Grinbergs, Apcerējumi un izraksti 20. gs. 10.

_

51

vēsturnieks (1897 par vēstures jautā- gadi 1967

1967) jumiem, lekciju pie-
raksti, vēstules, fo-

touzņēmumi, biogrā-
fiski materiāli

74 Elza Jende, rokdarb- Atmiņas, etnogrāfiski 1862—1966 101

niece (1877—1967) zīmējumi un apcerē-
jums, viņas un tuvi-

nieku sarakste, foto-
materiāli, tuvinieku
rokraksti

76 Elza Stērste, dzejniece Dzejoju un lugu auto- 1940—20. gs. 10

(1885—1976) grāfi, atmiņas 70. gadi
75 Kārlis Zandersons, re- Sacerējumi un atmiņas, 1890—1971 49

volūcijas darbinieks sarakste, fotomate-

(1876—1971), un riāli, biogrāfiski ma-

Elizabete Zander- teriāli, raksti un

sone, ārste (1880— fotogrāfijas par stu-

1971) dentu biedrību «Zem-

galija»

1 Sākumu sk. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas «Rakstu» 1,—5. sēj. un «Bibli-

otēku zinātnes aspektu» 1. sēj. Saraksta papildinājumi ar ziņām par jaunapstrādātajiem
fondiem tiks sniegti turpmākajos «Bibliotēku zinātnes aspektu» sējumos.



No 1976. gada 1. janvāra līdz 1977. gada 1. septembrim V. Lāča Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēkai rokrakstus un fotomateriālus dāvinājuši E. Aistere.
J. Amantovs, L. Banga, V. Brezgunova, A. Brežgo, D. Bušs, J. Cibuļskis,
J. Cerkasova, H. Danenhirša, A. Deglava, H. Dorbe, S. Dravniece, A. Egle,
K. Freienberga, M. Gusāre, A. Ģērmanis, E. Jasukaite, A. Jaunbērziņš, K. Jē-

kabsone, G. Karlsons, T. Kazāka, P. Korsaks, A. Kotenko, E. Liepiņš, A. Loč-

melis, V. Lorencs, A. Ludborža, M. Medina, P. Melngailis, M. Norlinda, I. No-

vika, R. Ostrovskis, О. Ozoliņa, I. Rabinovičs, I. Reveliņa, A. Rode, J. Ro-

ķis, V. Rozenfelde, S. Seiļs, J. Sūna, 0. Sūna, M. Svarāne, M. Sauberga,
V. Sķilters, Vangažu 8-gad. skola, E. Vidiņa, S. Vilciņa, V. Villerušs, L. Vol-

kova, V. Zvirbule, E. Zvirbulis, A. Žubeckis.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka izsaka dāvinātājiem sirsnīgu pa-

teicību par vērtīgajiem papildinājumiem tās krājumos.
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IZDEVUMA AUTORI

Didiča Faina Р. Stučkas LVU vec. pasniedzēja
Agafonova Gaļina V. Lāča Latvijas PSR VB Automatizācijas, mehanizāci-

jas, bibliotēku celtniecības un DZO nodaļas galvenā bib-

liotekāre

Ose Vaira V. Lāča Latvijas PSR VB Plānu, statistikas un prognozē-
šanas nodaļas galvenā bibliotekāre

Senčuka Ligita V. Lāča Latvijas PSR VB Abonementa nod. vadītāja
Indāne Velta Latvijas PSR ZA FB Zinātniski metodiskās nod. vadītāja
Viška Veneranda —V. Lāča Latvijas PSR VB tehniskās literatūras lasītavas

galv. bibliotekāre

Jargāne Rasma V. Lāča Latvijas PSR VB tehniskās literatūras lasītavas

galv. bibliotekāre

Daukste Ilga V. Lāča Latvijas PSR VB Krātuves nodaļas depozitā-
rija sektora vadītāja

Villerušs Valdis grafiķis, Latvijas PSR T. Zaļkalna Valsts Mākslas aka-

dēmijas vec. pasniedzējs
Apīnis Aleksejs —V. Lāča Latvijas PSR VB Reto grāmatu un rokrakstu

nod. vadītājs, filoloģijas zin. kand.

Siško Silvija V. Lāča Latvijas PSR VB Reto grāmatu un rokrakstu

nod. galv. bibliotekāre.

АВТОРЫ ВЫПУСКА

Дидич Фаина Львовна преподаватель ЛГУ им. П. Стучки.
Агафонова Галина Андреевна гл. библиотекарь отдела автома-

тизации, механизации, библиотеч-

ного строительства и НОТ ГБ

ЛатвССР им. В. Лациса.

Осе Вайра Рейновна гл. библиотекарь отдела планов,

статистики и прогнозирования ГБ

ЛатвССР им. В. Лациса.
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Сенчук Лигита Владимировна зав. отделом абонемента ГБ

ЛатвССР им. В. Лациса.
Индане Велта Вольдемаровна зав. научно-методическим отделом

ФБ АН ЛатвССР.
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