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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕБИБЛИОТЕЧНОГО

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

А. ДЕГЛАВА

Чтение в Латвийской ССР, как и в других союзных респуб-
ликах, стало массовой общественной потребностью, одной из

ярких примет социалистического образа жизни. В связи с повы-

шением материального уровня, возрастанием роли умственного

труда и социальной активности общества возрос и удельный вес

чтения. С другой стороны, широкое распространение чтения спо-

собствует активизации таких социальных процессов, как рост

образованности и общего культурного уровня, преодоление раз-
личий между городом и селом, взаимообогащение культур наро-

дов СССР.

Создание развитой библиотечной сети значительное до-

стижение культурной жизни Советской Латвии. Такая сеть

отвечает широким запросам самых различных групп читателей

и обеспечивает дифференцированное обслуживание их книгой

и информацией как по месту жительства, так и по месту работы
в городах и на селе.

В Латвийской ССР имеется 3245 библиотек с фондом 57,6
млн. печ. ед. Если в 1946 г. трудящихся республики обслужи-
вало 529 массовых библиотек системы Министерства культуры
ЛатвССР с общим фондом 1244,1 тыс. печ. ед., то в 1977 г. функ-

ционировало 1383 государственных, профсоюзных, колхозных и

других массовых библиотек с общим фондом 18 562 тыс. печ.

ед., в том числе 1097 библиотек Министерства культуры с общим

фондом 14 287 тыс. печ. ед.

В настоящее время в Латвии происходят важные социальные

преобразования на селе постепенный переход от хуторской
системы к благоустроенным сельским поселкам. Эти преобразо-
вания влекут за собой изменения в размещении сельских куль-

турно-просветительных учреждений. Открытие новых культурно-

просветительных учреждений, в том числе и библиотек всех

ведомств, разрешается только в перспективных населенных пунк-
тах по согласованию с Министерством культуры Латвийской

ССР и Государственным комитетом Совета Министров респуб-
лики по делам строительства. Министерство культуры разрабо-
тало комплексную схему развития и размещения культурно-про-

светительных учреждений в Латвийской ССР на 1977—1990 гг.
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Сеть научных и специальных библиотек обеспечивает лите-

ратурой и библиографической информацией различные отрасли
народного хозяйства, науки и культуры. Эти библиотеки разме-
щены по территориальному и производственному принципу и

доступны практически всему населению.

В Латвийской ССР 53% научных и специальных библиотек

находится за пределами столицы республики Риги. Государ-
ственные научные городские библиотеки созданы в Даугавпилсе,
Лиепае, Елгаве, Вентспилсе. Эти библиотеки не только удовлет-
воряют ставшие более сложными и глубокими запросы на лите-

ратуру, но и являются центрами библиотечного обслуживания в

своей зоне, центрами координации МБА и методического руко-
водства в регионе. Кроме того, в каждом крупном городе име-

ется определенное число отраслевых библиотек. Например, в

Лиепае насчитывается 68 библиотек, читателями которых яв-

ляются 60,6% жителей города. Здесь читателей обслуживают
городская Центральная научная библиотека с пятью филиа-

лами, филиал Республиканской научной медицинской библи-

отеки, региональный отдел Республиканской научно-технической
библиотеки и 12 технических библиотек на производственных
предприятиях, 16 профсоюзных, 25 библиотек учебных заведе-

ний и другие.
В Советской Латвии на каждого жителя в среднем прихо-

дится 24,2 библиотечной книги, в том числе в массовых библи-

отеках свыше 7 книг. Густая сеть библиотек, высокая книго-

обеспеченность свидетельствуют о том, что в республике созданы

условия для эффективного библиотечного обслуживания насе-

ления.

Исходя из задач, поставленных XXV съездом КПСС, биб-

лиотеки должны активно содействовать распространению среди
широких читательских слоев достижений науки, техники и пере-
дового опыта, тем самым ускоряя их внедрение в практику на-

родного хозяйства. Библиотеки обязаны оперативно обеспечи-

вать научно-технической информацией научных работников и

специалистов. Эти задачи едины для библиотек всех систем,
слаженная и скоординированная работа которых призвана пол-

ностью обеспечивать библиотечное и информационно-библио-
графическое обслуживание потребностей народного хозяйства,
науки и культуры республики. Принципиально новым является

требование участия массовых библиотек в информационном об-

служивании специалистов.

Важной предпосылкой для совершенствования библиотечного

дела является координация работы. Ее возглавляет Междуве-
домственная комиссия Госплана Латвийской ССР по координа-
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ции деятельности специальных, научных и научно-технических
библиотек, при которой имеются советы по функциональным
признакам, например, научно-методический, МБА, по комплек-

тованию и др.

Вопросы, которые необходимо решать в правительстве рес-
публики, Междуведомственная комиссия передает на рассмот-
рение Государственной междуведомственной комиссии по биб-

лиотечному делу Министерства культуры Латвийской ССР.

Сотрудничество библиотек республики выражается в различ-
ных направлениях работы. Одно из них координация ком-

плектования фондов научных библиотек г. Риги отечественными

и зарубежными изданиями. Целенаправленное формирование
фондов научных библиотек одна из первостепенных задач.

Координация комплектования и использования фондов предпо-
лагает совместную работу библиотек различных ведомств на ос-

нове четкого разграничения профилей комплектования, что по-

зволяет при тех же затратах создать более богатый фонд за

счет отказа от непрофильной литературы, считая оправданным

дублирование отдельных изданий. В 1975 г. повторно издан

«Сводный координационный план комплектования фондов круп-
нейших библиотек г. Риги», который отражает тематику, типы

и полноту комплектования отечественных изданий и тематику
комплектуемой иностранной литературы.

Координация комплектования фондов способствует совер-
шенствованию информационной работы. Конкретным выраже-

нием этого явилось создание единого справочно-информацион-
ного фонда Латвийской ССР (ЕСИФ). В 1976 г. Междуведом-
ственная комиссия по координации деятельности специальных,
научных и научно-технических библиотек разработала новое

Положение о едином справочно-информационном фонде Лат-

вийской ССР, регламентирующее формирование и использова-

ние этого фонда. В ведении ГСК ЕСИФа участвуют 35 ор-
ганизаций: библиотеки, Латвийский научно-исследовательский
институт научно-технической информации и пропаганды

(ЛатНИИНТИ), проектно-конструкторские бюро, а также мно-

гие промышленные предприятия 1.
Несмотря на то, что проводятся мероприятия по согласован-

ному, целенаправленному руководству библиотечными процес-

сами, необходимо совершенствовать координированную систему
библиотечного обслуживания населения. Комплектование цент-

ральных библиотек централизованных систем необходимо

1 Указатель рубрик справочных картотек ЕСИФа Латвийской ССР/Гос-

план СМ ЛССР, РНТБ, Р„ 1976. 218 с.
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координировать со специальными библиотеками, увеличивать ко-

личество заказываемой литературы, строго профилировать их

фонды. Одна из актуальных проблем формирование единого

фонда печатных изданий города и района. Очень важно достичь

того, чтобы запросы читателей удовлетворялись единым фондом
централизованной системы и фондами других библиотек ре-
гиона.

В этом отношении большое значение имеет создание библио-

теками Латвийской ССР региональных сводных каталогов. В

городских научных библиотеках создаются сводные каталоги

литературы по естествознанию и технике, раскрывающие содер-
жание фондов библиотек зоны. Городские научные центральные
библиотеки издают печатные сводные каталоги текущей пери-
одики, которые получают широкое распространение. Гос. биб-

лиотека ЛатвССР им. В. Лациса готовит к печати ряд централь-
ных сводных каталогов текущей периодики, иностранной
литературы и др.

Формирование библиотечных фондов и раскрытие их содер-
жания составная часть библиотечной работы. Второй важ-

ной частью этой работы является обслуживание читателей. Над
проблемами единого библиотечного обслуживания литературой
различных категорий читателей необходимо еще много рабо-
тать. Исследование Государственной библиотеки СССР им.

В. И. Ленина «Принципы формирования сети библиотек региона
с учетом их комплексного взаимодействия», в котором прини-
мают участие библиотеки РСФСР, Молдавской, Украинской,
Киргизской, Литовской, Латвийской ССР и др., дает материал,

который послужит основой для рационального размещения сети

библиотек, профилирования и дифференцирования работы по

обслуживанию читателей. Результаты исследования должны
способствовать усовершенствованию системы обслуживания чи-

тателей.

Отношение к библиотеке точнее всего характеризует процент
охвата населения библиотечным обслуживанием. Для отдель-

ных групп населения этот показатель довольно высок. В то же

время значительные слои населения все еще не охвачены биб-

лиотечным обслуживанием. Следовательно, актуальным оста-

ется вопрос о привлечении в библиотеки новых читателей. Мас-

совые библиотеки должны приложить максимум усилий, проя-
вить все свое умение, чтобы заинтересовать чтением литературы

по общим вопросам культуры, т. е. вызвать необходимость и по-

требность в общеобразовательном чтении.

В постановлении ЦК КПСС «О повышении роли библиотек

в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техничес-
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ком прогрессе» (1974) перед массовыми библиотеками выдви-

нуты и задачи удовлетворения информационных потребностей
специалистов народного хозяйства, культуры, просвещения, не

обеспеченных библиотеками других систем в регионе.
Для успешного выполнения этих задач особое значение

имеет организация единой сети массовых библиотек, которая
создаст условия для улучшения библиотечного обслуживания
рабочих, служащих, колхозников и других слоев населения, при-
близит книгу к каждому участку промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, к месту жительства трудящихся пу-
тем планомерного размещения библиотек и тесного их взаимо-

действия 1 .
Укрепление и расширение контингента читателей библиотек,

отбор информации и обеспечение ее соответствия запросам про-
изводственной и научной деятельности работников различных
отраслей народного хозяйства зависит от совершенствования
организации библиотечного обслуживания, важнейшим направ-
лением которого является централизация сети библиотек.

Централизованные системы позволяют объединить усилия и

материальные ресурсы разрозненных массовых библиотек, обес-

печить наиболее полное удовлетворение запросов читателей на

литературу и информационное обслуживание. Во всех центра-
лизованных системах республики работают библиографы. О

расширении информационной работы свидетельствует многооб-

разие используемых форм. Наиболее распространенные из них

бюллетени и картотеки новых поступлений, тематические списки

новой литературы, выставки-просмотры литературы, сводные

указатели периодических изданий, дни информации и дни спе-

циалистов. Все чаще информацию о литературе получают и чи-

татели, не пользующиеся библиотекой. Например, в системах

Екабпилсского, Краславского, Лимбажского, Лудзенского рай-
онов для специалистов различных отраслей на предприятиях
и в учреждениях организуются выставки-просмотры литературы.
Однако имеющиеся возможности улучшения информационной
работы пока еще не используются в полной мере. Необходимо

укрепить контакты массовых библиотек со службами НТИ, за-

вершить разработку оптимального варианта форм информацион-
ной работы, превратить массовые библиотеки в составную часть

системы НТИ.

Современный этап развития централизации сети массовых

1 Об утверждении примерного положения об организации единой сети

массовых библиотек. Постановление Секретариата ВЦСПС и коллегии М-ва

культуры СССР от 20 дек. 1977 г. № 23/149. М., 1977. 6 с.



10

библиотек характеризуется укреплением центральных библио-

тек городских систем. Именно в работе этих библиотек ярче
всего проявляются преимущества централизации. Они не только

являются методическими центрами, но и формируются в круп-
ные публичные универсальные библиотеки, служат центрами
библиотечного обслуживания и библиографической информации
в своем регионе.

Укрепление центральных библиотек является первостепен-
ной задачей, ибо только через их посредство можно повысить

уровень библиотечного обслуживания во всей системе. Преиму-
щества централизации в филиалах централизованных систем,
т. е. в сельских, поселковых, городских библиотеках, проявля-
ются довольно медленно. Центральная библиотека многои целе-

направленно работает над созданием единого фонда. В пропа-
ганде его участвуют все библиотеки системы. Но обращаемость
фонда еще низка. Например, средняя обращаемость фондов
сельских библиотек в 1977 г. была 0,8, обращаемость фонда
сельскохозяйственных книг

центральной библиотеки пока не охватывает все библиотеки

системы. Информационные списки новой литературы распрост-

раняют и республиканские, и центральные библиотеки центра-
лизованных систем. Их создание требует больших денежных и

трудовых затрат, но степень их использования в обслуживании
читателей библиотек-филиалов пока еще не удовлетворяет: они

мало используются и для выполнения тематических запросов

литературы, и в индивидуальной работе с читателями, о них

информированы не все жители, в том числе те, кто еще не чи-

тает в библиотеке.
Особое внимание в республике уделяется созданию рацио-

нальной системы МБА, руководство которой осуществляет ГБ
ЛатвССР. Разработана структура единой системы МБА, уточ-
нены функции его универсальных и отраслевых центров, соз-

даны региональные системы информации о фондах библиотек,
изданы справочники о библиотеках республики, расширяется

применение телетайпов. Положительные результаты внедрения
единой системы МБА отражаются в конкретных цифрах. Так,
в 1976 г. республиканскими центрами было выполнено 90,5%
всех полученных заказов, обслужено 5466 библиотек и выдано

нм 135901 ед., из них 87% для читателей республики. МБА

постоянно развивается, и в 1977 г. выдача центрами МБА со-

ставила 258 878 печ. ед. Число абонентов республиканских
центров МБА за десять лет увеличилось более чем в три раза
(в 1965 г.

внедрения единой системы МБА устранены ведомственные барь-
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еры между библиотеками. Это открыло путь к более рациональ-
ному формированию книжных фондов: отпала необходимость

«держать про запас» большие количества редко используемых
изданий, которые целесообразно хранить только в немногочис-

ленных библиотеках-депозитариях, обеспечивающих также ис-

пользование этой литературы.
В области создания системы депозитарного хранения в рес-

публике работа ведется по двум направлениям: 1) разработан
комплекс организационных мероприятий по образованию биб-

лиотек-депозитариев, в частности, разработаны и утверждены
директивные материалы по их созданию; 2) в научных библио-
теках ведется отбор литературы для депозитариев. Это на-

ходится в тесной связи с другими процессами библиотечной

работы (с комплектованием, каталогизацией, хранением литера-
туры и др.). В Латвийской ССР в качестве библиотек-депози-

тариев утверждены Государственная библиотека (универсаль-
ный депозитарий) и Республиканская научно-техническая биб-

лиотека. В 1970—1974 гг. научные библиотеки республики

участвовали в исследовании «Перспективы развития фондов
научных библиотек», возглавленном Государственной библиоте-

кой СССР им. В. И. Ленина. Исследование содействовало опре-

делению места каждой библиотеки в системе совокупного биб-

лиотечного фонда и библиотечно-библиографического обслу-

живания, разработке научных основ системы депозитарного

хранения фондов. ГБ ЛатвССР детально изучила состав и ис-

пользование своих фондов, что дало возможность выявить кон-

тингенты редко используемой литературы, подлежащей депози-

тарному хранению.
К 1977 г. из фондов ГБ ЛатвССР на депозитарное хранение

было передано более 600 тыс. печ. ед. и начат прием литературы

из других библиотек. Предстоит еще тщательный анализ депо-

зитарного фонда, ибо не вся литература имеет такую ценность,
чтобы подлежала постоянному хранению. Создание системы де-

позитарного хранения является трудоемким процессом, оно по-

требует укрепления материальной базы и многих лет работы.
ГБ ЛатвССР активизировала научно-исследовательскую ра-

боту. В республике проводятся исследования по проблемам:
«Развитие единой системы библиотечного обслуживания населе-

ния», «Книга и чтение как средство воспитания всесторонне раз-
витой личности». В 1977 г. продолжалось изучение истории биб-

лиотечного дела в Латвии, активно ведется работа над составле-

нием терминологического словаря и по упорядочению библио-

течно-библиографической терминологии. Исследуются проблемы:
«Использование единого фонда и МБА для удовлетворения
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запросов специалистов народного хозяйства в централизован-
ных системах городов республиканского подчинения», «Эффек-
тивность отдельных форм и методов библиографической инфор-
мации в централизованных системах массовых библиотек» и т. д.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в библиотеч-

ном строительстве в Советской Латвии, имеется еще немало

проблем по обеспечению жителей литературой и информацией.
Содержание деятельности многих библиотек еще не в полной

мере отвечает современным требованиям идейно-воспитательной

работы, возросшим культурным запросам читателей. Необхо-

димо более широко использовать возможности библиотек в мо-

билизации трудящихся на выполнение планов экономического

и социального развития, конкретных производственных задач,
а также в целях пропаганды передового опыта.

Успех дела в конечном итоге зависит от кадров. Хорошим
примером может служить Молдавская ССР, где «из общего
числа 2958 сотрудников государственных массовых библиотек
2300 человек (77,8%) имеют специальное образование. Это са-

мый высокий показатель в стране (средний показатель

у нас в республике
ствовать идейно-политическую и профессиональную подготовку
библиотечных кадров в Латвийском государственном универси-
тете и Рижском техникуме культурно-просветительных работ-

ников, а также путем проведения мероприятий по повышению

квалификации.
Необходимо глубже изучать читательские потребности, ин-

тересы различных групп населения, совершенствовать инфор-
мационную работу, обеспечивать информацией все категории
жителей, координировать это со службами информации, с фи-
лиалами республиканских научных отраслевых библиотек ре-
гиона.

Следует оперативнее и целенаправленнее организовывать
централизованные междуведомственные системы библиотек,

улучшать материальную базу централизованных систем, предос-
тавлять множительную технику, транспорт и т. д., улучшать сис-

тему связи.

Об этих важнейших проблемах повышения роли социалис-

тической культуры и искусства в идейно-политическом, трудо-
вом, нравственном и эстетическом воспитании трудящихся, ук-
реплении материальной базы культуры говорится в постановле-

нии Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР

1 Фонотов Г. Чему учит молдавский опыт? Библиотекарь, 1977, № 10,
с. 63-66.
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«О мерах по дальнейшему улучшению культурного обслужива-
ния сельского населения» (1977, 10 ноября) 1 и аналогичном

постановлении Центрального Комитета КП Латвии и Совета

Министров Латвийской ССР «О мерах по дальнейшему улучше-
нию культурного обслуживания сельского населения респуб-
лики» (1978, 10 января) 2. Эти постановления будут способство-

вать дальнейшему развитию советской социалистической куль-
туры, улучшению библиотечного обслуживания, гармоничному
развитию личности.

IEDZĪVOTĀJU BIBLIOTEKĀRĀS UN INFORMATĪVĀS

APKALPOŠANAS PILNVEIDOŠANA LATVIJAS PSR

A. DEGLAVA

Kopsavilkums

Latvijas PSR, tāpat kā citās padomju republikās, lasīšana kļu-
vusi par sabiedrības nepieciešamību. Tā ir viena no spilgtākajām
sociālistiskā dzīves veida iezīmēm.

Latvijas PSR darbojas 3245 bibliotēkas, kuru fondos ir

57,6 miljoni iespiedvienību, vidēji 24,2 bibliotēku grāmatas uz

katru iedzīvotāju. Bibliotekārā darba attīstību raksturo plaša
masu bibliotēku tīkla izveide pilsētās un laukos. Pašreiz Latvijā
notiek pakāpeniska pāreja no viensētām uz labiekārtotiem lauku

ciematiem. Sīs pārmaiņas liek pārkārtot kultūras un izglītības
iestāžu tīklu lauku apvidos, paaugstināt to nozīmi kultūras un

ekonomikas attīstībā.

53% zinātnisko un speciālo bibliotēku Latvijas PSR atrodas

ārpus Rīgas. Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī nodibinātās

pilsētu zinātniskās bibliotēkas. Tās apmierina arvien pieaugošos
pieprasījumus pēc literatūras un ir savas zonas bibliotekāras ap-

kalpošanas centri, SBA koordinācijas, kā arī metodiska darba

vadības centri savā reģionā. Turklāt katrā lielā pilsētā darbojas
noteikts skaits nozaru bibliotēku.

1 Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалисти-

ческих Республик, 1977, № 29, с. 634—640.

2 Ведомости Верховного Совета и Правительства Латвийской Советской

Социалистической Республики, 1978, № 8, с. 426—432.
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levērojot uzdevumus, ko PSKP XXV kongress izvirzījis pa-
domju tautai, bibliotēkām aktīvi jāveicina zinātnes un tehnikas

sasniegumu un pirmrindnieku pieredzes popularizēšana plašās
lasītāju aprindās un jāsekmē to ieviešana tautsaimniecībā. Prin-

cipiāli jauns ir tas, ka masu bibliotēkām jāpiedalās speciālistu
informatīvajā apkalpošanā.

Mūsdienu apstākļos darba koordinēšana ir svarīgs priekšno-
teikums bibliotekārā darba pilnveidošanai. To vada LPSR Valsts

plāna komitejas Speciālo, zinātnisko un zinātniski tehnisko bib-
liotēku darba koordinēšanas starpresoru komisija. Tās pārziņā ir
funkcionālās padomes, piemēram, zinātniski metodiskā padome,
SBA padome, komplektēšanas padome u.c.

Jautājumus, kas jārisina plašākā mērogā, starpresoru komi-

sija adresē LPSR Kultūras ministrijas Valsts starpresoru biblio-
tēku komisijai.

Latvijas PSR bibliotēku sadarbība izpaužas daudzveidīgi.
Viens no sadarbības veidiem ir zinātnisko bibliotēku fondu koor-
dinēta komplektēšana ar mūsu zemes un ārzemju izdevumiem.
1975. gadā jau atkārtoti izdots «Rīgas lielāko zinātnisko biblio-
tēku fondu komplektēšanas koordinācijas kopplāns». Fondu kom-

plektēšanas koordinācija ir veicinājusi informatīvā darba pilnvei-
došanos, piemēram, izveidots vienots LPSR uzziņu un informā-

cijas fonds (VUIF).
Latvijas PSR veikti vairāki koordinēšanas pasākumi, taču

iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas sistēmas pilnveidošana
vēl jāturpina. Jākoordinē centralizēto sistēmu centrālo bibliotēku

un speciālo bibliotēku komplektēšana, jāpalielina pasūtāmās lite-

ratūras daudzums, stingri jāprofilē fondi. Viena no aktuālākajām
problēmām ir pilsētas un rajona vienota iespieddarbu fonda iz-
veidošana. Ļoti svarīgi panākt, lai lasītāju pieprasījumu apmie-
rinātu kopīgi gan centralizētās sistēmas, gan citu reģiona bib-
liotēku fondi. Liela nozīme ir reģiona kopkatalogiem, kurus ko-

pīgiem spēkiem veido LPSR bibliotēkas.
Bibliotēku fondu veidošana un to satura atklāšana ir tikai

viens no bibliotekārā darba virzieniem, otrs virziens ir lasītāju
apkalpošana. Pētījumi rāda, ka ievērojama iedzīvotāju daļa vēl
aizvien neizmanto bibliotēkas, tāpēc joprojām aktuāls jautājums
ir jaunu lasītāju piesaistīšana bibliotēkām.

Svarīgākais virziens bibliotekārās apkalpošanas organizēša-
nas pilnveidošanā ir bibliotēku tīkla centralizācija.

Masu bibliotēku centralizētās sistēmas ļauj apvienot atsevišķu
bibliotēku pūliņus un materiālos līdzekļus, organizēt lasītāju
iespējami pilnīgāku apgādi ar literatūru un visu veidu informā-

ciju. Visās centralizētajās sistēmās Latvijas PSR strādā biblio-
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grāfi. Centralizācijas priekšrocības visspilgtāk izpaužas tieši cen-

trālo bibliotēku darbā, kuri ir ne tikai metodiskie centri vien. Tās

veidojas par lielām publiskām universālām bibliotēkām un savā

reģionā ir bibliotekārās apkalpošanas un bibliogrāfiskās informā-

cijas centri.

Latvijas PSR bibliotēku darbā gūti ievērojami rezultāti, taču
vēl jāatrisina ne mazums problēmu: operatīvāk un mērķtiecīgāk
jānodibina starpresoru centralizētās bibliotēku sistēmas, jāuzlabo
to materiālā bāze (pavairošanas tehnika, transports u.c.), kā ari

jāpilnveido sakaru sistēma.

Republikā sevišķa vērība tiek veltīta racionālas SBA sistēmas

izveidošanai, kuru vada un koordinē LPSR VB. 1976. gadā Lat-

vijas PSR apmierināti 90,5% pieprasījumu, 1977. gadā SBA
kārtā izsniegtas 258 878 iespiedvienības. SBA abonentu skaits pē-
dējo 10 gadu laikā gandrīz trīskāršojies. Vienotas SBA sistēmas
ieviešana sekmējusi resoru barjeru izzušanu starp republikas
bibliotēkām.

Veidojot depozitārās glabāšanas sistēmu, darbs tiek veikts
divos virzienos:

1) izstrādāts depozitāriju izveidošanas organizatorisko pasā-
kumu komplekss, proti, izstrādāti un apstiprināti LPSR VB un

RZTB depozitāriju dibināšanas direktīvie materiāli;
2) zinātniskajās bibliotēkās notiek literatūras atlase depozi-

tārijiem.
Pētījumi (bibliotēku fondu stāvoklis un izmantošana, lasīša-

nas izplatība u.c.), ko LPSR VB kolektīvs veicis 70. gados, ir

zinātnisks pamats bibliotekārā darba attīstībai republikā.
Lai gan gūti zināmi panākumi, tomēr vēl pastāv problēmas,

kā nodrošināt republikas iedzīvotājus ar literatūru un informā-

ciju. Daudzu bibliotēku darbs vēl neatbilst pilnībā idejiskās audzi-

nāšanas mūsdienu uzdevumiem, darbaļaužu pieaugošajām kultū-

ras prasībām.
Par sociālistiskās kultūras un mākslas nozīmi darbaļaužu ide-

jiski politiskajā, tikumiskajā un estētiskajā audzināšanā, ka arī

kultūras materiālās bāzes nostiprināšanā ļoti spilgti teikts PSKP
CK un PSRS MP lēmumā «Par pasākumiem, kas veicami, lai

tālāk uzlabotu kultūras darbu laukos» 1. Sim lēmumam ir liela no-

zīme padomju sociālistiskās kultūras turpmākajā attīstība, bib-

liotekārās apkalpošanas uzlabošanā, harmoniskas personības
veidošanā.

1 Cīņa, 1977, 25. nov.
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PERFECTION OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICE

OF THE LATVIAN SSR POPULATION

A. DEGLAVA

Summary

Reading in the Latvian SSR, like in other Soviet republics
has become the necessity of masses, one of the distinctive featu-

res of the socialist way of life.
In our republic there are 3,245 libraries with the stock of

57.6 million printed units, i. e. 24.2 library books per inhabitant.
The creation of a wide network of public libraries in towns and

villages shows the development of library work in the republic.
Transition from the farmstead to well-built rural settlements has
caused the change of territorial distribution of cultural insti-

tutions and the growth of their role in the cultural and econo-

mical development of the country-side.
53% of scientific and specialized libraries are located outside

the capital of our republic Riga. State scientific city libraries
have been organized in Daugavpils, Liepāja, Jelgava and Vents-

pils. These libraries answer ever increasing orders and arc the

centres of library service within their zones, the centres of co-

ordination of interlibrary loan and methodical guidance in the

region. Besides, there is a number of subject libraries in major
cities.

According to the decisions of the 25th Congress of the CPSU
the libraries must take an active part in the dissemination of the

achievements of science, technology and progressive methods

among wide sections of readers, thus hastening their application
in practice. A principially new task for the public libraries is the
information service of specialists.

Nowadays the co-ordination is a major prerequisite for perfect-
ing the library work. It is supervised by the Interdepartmental
Commission at the State Plan of the Latvian SSR on the co-ordi-

nation of the activities of specialized, scientific and technical lib-
raries. Councils according to their functional indications like

Scientific methodical, Interlibrary loan, Acquisition, etc. work
under its guidance.

The questions that can be settled only by the government
are submitted for consideration to the State Interdepartmental
Commission on Librarianship at the Latvian SSR Ministry of

Culture.
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The cooperation of the republic’s libraries is carried out along
different lines, one of them being the co-ordination of the stock

acquisition with Soviet and foreign editions at the scientific lib-
raries. In 1975 «A Joint Co-ordination Plan of Stock Acquisition
of the Riga Major Scientific Libraries» was published. The co-

ordination of stock acquisition sponsored the perfection of infor-
mation work. As a result a unified reference-informative stock of

the Latvian SSR was created (URIS).
The author discusses also the problems of achieving perfection

in the library service system. The acquisition of the central librar-

ies within the centralized systems should be co-ordinated with

the specialized libraries, to increase the number of the orders,
etc. One of the current problems to form a unified stock of

editions of the city and district.

The article stresses the importance of creating regional union

catalogues.
The other part of the library work is the readers’ service. As

the investigations show, an important part of the population is

not included in the library service. So the problem of attracting
new readers is still urgent.

The main line in perfecting the organization of the library serv-

ice is the centralization of the library network.

The centralized systems of public libraries have enabled to

join the efforts and material resources of separate uncoordinated

libraries to satisfy fully the readers’ demands and supply them

with necessary information. The advantages of centralization find

their expression most of all in the work of the central libraries.

They are not only the methodical centres, they are transforming
into large public universal libraries, the centres of library service

and bibliographical information for the whole region.
It is necessary to establish more effectively and purposefully

the interdepartmental centralized library systems to improve their

material basis, to perfect the communication system.

Special attention is paid to the creation of a rational inter-

library loan system, supervised and co-ordinated by the State

Library. In 1976 90.5% of all orders were satisfied, in 1977 the

delivery was 258,878 printed units. The number of borrowers has

increased almost three times during the recent 10 years. The

unified system of the interlibrary loan system has eliminated the

departmental barriers among the libraries of the republic.
The libraries—depositaries must settle the question of the

storage and use of idle books. The work is directed along two

lines:



1) the organization of libraries—depositaries (the depositaries
of the State Library and the Republican Scientific Technical

Library);
2) the selection of literature at the scientific libraries for the

depositaries.
The article gives information about the research work of the

State Library in the 70’s, which is the scientific basis for the

perfection of the library work in the republic.
Though certain progress is attained, there is still a lot of

problems to settle in supplying the population of the republic
with literature and information. The activities of many libraries
do not correspond to full extent to the growing needs of ideolo-

gical and educational work and the cultural demands of the

people.
The problems of increasing the role of socialist culture and

art in ideological, political, moral and aesthetical education of

people are discussed in the Resolution of the Central Committee
of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR «On the

Measures of Further Improvement of Cultural Service to the

Rural Population». It will favour subsequent development of

Soviet socialist culture, perfection of library service and the de-

velopment of a harmonious personality.
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LAUKSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTU BIBLIOGRĀFISKĀ

UN INFORMATĪVĀ APKALPOŠANA V. LĀČA

LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

V. PAKALNA

Lauksaimniecības produkcijas ražošanas kāpināšana, tās pār-
kārtošana uz rūpnieciskiem pamatiem saistīta ar jaunāko zināt-

nes atziņu ieviešanu, jaunāko mašīnu un iekārtu lietošanu katrā

saimniecībā. Ikvienam lauksaimniecības speciālistam, vadītājam
un ierindas darbiniekam jāorientējas zinātnes un tehnikas sa-

sniegumos. Šādos apstāk|os liela nozīme ir zinātniski tehniskās

informācijas orgānu darbam.

Latvijas PSR informācijas darbu lauksaimniecības speciālistu
vidū veic republikas Lauksaimniecības ministrijas Zinātniski teh-

niskās informācijas pārvalde. Tās vadībā rajonos darbojas zināt-
niski tehniskās informācijas un propagandas padomes, kuru lo-

cekļi ir lauksaimniecības pārvalžu, kolhozu, sovhozu speciālisti,
ražošanas pirmrindnieki, zinātniski tehnisko biedrību, bibliotēku

pārstāvji. Padomju pārziņā ir zinātniski tehniskās informācijas un

propagandas kabineti. Kolhozos un sovhozos noorganizēti zināt-
niski tehniskās informācijas un propagandas biroji. Ar kabinetu

un biroju starpniecību Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas
Zinātniski tehniskās informācijas pārvaldes izdotie materiāli (ik-
mēneša informatīvais krājums «Padomju Latvijas lauksaimnie-

cība», ekspresinformācijas, dažādi ieteikumi, pieredzes apraksti,
plakāti, prospekti u.c.) tiek nodoti ražošanas organizatoriem un

speciālistiem. Zinātniski tehniskās informācijas orgāni īpaši pie-
vērsušies kolhozos un sovhozos ieviesto racionalizācijas priekš-
likumu propagandai. Bibliogrāfiskus sarakstus tie nesastāda. Bib-

liogrāfisko uzziņu sniegšanā minētie informācijas orgāni sadar-

bojas ar bibliotēkām.

Republikas lauksaimniecības zinātniskās pētniecības institūtos

darbojas informācijas noda|as, kuras vāc un apkopo zinātnisko

tēmu risināšanai nepieciešamo informāciju. Institūtu bibliotē-

kas organizē speciālās un uzziņu literatūras fondus, veic uzziņu
un informācijas darbu fondu robežās.

LLA Fundamentālajā bibliotēkā, kas apkalpo akadēmijas pa-

sniedzējus un studentus, darbojas Bibliogrāfiskas informācijas
nodaļa. Tās rīcībā ir plašs uzziņu literatūras fonds. Nodaļas gal-
venais uzdevums studentu apmācīšana zinātniski tehniskas

informācijas pamatos, bibliogrāfisko zināšanu propaganda,
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bibliogrāfisko uzziņu sniegšana. Bibliogrāfiskās kartotēkas šī no-

dala neorganizē. Zinātniskā un mācību darba vajadzībām tema-
tiskas kartotēkas tiek veidotas fakultāšu katedrās.

Lauksaimniecības speciālistu dzīves vietas ir galvenokārt
lauku rajoni un mazās pilsētas. 1977. gadā no Latvijas PSR tau-
tas saimniecībā nodarbinātajiem 260 100 speciālistiem 1 26200

strādāja lauksaimniecībā, t. L, 10,1%- Viņu rīcībā ir Latvijas PSR
Lauksaimniecības ministrijas zinātniski tehniskā informācija, kas

izplatīta kolhozu un sovhozu centros. Lauksaimniecības speciā-
listu vietējie bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas centri
ir rajonu un ciemu bibliotēkas. Tā kā republikā nav specializētas
zinātniskas lauksaimniecības bibliotēkas, tad lauksaimniecības

speciālistu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpo-
šana un šī darba koordinācija ir V. Lāča Latvijas PSR Valsts
bibliotēkas pienākums. Sājā bibliotēkā ir apkopots lielākais lauk-
saimniecības literatūras krājums republikā. No visa bibliotēkas
aktīvā fonda, kas 1979. gada janvārī sasniedza 3 611017 vienī-

bas, 5,4% bija lauksaimniecības literatūra. Starpbibliotēku abone-
menta (SBA) kārtā šo lauksaimniecības literatūras krājumu ar-

vien plašāk izmanto arī citas bibliotēkas, kas apkalpo lauksaim-
niecības speciālistus. 1972. gadā no kopējā LPSR VB izsnieguma
SBA kārtā 7,6% bija lauksaimniecības literatūra, bet 1978. gadā
tā veidoja 10%. Attīstās arī SBA bibliogrāfiskais uzziņu darbs.
1972. gadā no lauksaimniecības tematikas uzziņām bibliotēkā
SBA sniedza 6%, bet 1978. gadā 62,4%. Gandrīz visas tās
saistās ar abonentu pieprasītās literatūras bibliogrāfisko datu

precizēšanu. Šādu uzziņu ir daudz, un tas norāda, cik aktuāla ir

bibliogrāfisko zināšanu propaganda ikvienā republikas bibliotēkā.

Lauksaimniecības speciālistu apkalpošanu Latvijas PSR Valsts
bibliotēkā ietekmēja dabaszinātņu, medicīnas un lauksaimniecības

literatūras lasītavas atvēršana 1971. gadā. Tās telpās tika iekār-
tots arī uzziņu punkts, kas ir Bibliogrāfisko uzziņu un informā-

cijas darba nodaļas sektors. Punktā četri bibliogrāfi kārto attie-

cīgu uzziņu aparātu, sniedz bibliogrāfiskas uzziņas un kārtējo
informāciju par jaunāko lauksaimniecības literatūru.

Salīdzinot 1972. gada datus ar 1978. gadu, var redzēt, ka la-

sītāju skaits maz mainījies (1. tab.).
Tomēr lauksaimniecības tematikas izsniegums pieaudzis

(2. tab.), lai gan daļa literatūras tehnisku iemeslu dēļ nebija
pieejama lasītājiem.

1 Latvijas PSR tautas saimniecība 1977. gadā. Stāt, gadagrām./ LPSR
CSP. R., 1978, 222. Ipp.
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1. tabula

Lasītāju lauksaimniecības speciālistu skaits Latvijas PSR Valsts bibliotēkā

Gads Lasītāju, - lauksaimn. •/, no lasītāju •/, no lasītāju
speciālistu skaits speciālistu kopskaita kopskaita

1972 275 1,8 1,1
1978 338 2,1 1,2

2. tabula

Lauksaimniecības literatūras izsniegums

, Izsniegto grāmatu •/• no kopējā
uaas

un žurnālu skaits izsnieguma

1972 2 0 851 1,4
1978 37 215 2,5

Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana paplašinājusies vēl straujāk
(3. tab.). 1972. gadā bibliotēkā sniegtas 396 (1,9%) uzziņas par
lauksaimniecības literatūru, bet 1978. gadā ll5O (6%). Uzzi-

ņas par lauksaimniecības literatūru izpilda vairākās lasītavās un

nodaļās. Literatūras fondu sadalījums un izvietojums nosaka
lauksaimniecības tematikas uzziņu darbu periodikas lasītavā, le-
tonikas lasītavā, Grupālās apstrādes nodaļā u.c. Tā kā bibliotē-
kas lasītāju katalogi atrodas centrālā uzziņu biroja tuvumā, tas

Lauksaimniecības tematikas bibliogrāfiskās uzziņas
Latvijas PSR Valsts bibliotēkā

3. tabula

1972. gadā 1978. gadā
Izsniegšanas vieta

vienības •/. vienības •/.

Dabaszinātņu literatūras

lasītavas uzziņu punkts
Centrālais uzziņu birojs
SBA

Periodikas lasītavas uz-

ziņu punkts
Letonikas lasītava

Pārējās lasītavas un no-

daļas

113

49
24
2

42

166

28.5

12,4
6

0,5

10.6
42

207

76
718

27

122

18

6,6
62,4

2,4

10,6

Kopā 396 100 1150 100

Lauksaimniecības tematikas bibliogrāfiskās uzziņas
Latvijas PSR Valsts bibliotēkā
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no visām Latvijas PSR Valsts bibliotēkā sniegtajām lauksaimnie-
cības uzziņām ik gadu izpilda 6—10%. Abonementa nodaļas vei-

kumu 1978. gadā (62,4% uzziņu) izraisīja SBA attīstība, kā arī
abonentu nepietiekamās bibliogrāfiskās iemaņas. Dabaszinātņu
literatūras lasītavas uzziņu punktā par lauksaimniecības tema-
tiku sniegts 18% uzziņu.

Dabaszinātņu lasītavas uzziņu punkts galvenokārt sniedz te-
matiskas uzziņas, kuras ar katalogu palīdzību vien nav iespējams
iegūt. Literatūru meklē kompleksi: katalogos, kartotēkās, biblio-

grāfiskajos rādītājos.
Uzziņu darbu sekmē lasītavā izveidotais bibliogrāfiskais uz-

ziņu aparāts, kas ir papildinājums galvenajam uzziņu aparā-
tam bibliotēkas lasītāju katalogiem. Lasītavas uzziņu punkta
bibliogrāfisko uzziņu aparātu veido

1) uzziņu literatūras palīgfonds dabaszinātņu, medicīnas un

lauksaimniecības jautājumos,

2) šo nozaru uzziņu literatūras kartotēka,
3) žurnālu un avīžu rakstu kartotēka,
4) izpildīto uzziņu arhīvs,
5) izstāžu sarakstu arhīvs.

Uzziņu literatūras palīgfondā apkopoti lasītavas profila zi-

nātņu bibliogrāfiskie rādītāji, kas izdoti lielākoties pēdējos
astoņos gados, kā arī speciālās enciklopēdijas un vārdnīcas.
1977. gadā palīgfondā bija 1210 uzziņu izdevumu, no tiem 346 ar

lauksaimniecības tematiku.

Ar palīgfondā palīdzību lasītājam tuvināti Centrālās zinātnis-
kās lauksaimniecības bibliotēkas izdevumi, Vissavienības apvie-
nības «Lauktehnika» Centrālā informācijas un tehniski ekono-
misko pētījumu zinātniskās pētniecības institūta, kā arī citu lauk-

saimniecības profila informācijas centru bibliogrāfiskie darbi,
ieteicošās bibliogrāfijas izdevumi, bibliogrāfisko līdzekļu rādītāji.
Lasītāji šos izdevumus pieprasa samērā reti. Tos izmanto gal-
venokārt bibliogrāfs uzziņu darbā. Visvairāk lietotā palīgfondā
daļa ir nozaru bibliogrāfiskie un referatīvie žurnāli. Lauksaimnie-
cības speciālisti bieži izmanto kārtējās informācijas izdevumu
«Сельскохозяйственная литература СССР», kā arī lauksaimnie-
cības referatīvo žurnālu, kas 1978. gadā iznāca 34 sērijās. Speciā-
listu rīcībā ir ASV Nacionālās lauksaimniecības bibliotēkas iz-
dotais bibliogrāfiskais žurnāls «Bibliography of agriculture».
Uzziņu punktā apkopoti 80 bibliogrāfiskie periodiskie lauksaim-
niecības izdevumi. Žurnālu trīs pēdējo gadu komplekti novietoti

brīvpieejai. Vecāko gadu komplekti atrodas periodikas lasītavas

uzziņu punktā vai periodikas krātuvē.
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Lauksaimniecības bibliogrāfisko periodisko izdevumu izsnie-
gums 1978. gadā bija 10%, palielinājies arī to pieprasījums SBA
kārtā. Uzziņu punktā brīvpieejai novietoti kārtējā gada lauksaim-
niecības ekspresinformācijas izdevumi. Centrālās zinātniskās
lauksaimniecības bibliotēkas izdoto signālinformāciju (tajā iz-

plata ārzemju žurnālu satura rādītāju kopijas) Latvijas PSR
Valsts bibliotēkā informācijas darbā neizmanto. Ar to nedarbojas
arī Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Zinātniski tehnis-
kās informācijas pārvalde. 1974. gadā, izdarot zinātniskās pētnie-
cības iestāžu aptauju, noskaidrojies, ka šis informācijas avots
nesniedz pietiekami precīzas ziņas par rakstu saturu un līdz ar to-

nav populārs. Vienīgi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā sig-
nālinformāciju lieto diezgan plaši.

Uzziņu aparāta sastāvdaļa lasītavā ir dabaszinātņu, medicī-

nas un lauksaimniecības uzziņu literatūras sistemātiskā karto-
tēka. Tajā uzrādīti visi Latvijas PSR Valsts bibliotēkā komplek-
tētie attiecīgie nozaru bibliogrāfiskie līdzekļi, enciklopēdijas,
vārdnīcas, rokasgrāmatas. Kartotēkas apjoms llOOO kartīšu,
no tām 2000 kartīšu lauksaimniecības tematikas uzziņu izdevu-

miem. Kartotēka uzziņu punktā nepieciešama, jo bibliogrāfiskie
materiāli par nozari lasītāju katalogos nav vienkopus un telpu
šaurības dēļ daļa vajadzīgo izdevumu atrodas krātuvē. Kopš
1971. gada kartotēka atspoguļo arī tos Padomju Savienībā izdo-

tos bibliogrāfiskos rādītājus, kuru Latvijas PSR Valsts bibliotēkā

nav, bet par kuriem varētu interesēties republikas speciālisti. Kar-
totēkā apkopotais materiāls varētu noderēt par pamatu repub-
likas uzziņu literatūras kopkataloga sastādīšanai.

Dabaszinātņu lasītavā atrodas žurnālu un avīžu rakstu kar-

totēkas lauksaimniecības nodaļa. Tajā uzrādīti pēdējo trīs gadu
žurnālos un avīzēs publicētie raksti par lauksaimniecības zināt-

nes un ražošanas jautājumiem. Kartotēkā galvenokārt atspogu-
ļoti raksti par tematiem, kurus risina mūsu republikas speciālisti
vai par kuriem interesējas plašas iedzīvotāju masas. Tāpēc te

izvērstas nodaļas par piena lopkopības, zemes mēslošanas, graud-
kopības, kartupeļu audzēšanas, puķkopības un apzaļumošanas
jautājumiem. Kartotēkā uzrādītie raksti ne vienmēr atrodas bib-

liotēkas fondos. Lasītājs tos var saņemt, izmantojot SBA. Lauk-

saimniecības mehanizācijas un elektri fikācij as nodaļas uzrādīti

arī raksti no krājumiem un ārzemju žurnāliem. Sajās nodaļās
apkopoti pēdējos piecos gados publicētie raksti, un tas veido re-

publikānisko uzziņu informācijas fondu. Gada laikā kartotēku pa-

pildina ar apmēram 15000 Vissavienības Grāmatu palātas,
Latvijas PSR Grāmatu palātas un V. I. Ļeņina Vissavienības

Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas Centrālās zinātniskās
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lauksaimniecības bibliotēkas iespiestajām kartītēm, kā arī ar ana-

lītiskajiem izrakstiem no avīzēm, žurnāliem un krājumiem, par
kuru saturu neiznāk iespiestās kartītes.

Bibliotekārajā literatūrā izteiktas atziņas, ka universālo bib-
liotēku kartotēkās grūti atrast vajadzīgo, jo raksti uzrādīti vai

nu ar pārāk lielu atlasi, vai arī bez tās. Optimālie atlases prin-
cipi vēl jāatrod, arī veidojot LPSR VB lauksaimniecības rakstu
kartotēku. Kartotēkas struktūra nemitīgi tiek pilnveidota, to
kārto bibliogrāfs lauksaimniecības speciālists. Bibliotēkas ap-
meklētāji kartotēku izmanto arvien vairāk. Arī 47% mutvārdu

uzziņu izpildē lietota kartotēka.

Kopš 1971. gada dabaszinātņu uzziņu punkta bibliogrāfi sa-

stādījuši 52 rakstveida uzziņas, no tām 33 par lauksaimniecības

tematiku. Visvairāk uzziņu pieprasīts par lopkopību, piemēram,
par jautājumiem «Landrases šķirnes cūkas» (89 nos. krievu vai.

un svešval.), «Spēkbarība» (136 nos. latv. vai.), «Lašveidīgozivju
audzēšana» (67 nos. latv. vai., krievu vai., svešval.) u.c. Pēc

apjoma dažas uzziņas līdzinās tematiskiem bibliogrāfiskiem rā-

dītājiem. Rakstveida bibliogrāfiskās uzziņas sniegtas zinātniskās

pētniecības iestāžu līdzstrādniekiem, kolhozu priekšsēdētājiem, ka

arī rajonos dzīvojošiem lauksaimniecības praktiķiem. Izpildīto uz-

ziņu arhīvā apkopotas rakstveida uzziņas, kā ari sarežģītākās
mutvārdu uzziņas. Par nozīmīgākajām uzziņām sniegtas ziņas
Centrālajai zinātniskajai lauksaimniecības bibliotēkai, kura tās

publicē izdevumā «Сводный каталог библиографических ука-
зателей и списков, составленных библиотеками и органами

информации Советского Союза и стран СЭВ по сельскому хо-

зяйству».
Atsevišķu uzziņu kopijas pēc pieprasījuma nosūtītas citu sa-

vienoto republiku zinātniskās pētniecības iestādēm.

Informāciju par jaunākajām lauksaimniecības grāmatām LPSR
VB lasītājs var gūt no jaunienākušās literatūras kataloga vai

pastāvīgajā jaunumu skatē. Dabaszinātņu lasītavā brīvpieejā iz-
kārtotie lauksaimniecības žurnāli veido attiecīgās nozares perio-
dikas skati. Dabaszinātņu lasītava organizē arī lauksaimniecības
literatūras tematiskas izstādes un skates. Pēc iestāžu vai citu
bibliotēku pieprasījuma izstādes un skates tiek organizētas ārpus
bibliotēkas. 1977. gadā sastādīti saraksti 7 lauksaimniecības iz-

stādēm, no tām 5 organizētas zinātniskās pētniecības institūtos

un rajonu bibliotēkās. Atsevišķas iestādes, piemēram, Liellopu
fermu mehanizācijas specializētais konstruktoru birojs, regulāri
pieprasa sava profila literatūras izstādes. Izstāžu arhīvā tiek sa-

glabāti regulāro, kā arī tematikas un savākto materiālu ziņā in-
teresantāko izstāžu saraksti.
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Kopš 1973. gada LPSR VB ar obligāto eksemplāru saņem
visu Padomju Savienībā aizstāvēto disertāciju autoreferātus. Tie

nekavējoties (vēl pirms apstrādes un uzrādīšanas katalogā) tiek
ievietoti lasītavu brīvpieejas plauktos. Tā kā rādītāji, kuros

iespiesta informācija par autoreferātiem, parasti kavējas apmē-
ram 6—12 mēnešus, tad kopš 1974. gada dabaszinātņu uzziņu
punkta bibliogrāfi sastāda jaunienākušo disertāciju autoreferātu
sarakstus. Tematiskos sarakstus «Zootehnika», «Veterinārija»,
«Augkopība», «Mežsaimniecība», «Zemkopība. Meliorācija. Aug-
snes zinātne», «Lauksaimniecības mehanizācija un elektrifikācija»
pavairo 6 vai 7 eksemplāros un izsūta Latvijas PSR Lauksaim-
niecības ministrijai, LLA Fundamentālajai bibliotēkai, zinātnis-
kās pētniecības institūtiem un izmēģinājumu stacijām. 1977. gadā
izsūtīti 37 sarakstu laidieni (kopumā 187 eksemplāri) 14 iestā-
dēm, kā arī atsevišķiem zinātniekiem. Sājos sarakstos sniegta
informācija par 816 autoreferātiem. Zinātniskās pētniecības insti-
tūti autoreferātus saņem diezgan neregulāri, tādēļ saraksti gu-
vuši ievērību.

Bibliogrāfiskās informācijas izplatīšanā ārpus bibliotēkas
liela nozīme ir iespiestajiem katalogiem, kopkatalogiem, biblio-

grāfisko līdzekļu rādītājiem. 1975. gadā dabaszinātņu uzziņu
punkta sastādītais «Ceļvedis lauksaimniecības bibliogrāfijā» ir

republikā pirmais mēģinājums propagandēt bibliogrāfiskos līdzek-

ļus lauksaimniecības jautājumos. Ar tā starpniecību katrā rajona
un ciema bibliotēkā, kā arī lauksaimniecības zinātniski tehniskās

informācijas un propagandas orgānos nonāca ziņas par lauksaim-
niecības bibliogrāfiskajiem izdevumiem, referatīvajiem žurnāliem,

periodikas rādītājiem, kā arī nozares informācijas centriem.

Apstrādes un katalogu nodaļas kopkatalogu sektors 1974. gadā
sāka sastādīt lauksaimniecības periodikas republikānisko kopka-
talogu. Tajā uzrādīs 19 bibliotēku lauksaimniecības žurnālus un

turpinājumu izdevumus. Kopkataloga iespiešana ne tikai veicinās
SBA darbu, bet arī vairos bibliogrāfiskā darba iespējas.

Kārtējo bibliogrāfisko informāciju republikas rajonos dzīvo-

jošiem speciālistiem sniedz LPSR VB Zinātniski metodiskā un bib-

liogrāfiskā darba nodaļas izdotais rādītājs «Jaunākā lauksaim-

niecības literatūra». Tas iznāk kopš 1956. gada reizi ceturksnī un

sniedz informāciju par literatūru, kas atspoguļo jaunākās atzi-

ņas un pirmrindas pieredzi visās lauksaimniecības nozarēs. Rā-

dītāja laidienos ietvertas visas latviešu valodā iznākušās grāma-
tas, kā arī Vissavienības centrālo izdevniecību izdotā literatūra,

nozīmīgākie raksti no Vissavienības centrālajiem un atsevišķiem

ārzemju žurnāliem. Bez tam izdevumā uzrāda patentus un diser-

tāciju autoreferātus.
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Lauksaimniecības speciālistu bibliogrāfiskā un informatīvā ap-
kalpošana Latvijas PSR Valsts bibliotēkā papildina republikas
Lauksaimniecības ministrijas Zinātniski tehniskās informācijas
pārvaldes darbu. Būtu vēlama vēl ciešāka pārvaldes un biblio-
tēkas sadarbība atsevišķu jautājumu risināšanā, piemēram, bib-

liogrāfisko kartotēku organizēšanā. Sekmīgu bibliogrāfisko uz-

ziņu darbu bibliotēkā arī turpmāk nodrošinās sistemātisks darbs

ar uzziņu aparātu. Latvijas PSR Valsts bibliotēkā jāpanāk kar-
totēku lielāka atbilstība lasītāju vajadzībām, kā arī katra aktuāla
temata izdalīšana. Tā kā lasītāju katalogos ir pārkārtota apskat-
informācijas izdevumu atspoguļošana (tos neuzrāda sistemātis-

kajā katalogā), dabaszinātņu uzziņu punktam jāorganizē šo
izdevumu propaganda. Jāturpina aizsāktais bibliogrāfiskās infor-

mācijas darbs. Pašreizējos apstākļos nav iespējams to paplaši-
nāt ar jauniem informatīviem sarakstiem. Bibliogrāfiskais uzziņu
darbs jāpadzi|ina, jāpadara kvalitatīvāks un operatīvāks.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГБ ЛатвССР им. В. Лациса

В. ПАКАЛНА

Резюме

В статье кратко охарактеризована информационная работа
среди специалистов села, проводимая Управлением научно-тех-
нической информации Министерства сельского хозяйства
ЛатвССР. В каждом районе действуют кабинет и совет научно-
технической информации и пропаганды, а в каждом колхозе и

совхозе бюро научно-технической информации и пропаганды
на общественных началах. С их помощью распространяются
изданные управлением материалы. Так как местные органы на-

учно-технической информации библиографической информацией
не занимаются, эту работу выполняют районные и сельские

библиотеки.
Наиболее широко специалистов сельского хозяйства библио-

графической информацией обслуживает ГБ ЛатвССР. Она

имеет самый богатый в республике фонд сельскохозяйственной
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литературы. В читальном зале естественнонаучной, медицинской
и сельскохозяйственной литературы организован справочно-биб-
лиографический пункт, который обслуживает читателей спе-

циалистов сельского хозяйства.

Справочно-библиографическую работу по сельскохозяйствен-
ной тематике характеризуют следующие цифры: в 1972 г. вы-

дано 396 справок по сельскохозяйственной литературе (1,9%),
в 1978 г. ll5O. (6%).

Справочно-библиографическая работа читального зала ес-

тественнонаучной литературы осуществляется с помощью спра-
вочного аппарата, куда входит:

1) подсобный фонд отраслевой литературы, состоящий из

346 справочников по сельскохозяйственной литературе и 80 биб-

лиографических сельскохозяйственных журналов;
2) картотека отраслевой справочной литературы (2 тыс. опи-

саний библиографических изданий, энциклопедий, словарей и

справочников по сельскому хозяйству);
3) картотека журнальных и газетных статей по сельскому

хозяйству (около 64 тыс. карточек). Ее раздел «Механизация
и электрификация сельского хозяйства» является составной

частью республиканского справочно-информационного фонда;
4) архив выданных справок, включающий составленные по

запросам тематические списки литературы;
5) архив выставочных подборок.
ГБ ЛатвССР является единственной в республике библио-

текой, получающей обязательный экземпляр авторефератов дис-

сертаций. Организованный в читальном зале открытый доступ
к новым поступлениям авторефератов способствует оперативной
информации специалистов. Начиная с 1974 г. справочный пункт
снабжает оперативной информацией по авторефератам сельско-

хозяйственной тематики Министерство сельского хозяйства рес-
публики и соответствующие научно-исследовательские учрежде-
ния.

Справочным пунктом читального зала естественнонаучной

литературы издан «Путеводитель по сельскохозяйственной биб-

лиографии» (1975).

Библиографические пособия по сельскому хозяйству выпус-
каются и другими отделами ГБ. Так, например, отдел научно-
методической и библиографической работы уже с 1956 г. еже-

квартально издает текущий указатель литературы «Новинки

сельскохозяйственной литературы». Отдел обработки и катало-

гов подготовил к печати республиканский сводный каталог сель-

скохозяйственных журналов и продолжающихся изданий.
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BIBLIOGRAPHICAL AND INFORMATION SERVICE

OF SPECIALISTS IN AGRICULTURE AT THE V. LĀCIS

STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

V. PAKALNA

Summary

The article shortly characterizes the information work among

village specialists, which is carried out by the Department of
Scientific Technical Information of the Latvian SSR Ministry of

Agriculture. There are a study and a council of scientific-technic-
al information and popularization in every district and an office

of scientific-technical information and popularization, based on

social grounds, on every collective and state farm. They help to

spread materials published by the Department. The local bodies
of scientific-technical information do not furnish bibliographical
information, this work is carried out by district and village lib-

raries.

Specialists of agriculture are served with bibliographical
information mainly by the State Library of the Latvian SSR. Its

stocks on agricultural literature are the richest ones in our re-

public. The bibliographical-reference section is organized in the

Reading-room of literature on natural sciences, medicine and

agriculture, which serves the readers specialists of agri-
culture.

The bibliographical-reference work concerning agricultural
subjects is characterized by the following figures: in 1972 396

inquiries in agricultural literature were delivered (1,9%), in
1978 1 150 inquires (6%).

The bibliographical-reference work carried in the Reading-
room of literature on natural sciences is secured by the biblio-

graphical apparatus which includes:

1) the subsidiary book stock of special bibliographical liter-
ature containing 346' reference books on agricultural literature and
80 bibliographical magazines of agriculture;

2) card index of special inquiry literature (2 thousand de-

scriptions of bibliographical editions, encyclopedias, dictionaries
and reference books on agriculture);

3) card index of magazine and newspaper articles on agricul-
ture (about 64 thousand cards). Its section «Mechanization and



Electrification of Agriculture» is a component part of the repub-
lican bibliographical-informative stock;

4) archives of the delivered inquiries which include themat-
ical list of literature composed on the inquiries;

5) archives of literature lists for exhibitions.
The State Library of the Latvian SSR is the only library in

our republic which receives the deposit copy of the author’s ab-
stracts. The free access to novelties concerning author’s abstracts,
organized in the Reading-room, promotes an operative informat-
ion for specialists. From 1974 the reference section of the Read-
ing-room supplies the Ministry of Agriculture of our republic and
the corresponding scientific research institutions with an operat-
ive information about author’s abstracts.

The reference section of the Reading-room of literature on

natural sciences has published «The Guide in Agricultural Biblio-

graphy» (1975).
Bibliographical aids in agriculture, published by other de-

partments of the State Library, are mentioned in the article. For

example, since 1956 the Department of Scientific-methodical and

Bibliographical Work quarterly publishes a current bibliography
«Novelties of Agricultural Literature». The Department of Pro-

cessing and Catalogues has prepared for publication the repub-
lican union catalogue of agricultural magazines and serial.
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V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS DEVUMS

LASĪTĀJU APKALPOŠANĀ AR DABASZINĀTŅU
UN MEDICĪNAS LITERATŪRU

M. GJAČA

1. V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS VIETA

lEDZĪVOTĀJU APKALPOŠANĀ AR DABASZINĀTŅU UN MEDICĪNAS

LITERATŪRU

Ar dabaszinātņu un medicīnas literatūru republikā lasītājus
apkalpo vairākas zinātniskās un augstāko mācību iestāžu bib-

liotēkas: ar fizikas, matemātikas, ķīmijas un bioloģijas nozaru

literatūru LPSR ZA FB 1 un institūtu bibliotēkas, LPSR VB2,
RZTB 3, RPI ZB4, LVU ZB5, ar medicīnas literatūru RZMB6

un RMIB7, ar ģeoloģijas literatūru—VJĢĢZPl ТВ8 un LPSR VB.

Republikas dabaszinātņu bibliogrāfiskā un informatīvā darba

centrs ir ZA FB9. Institūtu rīcībā ir apmēram simts dabaszinātņu
kartotēku 10, ko var izmantot zinātnieku un speciālistu apkalpo-
šanā. Taču tiem zinātniekiem un speciālistiem, kuri nestrādā Zi-

nātņu akadēmijas sistēmā, kartotēkas praktiski grūti izmantot.

Resoru barjera zināmā mērā traucē informācijas centram pilnībā
apmierināt visas republikas lasītāju informācijas vajadzības da-

baszinātņu nozarē. Stāvoklis uzlabosies, kad LPSR ZA institūtu
bibliotēkas apgādās ar operatīviem sakaru līdzekļiem vai pār-
veidos kartotēkas uz ESM bāzes.

1 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka.

2 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka.
3 Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka.
4 Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotā Rīgas Politehniskā institūta

Zinātniskā bibliotēka.
5 Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās P. Stučkas Latvijas Valsts

universitātes Zinātniskā bibliotēka.
6 Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka.

7 Rīgas Medicīnas institūta bibliotēka.
8 Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības in-

stitūta Tehniskā bibliotēka.
9 Положение о едином справочно-информационном фонде Латвийской

ССР. 4 окт. 1976 г. 14 с. Программа развития универсальных научных биб-

лиотек Латвийской ССР как части республиканской системы научно-техни-
ческой информации/Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Лациса. Р., 1969. 26 с.

10 Kopā ar akadēmijas zinātnisko darbinieku personiskajām kartotēkām.
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Saskaņā ar savu universālo darbības profilu arī LPSR VB

piedalās zinātnes darbinieku un speciālistu bibliotekārajā un bib-

liogrāfiskajā apkalpošanā ar dabaszinātņu literatūru.
1971. gadā Latvijas PSR Valsts bibliotēkā atvērta dabaszi-

nātņu, medicīnas un lauksaimniecības literatūras lasītava, kuras

bibliogrāfi sistemātiski veic bibliogrāfiskās informācijas darbu.
Lasītavā izveidotajā pastāvīgajā jaunākās dabaszinātņu litera-
tūras skatē brīvpieejai izliktas pēdējā gada laikā izdotās grāma-
tas, jaunākie autoreferāti un žurnāli visās dabaszinātņu nozarēs,
kā arī informatīvie un referatīvie izdevumi.

Lai noteiktu LPSR VB vietu lasītāju apkalpošanā ar dabas-

zinātņu literatūru, jau pirmajā darbības gadā lasītavas kolektīvs

piedalījās pētījumā «Zinātnisko bibliotēku fondu attīstības per-
spektīvas». Pētījumā iegūto lasītavas un galvenās grāmatu krā-
tuves fondu sastāva un izmantošanas datu analīze salīdzinājumā
ar citu Rīgas zinātnisko bibliotēku rādītājiem ļauj izdarīt seci-

nājumus par lasītāju kontingentu, fondu attīstības un lasītāju
apkalpošanas perspektīvu.

2. LASĪTĀJI UN APMEKLĒJUMI

1971. gadā dabaszinātņu, medicīnas un lauksaimniecības lite-
ratūras lasītavu apmeklējuši 4926 lasītāji, t.i., 20% no bibliotēkā

reģistrētā lasītāju skaita.
21 532 lasītavas apmeklējumi 1971. gadā veidoja 8% no bib-

liotēkas apmeklējumu skaita. 1978. gadā apmeklējumu skaits pa-
lielinājies, un tas ir 25 672.

Lasītāju un apmeklējumu skaita ziņā pirmajās vietās ir spe-
ciālisti ar augstāko un vidējo izglītību attiecīgi 46,4% un

46,9%, augstskolu studenti 34,8% un 30,5% un zinātnes dar-
binieki 11,4% un 11,9%. Kopumā šie lasītāji veido 92,6% visu

lasītāju un 89,3% apmeklējumu. Pārējās lasītāju kategorijas kopā
veido tikai 7,4% no lasītāju un 10,7% no apmeklējumu skaita.

Lasītāju kontingenta analīze' liecina, ka dabaszinātņu lasī-

tavā ir vairāk zinātnes darbinieku un tautas saimniecības spe-
ciālistu apmeklējumu nekā vidēji Latvijas PSR Valsts bibliotēka.
1977. gadā no lasītavas apmeklējumu skaita zinātnes darbinieku

un speciālistu apmeklējumi sasniedza 61,7% (vidēji bibliotēkā

59%).
No zinātnes darbiniekiem lielākas lasītāju grupas veido aspi-

ranti lB3 (32,5%), augstāko mācību iestāžu pasniedzēji

1 Ziņas par lasītājiem iegūtas tikai pētījuma gadā.
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96 (17%), akadēmiju un institūtu vecākie zinātniskie līdzstrād-
nieki 62 (11%).

Speciālistu kategorija lielākās lasītāju grupas ir tehnisko zi-

nātņu darbinieki 1213 (53%), lasītavas profila nozaru speciā-
listi 536 (23,4%), skolotāji un kultūras darbinieki 206

(8,5%).
No augstāko mācību iestāžu studentiem lasītavu visvairāk ap-

meklējuši profila nozaru fakultāšu studenti 761 (44,8%), teh-
nisko fakultāšu studenti 531 (30,8%) un ekonomisko fakultāšu
studenti 313 (18,1%).

Lasītavas apmeklētāju ar augstāko izglītību ir 30,5%, ar ne-

pabeigtu augstāko 18,8%, ar speciālo vidējo 14,7%, ar vi-

dējo 33,7%, ar nepabeigtu vidējo 2,3%. Katrs dabaszinātņu
lasītavā reģistrētais lasītājs lasītavu apmeklējis vidēji četras rei-

zes. Gada laikā uzskaitīti ikviena lasītāja apmeklējumi (iegūtās
ziņas sagrupētas 1. tabulā).

1. tabula

Lasītāju apmeklējumu intensitāte

Lasītāju daudzums

Apmeklējumu reizes
skaits %

I—lo 4433 90

11—20 357 7

Vairāk nekā

20 136 3

Kopā 4926 100

Lasītāju vidū, kas lasītavu apmeklējuši 11—20 reižu, pār-

svarā ir studenti (41%) un speciālisti (35%). Bet starp tiem, kas

lasītavu apmeklējuši vairāk nekā 20 reižu, ir zinātnes darbinieki

(18%), studenti (38%) un speciālisti (35%).
Samērā nedaudz medicīnas zinātnieku un speciālistu apmeklē

LPSR VB: 1971. gadā lasītavā reģistrēti 25 medicīnas zinātņu
doktori un zinātņu kandidāti un 132 medicīnas speciālisti. Medi-

cīnas zinātnieki un speciālisti galvenokārt apmeklē Republikā-
nisko zinātnisko medicīnas bibliotēku. 1970. gadā tajā reģistrēti
390 medicīnas zinātņu darbinieki un 2635 ārsti. 1977. gadā zi-

nātnes darbinieku skaits palielinājies līdz 460, bet sakara ar

jaunu bibliotēkas filiāļu atvēršanu ārstu skaits samazinājies un

ir 1986.
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Medicīnas studentus apkalpo galvenokārt Rīgas Medicīnas
institūta bibliotēka. LPSR VB dabaszinātņu, medicīnas un lauk-
saimniecības literatūras lasītavā 1971. gadā reģistrēti 215 Rīgas
Medicīnas institūta studenti, Republikāniskajā zinātniskajā me-

dicīnas bibliotēkā 506 studenti (1977. gadā 980), bet Rīgas
Medicīnas institūta bibliotēkā 2 846 studenti (1977. gadā
3 374).

3. DABASZINĀTŅU LITERATŪRAS FONDU ORGANIZĀCIJA UN SASTĀVS

3. 1. Valsts bibliotēkas fondi

Rīgas zinātnisko bibliotēku fondi, to skaitā LPSR VB fondi,
profila nozarēs tiek komplektēti saskaņā ar komplektēšanas ko-

ordinācijas kopplānu 1. LPSR VB dabaszinātņu literatūru saņem
ar Latvijas PSR un Vissavienības obligāto eksemplāru, kā arī

izmantojot citus tradicionālos grāmatu iegādes avotus.
Valsts bibliotēkas fondos 1970. gadā visās dabaszinātņu no-

zarēs (5., SA, 61. un 63. nod.) bija 292 533 vienības2, t.i., 21,5%
no kopējā fonda (2. tab.).

2. tabula

Fondu sastāvs galvenajās dabaszinātņu nozarēs

1970. gadā 1977. gadā

Nozares

vienības •/• vienības •/•

5,5A Dabaszinātnes 123 674 9,1 198 843 9,4
61 Medicīna 81 516 6,0 121 420 5,7
63 Lauksaimniecība 87 343 6,4 125 939 5,9

Kopā 292533 21,5 446 202 21

Pēckara gados dabaszinātņu literatūra fondos nemitīgi pie-
auga: 1946. gadā tā bija 13,8%; 1961. gadā 17,2%; 1970.

gadā 22,8%. Pēdējos gados dabaszinātņu literatūras procents
nedaudz samazinās, veidojot stabilu rādītāju (21%).

1 Сводный координационный план комплектования фондов крупнейших

научных библиотек города Риги/Междуведомств. комис. по координации дея-

тельности спец.науч. и науч.-техн. б-к при Госплане ЛатвССР. Гос. б-ка

ЛатвССР им. В. Лациса. Р., 1975. 47 с.

2 Literatūra latviešu un krievu valodā.
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Grāmatu krātuves fondā esošās dabaszinātņu, medicīnas un

lauksaimniecības literatūras sadalījums pēc valodām liecina, ka
attiecībā pret kopējo fondu krievu valodā vairāk ir dabaszinātņu
un medicīnas literatūras (dabaszinātnēs attiecīgi 9,9% un

9,4%; medicīnā 6,3% un 5,9%), bet latviešu valodā lauk-
saimniecības literatūras (7,4% un 6,9%).

Autoreferāti galvenajās profila nozarēs veido 52,2% no visu
autoreferātu klāsta. Pēc 1970. gada analīzes datiem, autoreferātu
daudzums ir 42898 vienības. To sastāvs pa zinātņu nozarēm ir
šāds: dabaszinātnēs 22,4%, medicīnā 17,7%, lauksaimnie-
cībā 12,1%. Kopš 1973. gada LPSR VB saņem disertāciju auto-
referātu obligātos eksemplārus, tāpēc ļoti palielinās autoreferātu
vienību skaits Valsts bibliotēkā. Kopš 1974. gada profila lasītava

saņem vidēji 10 100 autoreferātu gadā.
Žurnālu nosaukumu skaits īpaši pieaudzis krievu valodā laikā

no 1944. gada līdz 1970. gadam un attiecībā pret nozares žurnālu
nosaukumu kopskaitu dabaszinātnēs ir 77,6%, lauksaimniecībā

71,9%, medicīnā 67,5%.

Turpinājumu izdevumu numuru skaits profila nozarēs latviešu

un krievu valodā attiecīgi ir šāds: dabaszinātnēs 20,38% un

15,20%, medicīnā 1,59% un 7,32%, lauksaimniecībā 26,59%
un 9,61 %.

3. tabula

Dabaszinātņu kompleksa visu veidu izdevumu daudzums fonda sastāvā'

_ Dabaszinātņu Medicīnas Lauksaim- Kopā
lit. lit. niecības lit.

Veidi

vienības •/• vienības •/• vienības •/• vienības •/•

Grāmatas 92 356 58 887 64 069 215312

To skaitā: L+K 82 801 9,4 51 854 5,9 60 725 6,9 195 380 22,2
\V 9 555 7 033 3 344 19 932

Autoreferāti 18 402 22,4 14 523 17,7 9 973 12,1 42 898 52,2
Žurnāli 41 884 49 220 41 668 132772
To skaitā: L+K 26 749 5,9 22 208 4,9 26 988 5,9 75 945 16,7

W 15 135 27 012 14 680 56 827

Turpinājumu izd. 3 990 15,3 1 859 7,1 2 611 10,0 8 460 32,4
To skaitā: Lpt 141 11 184 336

Kpt 3 849 1 848 2 427 8 124

Kopā 156632 1124489 118321 399442

1 Grāmatu skaits dots pēc pētījumā iegūtajiem datiem par izdevumiem latviešu va-

lodā. krievu valodā un svešvalodās.
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Lasītavas profila nozarēs procentuāli visvairāk turpinājumu
izdevumu ir lauksaimniecības literatūrā latviešu valodā. Tie ir

galvenokārt republikas lauksaimnieciskā profila institūtu izde-
vumi.

levērojamu da|u resoru izdevumu, kas iznāk mazos metienos,
no centrālajiem grāmatu apgādes avotiem bibliotēka nesaņem.
Daļa no šiem izdevumiem nav atrodami arī speciālajās zinātnis-

kajās nozaru bibliotēkās, lai gan šiem izdevumiem dažkārt ir liela
zinātniska vērtība un zinātnes darbinieki tos pieprasa. 3. tabulā

parādīts visu izdevumu veidu daudzums fondu sastāvā.

Latvijas PSR Valsts bibliotēkā vairums dabaszinātņu litera-
tūras atrodas galvenajā grāmatu krātuvē; daļēji tā glabājas arī

Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darba nodaļas fondā, gru-
pāli apstrādājamās literatūras fondā, kā arī vispārīgās lasītavas

palīgfondā, letonikas literatūras lasītavas fondā un attiecīgo zi-

nātņu nozaru zinātniskās lasītavas fondā.

3.2. Dabaszinātņu, medicīnas un lauksaimniecības
literatūras lasītavas fonds

Telpu šaurības dēļ lasītavas palīgfonds izveidots visai ne-

liels apmēram 5000 grāmatu. Saskaņā ar lasītavas tematisko

komplektēšanas plānu ik gadu tas papildinās apmēram par 800

jaunām grāmatām (vienībām). To sistemātiski atbrīvo no litera-

tūras, kas zaudējusi aktualitāti. Pārsvarā tiek komplektēta dabas-

zinātņu literatūra (5, SA) 77,4%. Tā kā Rīgā darbojas divas
medicīnas nozares bibliotēkas (RZMB un RMIB), lasītavas palīg-
fondā medicīnas literatūru komplektē mazāk 20,3%. Lauksaim-
niecības nozarē komplektē tikai rokasgrāmatas un enciklopēdijas.
Palīgfonda kopējā izsniegumā dabaszinātņu grāmatas veido 86%,
bet medicīnas grāmatas 12%.

Palīgfonda grāmatu apgrozība ir 4,03, dabaszinātņu grāmatu
apgrozība 4,6, medicīnas grāmatu apgrozība 2,3.

1978. gadā palīgfonda sastāvā 59,2% veido pēdējo astoņu

gadu laikā saņemtā literatūra. Salīdzinājumā ar 1971. gada fonda

sastāvu vecāko gadu kopu literatūra fonda sastāvā 1978. gadā
samazinājusies apmēram par 59% (4. tab.)._

Lasītavā iekārtota dabaszinātņu literatūras jaunumu pastā-
vīgā skate, kurā eksponē jauniegūtos izdevumus. Skolu mācību

grāmatas, sīkiespieddarbi, kā arī grāmatas saskarzinātnēs skatē

netiek eksponētas. Skates grāmatām iekārtota brīva pieeja. Pēc

gada tās pakāpeniski ik ceturksni nodod krātuvei. Aktīvi izman-

totās skates grāmatas pēc vajadzības piekomplekte palīgfonda.
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4. tabula

Paligfonda raksturojums pēc grāmatu izdošanas gadiem
(faktiskajos skaitļos un procentos)

1971. gadā 1978. gadā
Gadu kopas

vienības •/• vienības

1941—1960 581 10,8 294 5,0
1961—1965 1431 26,9 660 11,3
1966—1970 2925 54,6 1428 24,5

1971 414 7,7
1971—1975 2216 38,1

4976 459 7,9
1977 338 1 5,8
1978 429 7,4

Kopā 5351 100 5824 100

Lasītavas fondos komplektē visu tipu literatūru.

Palīgfondā lielāko literatūras grupu veido mācību literatūra

(45,7%)> pēc tam zinātniskā un ražošanas literatūra (kopā
43,2%). Samērā maz fondā ir uzziņu literatūras (5,2%), jo tā
koncentrēta uzziņu bibliogrāfiskajā punktā. Paligfonda uzziņu
literatūra nedublē bibliogrāfiskā punkta izdevumus.

5. tabula

Dabaszinātņu grāmatu sastāvs palīgfondā un jauno grāmatu skatē

pēc zinātņu nozarēm

Palīgfondā (D) Jaun° grāmatu skatē

Zinātņu
IKel

nozares
gramatu ~ gramatu
skaits '• skaits '•

5 Dabaszinātņu vispārī- 22 0,5 63 1,8
gie jautājumi

51 Matemātika 1351 31,7 493 13,1
52 Astronomija 132 3,1 146 3,9
53 Fizika 1322 30,9 710 18,9
54 Ķīmija 82Q 19,2 443 11,8
55 Ģeoloģija 11Q 2,6 1282 34,1
56 Paleontoloģija 236 6,3
57 Bioloģija 326 7,7 151 4,0
58 Botānika 79, 1,9 154 4,0
59 Zooloģija 101 2,4 78 2,1

Kopā 4263 100 3756 100

1 1978. gadā izdotās grāmatas atrodas arī jauno grāmatu skatē.
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Jauno grāmatu skate visvairāk ir ražošanas literatūras
(42,3%). Zinātniskā un mācību literatūra ir gandrīz vienādā dau-
dzumā (attiecīgi 24,0% un 24,4%). Mācību grāmatu skaits skatē

(24,4%) un palīgfonda (45,7%) procentuāli ir ļoti atšķirīgs, jo
palīgfondā tas tiek komplektētas vairākos eksemplāros (5. tab.).

Palīgfonda sastāvā izpaužas izdevumu atlases principi, bet

jauno gramatu skate izdevniecību produkcijas saturs. Katrs
lasītavas fonds veic noteiktu uzdevumu: palīgfonds paredzēts la-
sītāju bieži atkārtoto pieprasījumu ātrākai apmierināšanai, jauno
grāmatu skate lasītāju informēšanai par jauniznākušo lite-
ratūru.

Palīgfonds visumā atbilst lasītāju kontingentam. Nepieprasī-
tas grāmatas, kas zaudējušas aktualitāti, nodotas krātuvei. Sa-
vukārt tās krātuves grāmatas, kuras pieprasītas bieži, iekļautas
palīgfondā.

Perspektīvā vēlams saglabāt līdzšinējo lasītavas fondu struk-
tūru, bet palīgfondu palielināt apmēram par 2000 vienībām.

3.3. Profila literatūras komplektēšana citās Rīgas
zinātniskajās un mācību iestāžu bibliotēkās

Rīgas zinātnisko bibliotēku fondi profila nozarēs tiek komplek-
tēti saskaņā ar jau minēto komplektēšanas koordinācijas kop-
plānu.

Bagātākie dabaszinātņu literatūras fondi republikā ir Latvi-

jas PSR ZA FB uz 1972. gada 1. janvāri centrālajā fondā

bija 250 557 grāmatu vienības (5. un 5A nod. grāmatas), t.i.,
20,0% no bibliotēkas centrālā fonda. Laikā no 1960. gada līdz
1972. gadam ik gadu bibliotēkas centrālajā fondā saņemtas vidēji
13 396 dabaszinātņu literatūras vienības (5., 5A un 91. nod. grā-
matas), t.i., 27,3% no kopējā jaunsaņemtās literatūras fonda.

Bibliotēkas centrālajā pamatfondā, kā arī institūtu fondos kom-

plektē grāmatas visās dabaszinātņu disciplīnās (izņemot daļēji
astronomiju un ģeoloģiju).

Bagātākie medicīnas literatūras fondi ir RZMB. Bibliotēkā

90,4% 1 ir literatūra, kas saņemta laikā no 1941. gada līdz 1970.

gadam. Vismazāk fondā komplektēta literatūra, kas iznākusi

Lielā Tēvijas kara laikā (0,9%), kā arī literatūra, kura izdota līdz

1917. gadam (1,1%), jo bibliotēka dibinātā 1945. gadā. RZMB
medicīnas literatūru parasti komplektē 3 eksemplāros. Tā

1 Pēc 1970. gada datiem.
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centralizēti komplektē grāmatas 26 rajonu slimnīcu bibliotēkām

(galvenokārt izdevumus, kuri nepieciešami praktizējošam ārstam).
Bagātākie medicīnas literatūras vecie fondi ir Valsts bibliotē-

kai un Medicīnas vēstures muzeja bibliotēkai.

RMIB grāmatas komplektē galvenokārt I—3 eksemplāros,
taču literatūru klīniskajās disciplīnās l—lo eksemplāros.

LPSR ZA FB uz 1973. gada 1. janvāri bija 114 414 medicīnas
literatūras vienību, kas veidoja 8,9% no bibliotēkas fondiem. Sājā
bibliotēkā medicīnas literatūru komplektē mikrobioloģijas un or-

ganiskās sintēzes jautājumos.
RZTB komplektē literatūru par medicīnas tehniku.

LVU ZB komplektē to medicīnas literatūru, kas saistīta ar

bioloģiju, anatomiju, fizioloģiju.
Tā kā Rīgā darbojas divas speciālās medicīnas bibliotēkas un

medicīnas literatūru komplektē arī Valsts bibliotēka, zinātnisko
darbinieku un speciālistu pieprasījums pēc padomju periodā iz-

dotās literatūras visumā tiek apmierināts.
Arzemju literatūras komplektēšanā vislielākās iespējas ir

LPSR ZA FB, kura var iepirkt visu nepieciešamo literatūru sa-

skaņā ar Zinātņu akadēmijas institūtu norādījumiem. Starptau-
tiskās apmaiņas tiesības ir LPSR VB, kura saņem literatūru no

142 zinātniskajām iestādēm. ZA FB apmaiņas kārtā saņem litera-
tūru no 641 iestādes, LVU bibliotēka no 246 partneriem. Pārē-

jām bibliotēkām galvenais aizrobežu literatūras komplektēšanas
avots profila nozarēs ir veikals «Globuss» un «Preses apvienība».

4. FONDU IZMANTOŠANA

LPSR VB un republikas masu bibliotēkās ar katru gadu pie-
aug dabaszinātņu literatūras izsniegums (6. tab.). Sakarā ar pla-
šākām profila literatūras izmantošanas iespējām dabaszinātņu

6. tabula

Grāmatu izsniegums republikas masu bibliotēkās un LPSR VB

1970. gadā 1976. gadā Izmai-

Bibliotēkas Nozares
tūkst

V» n0 ko-
tūkst V» no ko- šos ga-

vien. P'jā iz ’ vien.' P?ja iz- dos
snieguma snieguma

Latvijas PSR 5; 61; 63 1089,6 6,8 1379,3 7,3 + 289,7
Kultūras m-jas

masu bioliotēkās
LPSRVB 5; 61; 63 90,0 12,2 217,1 17,9 +127,1
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kompleksa literatūras izsniegums sevišķi palielinājies Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēkā sešu gadu laikā par 127,1 tūkst., t.i.,
2,4 reizes (salīdzinājumā-ar 1970. gada izsniegumu). Palielinājies
arī dabaszinātņu literatūras īpatsvars kopējā literatūras izsnie-

gumā no 12,2% 1970. gadā uz 17,9% 1976. gadā. To sekmē-

jusi profila lasītavas atvēršana.

LPSR VB literatūras izsniegumu un apgrozību pa zinātņu
nozarēm ataino 7. tabula.

7. tabula

Literatūras izsniegums un apgrozība pa zinātņu nozarēm LPSR VB

1970. gadā 1976. gadā

со я ся я

Zinātņu nozares H -
5 5 = J

ЬО • rt- M N I ЬО - t£ N

2<A
= = c'gc ц-Р = = C'2 с ьс
<Л«ЗСЗ

О o'73 m
w'3 .2 о о w G-

•'.ас— яС— SrJfi— я

5,5 A Dabaszināt- 57,0 7,7 0,4—0,9 142,2 11,7 0,8
nes

61 Medicīna 20,0 2,7 0,2—0,3 37,5 3,1 0,3
63 Lauksaimnie- 13,0 1,8 0,1 —0,2 37,4 3,1 0,3

čība

Kopā 90,0 I 12,2 I I 217,1 | 17,9

Salīdzinājumā ar 1970. gadu sevišķi pieaudzis literatūras iz-

sniegums dabaszinātnēs (2,5 reizes) un lauksaimniecībā (2,9
reizes).

4.1. Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana

LPSR VB uzlabojies bibliotekārās, bibliogrāfiskās un infor-

matīvās apkalpošanas darbs, izvērsts bibliogrāfisko uzziņu un

informācijas dienests, iespēju robežās ieviesta brīvā pieeja jau-
najām dabaszinātņu grāmatām, autoreferātiem, divu pēdējo gadu
žurnāliem, kā arī enciklopēdijām, vārdnīcām un citai uzziņu lite-

ratūrai, referatīviem un informatīviem izdevumiem lasītavas profila
zinātņu nozarēs. Palīgfonds ļauj lasītājiem minimālā laikā sa-

ņemt vajadzīgo literatūru. Lasītavas izsniegšanas punktā saņe-

mamas arī galvenās krātuves grāmatas. Tās lasītājiem piegādā
20—30 minūšu laikā. Literatūru, kas izvietota citās bibliotēkas

ēkās, lasītāji saņem nākamajā dienā, bet no depozitārija tikai
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3 reizes nedēļā. Tas mazina bibliotēkas fonda izmantošanas

iespējas.
1978. gadā no lasītavas fondiem izsniegtas 105 402 literatūras

vienības, t.i., 75,3% visa izsnieguma. No galvenās grāmatu krā-

tuves izsniegtas 34 554 vienības jeb 24,7%. Vidēji dienā lasītavā

izsniegtas 419 iespiedvienības, katrs lasītājs dienā saņēmis
5,5 vienības.

Lasītāju bibliogrāfisko apkalpošanu veic lasītavas uzziņu bib-

liogrāfiskā punkta darbinieki. 1978. gadā lasītavā sniegtas 1522
bibliotekārās uzziņas (kopā ar izsniegšanas punkta uzziņām) un

1326 bibliogrāfiskās uzziņas, 21% no bibliogrāfiskajām uzziņām
saņēmuši zinātnes darbinieki, 46% speciālisti.

Zinātnieku un speciālistu apkalpošanā ļoti liela nozīme ir ope-

ratīvajai informācijai. Sistemātiskam informācijas darbam lasī-
tavas darbinieki izmanto literatūras brīvās pieejas skates, jau-
numu un tematiskās izstādes Latvijas PSR Valsts bibliotēkā, bib-
liotēkas rīkotās profila literatūras izstādes attiecīgajās iestādēs.
Bez tam lasītājus informē par jauniegūto literatūru (mutiski
individuāli un grupveidā rakstiski), nemitīgi pilnveido uzziņu
aparātu u.c. Zinātnieku un speciālistu darbā īpaši nepieciešami
ir referatīvie žurnāli, taču par galveno trūkumu lasītāji uzskata

to, ka priekšmetu rādītāji tiek izdoti ar nokavēšanos. Diemžēl in-

formāciju par speciālo literatūru vēl nespēj dot arī bibliogrāfiskie
rādītāji.

Lasītavai izveidojusies zināma sadarbība ar atsevišķiem insti-
tūtiem un iestādēm profila literatūras popularizēšanā. Tā, piemē-
ram, pastāvīgo dabaszinātņu literatūras jaunumu skati regulāri
izmanto VJĢĢZPI darbinieki. Pēc institūta pieprasījuma no jauno
grāmatu skates ģeoloģijas literatūra pārvietojamo izstāžu veidā

regulāri tiek nosūtīta institūtam darbinieku iepazīstināšanai.
1978. gadā noformētas 20 šādas izstādes.

4. 2. Literatūras izsniegums atsevišķām lasītāju grupām

Pētījumā iegūtas ziņas, cik daudz literatūras izmantojusi katra

lasītāju grupa: zinātnes darbiniekiem izsniegts 18%, inženierteh-
niskajiem darbiniekiem

no kopējā izsnieguma.
Lai gan lielākā daļa lasītavas apmeklētāju ir zinātnes darbi-

nieki un speciālisti (1970. gadā
visvairāk literatūras izsniegts studentiem.

Apkalpot studentus nozīmē palīdzēt augstskolām sagatavot
kvalificētus kadrus. Mācību iestāžu bibliotēkas galvenokārt ap-
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gādā studentus ar mācību literatūru profila disciplīnās, turpretī
zinātnisko bibliotēku uzdevums ir apkalpot studentus ar zināt-
nisko literatūru.

Pēc izsniegtās literatūras daudzuma otrajā vietā ierindojas
inženiertehniskie darbinieki, trešajā zinātniskie darbinieki.

Speciālisti un zinātnieki Latvijas PSR Valsts bibliotēkā iz-
manto galvenokārt literatūru, kas nepieciešama zinātniskās pēt-
niecības darbā vai ražošanas uzdevumu īstenošanā. Sie lasītāji
visvairāk pieprasa jaunāko literatūru un tos pirmspadomju izde-

vumus, kas nav citās republikas zinātniskajās bibliotēkās.

4.3. Izsniegums pēc literatūras veidiem

Pētījuma gadā LPSR VB lasītavas profila nozaru grāmatu iz-

sniegums veidoja 67 400 vienību jeb 14,2% no kopējā grāmatu
izsnieguma. Žurnālu izsniegums bija 20 900 jeb 7,9% no kopējā
žurnālu izsnieguma.

Lasītavas fondos grāmatu izsniegums veidoja 46,2%, perio-
dikas izsniegums
gada jaunos profila nozaru autoreferātus lasītava regulāri sa-

ņem tieši no Komplektēšanas nodaļas un izvieto brīvās pieejas
skatē, kur tie atrodas apmēram sešus mēnešus. 1978. gadā iz-

sniegti 7275 autoreferāti jeb 5,2% no kopējā lasītavas izsnie-

guma. Turpretī 1973. gadā, kad autoreferāti atradās krātuvē, lasī-
tavas izsniegšanas punktā izsniegti tikai 218 autoreferāti. Tātad
brīvā pieeja izsniegumu palielinājusi 33 reizes.

Literatūras izsniegums galvenajās profila zinātnēs pēc vei-

diem (1978. gada dati) ir atšķirīgs. To apstiprina 8. tabula.

8. tabula

Literatūras izsniegums pēc veidiem

I Grāmatu Žurnālu

izsniegums izsniegums
(%)(%)

Dabaszinātnes (D un 61,8 33,1
Ke izsniegumi
kopā) 1

Medicīna 42,1 48,1

i D lasītavas palīgīonds. Ke lasītavas pastāvīgā jauno grāmatu skate.
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Medicīnas grāmatu izsniegums no palīgfonda nav liels. LPSR
VB saņem republikas un vissavienības obligāto eksemplāru. Tas

nonāk krātuvē. Līdz ar to zinātniekiem un speciālistiem rodas

iespēja izmantot ļoti dažādas medicīnas grāmatas, it īpaši tādas,
kas nav atrodamas speciālajās medicīnas bibliotēkās. Medicīnas
žurnālu izsniegums samērā liels tāpēc, ka lasītavā ir bagātīgs
medicīnas žurnālu klāsts 129 nosaukumu žurnāli, 60 no tiem
svešvalodās.

4.4. Literatūras izsniegums pēc valodām

Lasītavas izsniegšanas punktā pēdējos gados palielinājies lite-

ratūras izsniegums latviešu valodā un svešvalodās (9. tab.).

9. tabula

Literatūras izsniegums pēc valodām

Izsniegto grāmatu
~

, . daudzums (•/•)
Valoda

1971. gadā 1978. gadā

Latviešu valoda 7,9 10,7
Krievu valoda 83,1 75,6
Svešvalodas 9,0 13,7

4.5. Izsniegums pēc literatūras izdošanas gadiem

Pētījuma gadā LPSR VB 17,7% no lasītāju pieprasījumiem
ir dabaszinātņu kompleksa grāmatas.

No 1941. gada līdz 1969. gadam izdoto grāmatu izmantošanas
intensitāte dabaszinātnēs maz mainījusies un svārstās no 17,2%
līdz 20,8%, rēķinot no visa literatūras izsnieguma.

Pēc krātuvē esošajām dabaszinātņu grāmatām var secināt, ka

72,8% krātuves izsniegto dabaszinātņu grāmatu ir pēdējo desmit

gadu izdevumi.
No lasītavas fondiem visvairāk izsniegtas pēdējo sešu gadu

laikā izdotās grāmatas un trīs gadu laikā iznākušie žurnāli

88,3%.
Lielākā daļa fonda gramatu (54,6%) iznākušas laikā no 1966.

gada līdz 1970. gadam (10. tab.). So grāmatu izsniegums ir

57,3% no kopējā izsnieguma. Otra lielākā grāmatu grupa izdota

laikā no 1961. gada līdz 1965. gadam (31% no kopējā izsnie-

guma).
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10. tabula

Palīgfonda D sastāvs un izsniegums pa izdošanas gadu kopām, fonda apgrozība
un atbilstības koeficients

- , , Fonds Izsniegums , .. Atbilstības
Gadu kopas (%) (%) Apgrozība koeficients

1941—1950 0,7 0,6 3,7 0,85
1951—1960 10,2 9,0 3,6 0,88
1961—1965 26,7 31,0 4,7 1,17
1966—1970 54,7 57,3 4,2 1,05

1971 7,7 2,1 1,1 0,28

Vismazāk (0,7%) fondā ir no 1941. gada līdz 1950. gadam
iznākušo grāmatu. To izsniegums arī nav liels

izsnieguma. Taču šo grāmatu apgrozība ir samērā augsta
Tātad šī posma izdevumu atstāšana palīgfondā attaisnojusies.

Viszemākā apgrozība ir 1971. gadā izdotajām grāmatām. Da|a
šo grāmatu saņemta gada otrajā pusē, un lasītāji, acīm redzot,

par tām vēl nav bijuši pietiekami informēti.

4.6. Dažādu tipu literatūras izmantošana

Visintensīvāk no krātuves izmantota profila nozaru zināt-

niskā literatūra
bām pietiekošā daudzumā palīgfondā nav iespējams piekomplek-
tēt (11. tab.). Otrā vietā ierindojas mācību literatūra augstāka-

Valsts bibliotēkas dabaszinātņu grāmatu pieprasījumu sadalījums

pa literatūras tipiem

11. tabula

Valsts bibliotēkas dabaszinātņu grāmatu pieprasījumu sadalījums

pa literatūras tipiem

Literatūras tipi

Grāmatu
krātuvē (K)

Palīgfondā (D)
Jauno grāmatu

skatē (Ke)

•/• no kopējā
dabaszi-

nātņu grā-
matu iz-

snieguma

•/• no kopējā
D izsnie-

guma

ap-
gro-
zība

•/« no kopējā
Ke izsnie-

guma

ap-
gro-
zība

Direktīvie izdevumi 0,3; 0,5 —
—

Zinātniskie darbi, mono- 33,6 5,4 1,0 12,0 1,7
grāfijas

5,0 2,7Populārzinātniskā litera- 7,8 3,6 2,5
tūra

35,8 3,0Ražošanas literatūra 15,5 12,1 2,3
Mācību literatūra 30,7 74,3 6,6 44,4 6,2
Uzziņu literatūra 2.6 4,6 3,6 2,8 3,0
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jām mācību iestādēm
ratūra speciālistiem ar augstāko izglītību

Pēc izsniegtās literatūras daudzuma kā palīgfondā, tā jauno
grāmatu skatē pirmajā vietā ir mācību literatūra, otrajā vietā
ražošanas literatūra, trešajā vietā zinātniskā literatūra. Taču
šo tipu literatūras izmantošanas procentuālās attiecības palīg-
fondā un jauno grāmatu skatē ir ļoti atšķirīgas. Palīgfondā mā-
cību literatūras izsniegums veido 74,3%, bet jauno grāmatu
skatē
ir 12,1%, no jauno grāmatu skates
tūras izsniegums no palīgfondā ir tikai 5,4%, no jauno grāmatu
skates

izmanto jauniegūto ražošanas un zinātnisko literatūru, kas ir

brīvi pieejama.
Samērā zems ir uzziņu literatūras izsniegums palīgfondā un

jauno grāmatu skatē. Arī palīgfondā sastāvā uzziņu literatūra ir
tikai 5,2%, jo uzziņu literatūra un ari direktīvie izdevumi galve-
nokārt tiek komplektēti lasītavas uzziņu bibliogrāfiskajā punkta.

Salīdzinājumā ar palīgfondu jauno grāmatu skatē lielāka ap-

grozība ir zinātniskajai (1,7), ražošanas (3,0) un populārzināt-
niskajai literatūrai (2,7).

Grāmatu krātuvē izanalizēts katra literatūras tipa izsniegums
pēc zinātņu nozarēm (12. tab.).

12. tabula

Dabaszinātņu literatūras dažādo tipu izsnieguma īpatsvars (%) kopējā
krātuves izsniegumā

Literatūras tipi •/•

Direktīvie izdevumi 3,3
Zinātniskie darbi, monogrāfijas 21,9
Populārzinātniskā literatūra 25,8
Ražošanas literatūra speciālistiem ar augstāko izglitibu 13,0
Mācību literatūra augstāko mācību iestāžu studentiem 24,9
Uzziņu literatūra 18,5
Bibliogrāfija 11,6

No populārzinātniskās literatūras krātuvē visintensīvāk iz-

mantota dabaszinātņu literatūra (izsniegums 25,8%). Arī D

fondā šo literatūru izmanto intensīvi (sevišķi medicīnā), lai gan
tās nav daudz (tikai 5,9% no fonda sastāva).

īpaša popularitāte ir tādiem izdevumiem kā «Знание» un

«Новое в жизни, науке, технике», sērijām «Народный универ-
ситет культуры» un «Жизнь замечательных людей», «Наука и
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человечество», «Наука сегодня», mūsu zemē iznākošiem žurnā-
liem «Наука и жизнь», «Zinātne un Tehnika», «Lauku Dzīve»,
«Veselība» u.c., aizrobežu žurnāliem «Mein schöner Garten»,
«Das Bild der Wissenschaft», «Popular Mechanics» u. c.

Šī literatūra izsniegta arī starpbibliotēku abonementa un in-
dividuālā abonementa kārtā.

No kopējā zinātniskās literatūras izsnieguma 21,9% ir dabas-

zinātņu literatūras izsniegums. Šāds literatūras izsnieguma pro-
cents ir samērā augsts, jo kopējais dabaszinātņu literatūras iz-

sniegums 1970. gadā bijis tikai 12% no kopējā izsnieguma Valsts

bibliotēkā.

Lasītāju interese par zinātnisko un ražošanas literatūru ir

daudzpusīga.
Zinātnieki un speciālisti visbiežāk pieprasījuši tādus aizrobežu

žurnālus kā «Münchener Medizinische Wochenschrift» (izsniegts
456 reizes), «The Lancet» (izsniegts 136 reizes), «Wissenschaft

13. tabula

Atbilstības koeficients dažādu tipu literatūrai krātuvē, paligfondā
un jauno grāmatu skatē

Atbilstības koeficients

Literatūras tipi
Nozares

pēc UDK krātuvē

(K)
paligfondā

(D)

jauno grā-
matu skatē

(Ke)

Zinātniskie darbi, mono- 51 2,7 2,0 0,9
grāfijas 53 3,0 0,7 1,1

1,054 •— 0,4
57 0,3 0,5 1,0
63 03 —

—

Populārzinātniskā litera- 51 2,8 1,3 0,3

tura 53 2,5 0,9 1,1
0,454 1,8 —

57 —1 0,3 2,0
63 0,3 — —

Ražošanas literatūra 51 3,5 1,4
0,6

2,7

53 3,5 1,1
1,054 3,5 1,6

57 — 0,6 1,0
63 0,4 — —

Mācību literatūra 51 1,4 1,1 1,6
53 2,5 1,1

1,0
.1,2

54 —
1,0

57 — 0,8 1,1

Atbilstības koeficients dažādu tipu literatūrai krātuvē, palīgfonda

un jauno grāmatu skatē
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und Fortschritt» (izsniegts 110 reizes), «Gartenbau» (izsniegts
108 reizes), «Die Mühle Mischfuttertehnik» (izsniegts 77 rei-

zes) u. с.

13. tabula ļauj spriest par fondu komplektēšanas atbilstību

lasītāju prasībām. Visos fondos labi izmantota visu tipu matemā-
tikas un fizikas, kā arī ķīmijas nozaru literatūra. Izņēmums ir

palīgfondā komplektētā zinātniskā ķīmijas literatūra. Tā izman-
tota maz (atbilstības koeficients 0,4).

Zems atbilstības koeficients krātuvē ir bioloģijas un lauksaim-
niecības literatūrai. Turpretī jaunā bioloģijas literatūra jaunumu
skatē izmantota labi zinātniskās literatūras atbilstības koefi-
cients 1,8, ražošanas literatūrai

ģeoloģijas literatūru. Ģeoloģijas speciālistiem komplektētās lite-

ratūras atbilstības koeficients palīgfondā ir 0,2, jauno grāmatu
skatē

mus, kā arī pirmspadomju literatūru.

4. 7. Izsniegums pēc zinātņu nozarēm

Mūsdienās, kad vērojama strauja atsevišķu zinātņu nozaru tu-

vināšanās un savstarpējā mijiedarbība, dabaszinātņu speciāhsti
izmanto ne tikai profila nozaru, bet arī saskarzinātņu literatūru.

Lasītavas fondus šodien izmanto ne tikai profila nozaru speciā-
listi vien filozofiem nepieciešams apgūt mūsdienu fiziku, ma-

temātikas un kibernētikas zināšanas kļūst nepieciešamas ārstiem,
polimēru īpašības interesē arhitektus, skaitļojamās mašīnas saista
vēsturnieku un valodnieku uzmanību.

Pēc profila literatūras pieprasījuma lasītavas izsniegšanas
punktā var secināt, ka profila literatūras izsniegums ir 79,5% no

lasītavas kopējā izsnieguma. Pārējie 20,5% ir literatūra saskar-

zinātnēs (lauksaimniecības ekonomika, dabaszinātņu un medicī-

nas filozofiskie jautājumi u.c.).
Profila literatūru visaktīvāk izmanto trīs lasītāju grupas: inže-

niertehniskie darbinieki, zinātnes darbinieki un studenti (14. tab.).

14. tabula

Izmantotā literatūra (%)
Nozares pēc UDK

Lasītāju grupas
"

5, 5Л 61 63

Zinātnes darbinieki 15,9 20,9 20,0
Inženiertehniskie darbinieki 24,9 13,9 22,5
Studenti 33,7 25,3 16,3
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Dabaszinātnēs un medicīnā visvairāk literatūras izsniegts stu-
dentiem, turpretī studentu pieprasījums pēc lauksaimniecības lite-
ratūras ieņem tikai trešo vietu un ir skaitliski neliels.

Medicīnas un lauksaimniecības literatūras lasītāju vidū zināt-

nes darbinieki ieņem otro vietu, dabaszinātņu literatūras lasī-

tāju vidū trešo, taču absolūtos skaitļos dabaszinātņu litera-
tūru šī lasītāju grupa izmanto daudz vairāk.

Fondu apgrozība (7. tab.) liecina, ka dabaszinātņu kompleksa
literatūras fondi Latvijas PSR Valsts bibliotēkā nav pietiekami
izmantoti. Neliela ir medicīnas un lauksaimniecības grāmatu ap-
grozība. Medicīnas grāmatu mazā apgrozība izskaidrojama ar to,
ka Rīgā mediķus apkalpo divas speciālās medicīnas bibliotēkas.
Lauksaimniecības grāmatu mazo apgrozību ietekmē tas, ka pir-
majos pēckara gados fondos iepludināts daudz republikas profi-
lam neatbilstošas lauksaimniecības literatūras un ka Rīgā nav

lauksaimniecības profila mācību iestāžu. Pēdējā laikā fondu ap-

grozība nedaudz uzlabojusies, kopš 1974. gada tā ir 0,3. Atbil-

stības koeficients lauksaimniecības zinātniskajai literatūrai ir 0,3,
ražošanas literatūrai 0,4.

Lasītāju pieprasījumus LPSR VB apmierina arī SBA kārtā

(15. tab.).

15. tabula

SBA kārtā izsniegtās un saņemtās literatūras daudzums

profila nozarēs

5., 5Л nodala 61. nodala 63. nodala

1971. gadā 1978. gadā 1971.gadā 1978. gadā 1971. gadā 1978. gadā

W <D CO M «4 <0

« я я я я

с с

о • о

SBA kārtā iz- 1536 9,8 2487 13,3 619 4,0 509 2,7 849 5,4 1876 10,4

sniegtās grā-
matas

SBA kārtā sa- 87 7,8 159 15,3 190 17,1 47 4,5 110 1,9 20 1,9
ņemtās grā-
matas

No citām bibliotēkām saņemto iespiedvienību nav daudz.
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4. 8. Literatūras izmantošanas intensitāte.
Neizmantotā literatūra

Grāmatu izmantošanas intensitātes izpētē izmantota analī-
tiskā metode. Izanalizēts, kā 1965. gadā krātuvē saņemtās grā-
matas izmantotas piecu gadu laikā (16. tab.). Protams, 1965.

gadā profila grāmatas ieguvuši arī lasītavu palīgfondi, taču vis-
vairāk grāmatu saņēmusi krātuve. Tāpēc krātuves rādītājus var

uzskatīt par LPSR VB raksturīgiem rādītājiem.

16. tabula

1965. gadā iegūto grāmatu izmantošanas intensitāte piecu gadu laikā

Izsniegtas grāmatas (•/•)

Neizsniegtas
Nodala grāmatas ,_2 3_5 6—lo vairāk nekā

' reizes reizes reizes 10 reižu

5, 5A 43,5 28,5 13,7 6,1 8,0
61 54,7 33,1 8,2 2,2 1,6

Augstākais neizsniegto grāmatu procents ir medicīnas nozarē.
Samērā augsta izmantošanas intensitāte ir 612. nodaļā lite-

ratūrai par fizioloģiju, 615. nodaļā literatūrai par farmakolo-

ģijas un receptūras jautājumiem, 613. nodaļā literatūrai par
personisko higiēnu, laulības dzīves higiēnu, bērnu kopšanu un

citām problēmām.
Zema izmantošanas intensitāte ir literatūrai speciālistiem

616. nodaļā patoloģijā, 617. nodaļā ķirurģijā, 618. nodaļā
ginekoloģijā. Sai jomā literatūras komplektēšana jāierobežo.

Vairāk nekā desmit reižu 5. nodaļā izsniegtas mācību grā-
matas augstāko mācību iestāžu studentiem, grāmatas speciālis-
tiem ar augstāko izglītību un zinātniskajiem darbiniekiem.

Medicīnā vairāk nekā desmit reižu izsniegti populārzinātnis-
kie izdevumi.

Ar analītisko metodi pētīts arī tas, kā lasītāji izmantojuši da-
žādās gadu kopās izdotās grāmatas (17. tab.).

Augstākais no krātuves neizsniegto grāmatu procents dabas-

zinātņu kompleksā ir 1966.—1970. gadu kopā. Sājā posmā to ne-

izsniegto grāmatu daudzums, kuras sarakstītas krievu valodā un

pieder pie dabaszinātņu literatūras izdevumiem, ir mazāks nekā

no krātuves neizsniegto grāmatu vidējais daudzums.

Atsevišķās dabaszinātņu kompleksa nozarēs neizsniegto grā-
matu procents ir ļoti atšķirīgs. Krievu valodā sarakstīto fizikas

un matemātikas grāmatu daudzums, kuras nav izsniegtas,
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17. tabula

Neizsniegtās dabaszinātņu literatūras daudzuma salīdzinājums ar vidējo
neizsniegtās literatūras daudzumu attiecīgajās izdošana's gadu kopās

Krātuvē Palīgiondā

ī к
D

. (grāmatas latviešu (grāmatas krievu (grāmatas

,Gadu valodā) valodā)
v, ,sas .

kopas valodas)

dabaszin. vidējais dabaszin. vidējais dabaszin.
lit. kom- daudzums lit. kom- daudzums lit. kom-

plekss (•/.) (•/.) plekss (•/.) (•/.) plekss (•/.)

Līdz 1917 40,5- 39,2 38,9 53,1
1917—1940 47,7 37,5 29,8 38,7
1941—1950 31,7 27,8 15,3 16,6 26

1951—1960 14,9 11,2 27,5 30,4 76,4
1961—1965 3,5 27,9 43,1 38,9 44
1966—1970 53,2 51,3 58,5 59,3 52

svārstās no 16,0% līdz 16,8%, bet dabaszinātnēs kopumā
48,1%. No lauksaimniecības literatūras nav izsniegts 22,1% grā-
matu latviešu valodā un 49,8% grāmatu krievu valodā.

Dati par lasītāju pieprasīto literatūru, kuras nav LPSR VB

fondos, liecina, ka visvairāk iztrūkumu lasītavas profila nozarēs

bijis lauksaimniecības literatūrā 61 vienība jeb 22,5%, dabas-

zinātnēs 13 vienības jeb 4,8% un medicīnā 9 vienības jeb
3,3% no visas iztrūkstošās literatūras.

18. tabula

5. nodaļas grāmatu izmantošana

„ Izsniegtas grāmatas (•/•)

fā =S =

E 2 cf 2 <л
_ ‘ö

žņ&ž lē Де

Palīgfondā 44,9 55,1 25,8 11,7 7,3 10,2
(visa literatūra iz-

sniegta 1971. gadā)
Jauno grāmatu skatē 23,9 76,1 39,2 19,3 11,6 6

(gada laikā ienākusī
literatūra izsniegta
1971. gadā)

Krātuvē 43,5 56,5 28,5 13,7 6,1 8,0
(1965. gadā ienākusi
literatūra izsniegta
5 gados)
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Analizējot grāmatu izmantošanas intensitāti lasītavas fondos,
konstatēts, ka gada laikā no palīgfonda nav izsniegts 50% grā-
matu, no tām 44% dabaszinātnēs, 70,7% medicīnā. Dabaszinātņu
jaunumu skatē nav izsniegts 23,9% grāmatu.

Neizmantotā literatūra no palīgfonda pēc atlases nodota krā-
tuvei. Bieži pieprasītās krātuves grāmatas iekļautas palīgfondā.

Procentuālā izteiksmē mazāks neizsniegto grāmatu daudzums
ir 5. nodaļas grāmatām. 18. tabulā parādīts, kā pētījuma gadā
5. nodaļas grāmatas izmantotas lasītavas palīgfondā, jauno grā-
matu skatē un krātuvē.

Tātad jauno grāmatu skatē no pēdējā gadā iegūtās literatūras

nav izmantoti tikai 23,9% grāmatu, krātuvē no 1965. gadā iegā-
dātās literatūras piecu gadu laikā nav izsniegti 43,5% grāmatu.
Jauno grāmatu skatē grāmatu izmantošanas intensitāte gada
laikā ir ievērojami lielāka nekā krātuvē piecu gadu laikā.

Jauno grāmatu skatē ir arī zemāki neizsniegto grāmatu rā-

dītāji pēc literatūras tipiem (19. tab.).

19. tabula

Neizsniegtā literatūra pēc literatūras tipiem

. Grāmatas

Grāmatas
Gramatas

krātuvē

Literatūras tipi palīgfondā maTu“ skatē laikā?

Zinātniskie darbi, monogrāfijas 60,3 33,5 60,6
Ražošanas literatūra speciālistiem ar 53,7 21,6 40,4

augstāko izglītību
Mācību literatūra 28,0 20,1 22,8

Salīdzinājumā ar palīgfondu un krātuvi jauno grāmatu skatē

procentuāli ir daudz vairāk grāmatu, kas izsniegtas trīs un vai-

rāk reižu (20. tab.).

4.9. Profila literatūras izmantošana salīdzinājumā ar citām

republikas zinātniskajām bibliotēkām.

Neizmantotā literatūra

Pētījums par grāmatu izmantošanu pēc literatūras tipiem, ļauj
izdarīt secinājumu par to, ka pārsvarā tiek izmantota zinātniska

un ražošanas literatūra. LPSR ZA FB centrālajā krātuvē no 1972.

gadā izsniegtajām profila nozaru grāmatām 72,2% bija zināt-

niskā literatūra.
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20. labula

5. nodaļas izsniegto grāmatu izmantošanas intensitāte pēc literatūras tipiem

Palīgfondā Izsniegtās .ļauno grāmatu skatē Krātuvē plecu gadu laikā

grāmatas (•/•) izsniegtās grāmatas (•/•) izsniegtas gramatas (•/•)

Literatūras tipi 3
з я

O Q О О 'S О О о у Е гм 2$ '2 ,я
и

J. ’S ÖS ÖS >c2 J.S J>S ÖS >c2 ÖS cis J> S >=2

Zinātniskie darbi 23,4 6,9 3,7 1,8 41,1 21,9 2,8 0,7 26,1 9,0 2,5 1,4

Populārzinātniskā literatūra 22,6 2,3 2,7 0,5 47,9 24,0 2,1 3,8 30,9 20,4 7,0 4,8

Ražošanas literatūra speciā- 24,8 10,0 6,3 5,2 42,8 20,8 10,2 4,7 34,9 13,4 6,3 5,6

listiem ar augstāko izglītību

Mācību literatūra augstākajam 26,7 15,9 10,5 18,9 26,6 14,2 25,5 13,6 22,8 19,6 10,5 24,0

mācību iestādēm

Uzziņu literatūra 22,9 13,1 10,4 11,0 58,6 11,2 7,8 6,9 25,6 8,6 2,6 1,0
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RZMB zinātniskās literatūras izsniegums pētījuma gadā bija
56%, ražošanas un metodiskās literatūras izsniegums 27,4%.
Sājā bibliotēkā vislabāk komplektēti fondi zinātniskajai literatū-
rai atbilstības koeficients 0,9, ražošanas un metodiskajai lite-
ratūrai atbilstības koeficients 1,1.

Izsniegtās mācību literatūras īpatsvars nav liels: LPSR ZA
FB 15,3%, RZMB 10,5%.

Pētījuma iegūtie dati liecina, ka bibliotēkās visaktīvāk izmanto

pēdējo desmit gadu laikā klajā laisto literatūru. Tā, piemēram,
laikā no 1961. gada līdz 1971. gadam izdotās literatūras izsnie-

gums LPSR ZA FB ir 77,3% no kopējā izsnieguma, RZMB
49,6%.

Profila grāmatu izsniegums pēc zinātņu nozarēm liecina, ka
LPSR ZA FB no 5. nodaļas grāmatām visaktīvāk izmanto izde-

vumus fizikā (30,5%), ķīmijā (24,6%) un matemātikā (13,6%).
Arī LPSR VB šo nozaru literatūra ir visaktīvāk izmantota, tikai

procentuālās attiecības ir citas: pirmajā vietā matemātika, ot-

rajā fizika, trešajā ķīmija. Lauksaimniecības un medicīnas
literatūras izsniegums LPSR ZA FB ir tikai 6,6% no profila lite-
ratūras izsnieguma.

RZMB augstākais grāmatu izsnieguma procents ir vadošajās
nodaļās, t.i., lasītāji pieprasa literatūru iekšķīgajās slimībās

(616), vispārīgajā farmakoloģijā, vispārīgajā terapijā (615), fizio-

loģijā (612), traumatoloģijā, ortopēdijā, ķirurģijā (617) un vis-

pārīgajā medicīnā (61). Sajās nodaļās izsniegts 86,4% no pār-
baudītās literatūras izsnieguma (21. tab.).

21. tabula

RZMB un LPSR VB medicīnas literatūras atbilstības koeficients

LPSR VB

Nozares pēc UDK RZMB

К krātuvē’ D paligfondā

61 0,9 0,4 1,5
611 0,7 1,0 0,4
612 0,8 2,1 0,7
613 0,7 1,9 3,2
614 0,5 0,3 1,4
615 1,2 0,9 1,1
616 1,2 0,9 0,4
617 0,9 0,7, 0,7
618 1,0 0,8 0,4

1 Parādīts, kā 1965. gadā bibliotēkā ienākušās grāmatas izmantotas piecu gadu
laikā.
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RZMB atbilstības koeficients medicīnas nozarēs svārstās no

0,5 līdz 1,2. LPSR VB latviešu valodas grāmatām atbilstības ko-
eficients ir 0,6, krievu valodas grāmatām 0,5. Tas liecina par
medicīnas literatūras nepietiekamu izmantošanu LPSR VB. Pro-
fila lasītavā zems atbilstības koeficients ir 616. un 618. noda|ā,
kuru fondos konstatēts daudz tādas literatūras zinātniskajiem
darbiniekiem un speciālistiem, pēc kuras nav bijis atbilstoša pie-
prasījuma.

Pētījumā noskaidrots, ka LPSR VB no krātuves 1965. gada
medicīnas literatūras 2098 jaunieguvumiem piecu gadu laikā nav

pieprasīti 54,7% grāmatu. Līdzīgs stāvoklis konstatēts Zinātnis-

kajā medicīnas bibliotēkā: no 12 000 pārbaudītajām grāmatām ne

reizes nav izsniegts 35,2 —54% dažādu tipu literatūras (22. tab.).

22. tabula

Neizsniegtās literatūras iedalījums pēc tipiem

LPSR VB krātuvē

... .. ...
RZMB neizsniegtās neizsniegtās

Literatūras tipi grāmatas (•/•) grāmatas (•/•)

Oficiālie izdevumi 43,5 77,2
Zinātniskie darbi, monogrāfijas 52,3 63,5
Populārzinātniskā literatūra 54 47,9
Ražošanas un metodiskā literatūra 48,1 52,7
Mācību literatūra 35,2 36,0
Uzziņu literatūra 49,5 48,0

Neizmantotās literatūras procents ir augsts visās medicīnas
literatūras nozarēs. RZMB neizmantotās literatūras mazāk ir
615. un 616. nodaļā, LPSR VB 612., 613. un 615. nodaļā

(23. tab.).
23. tabula

Neizsniegtās literatūras iedalījums pēc satura

_ RZMB neizsniegtās
LPSR VB krātuvē

Zinātņu nozares grāmatas (•/•) neizsniegtas
grāmatas (•/•)

61 55,7 68,6
611 55,7 48,0
612 56,7 35,5
613 57,5 42,8
614 66,0 71,8
615 45,2 47,5
616 45,2 53,7
617 53,7 56,2
618 47,0 53,8
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Pētījuma rezultāti jauj secināt, ka šīm bibliotēkām jāpārskata
literatūras komplektēšanas plāni un jāsamazina pasūtāmās lite-
ratūras eksemplāru skaits, jārisina jautājums par mazpieprasītās
literatūras nodošanu depozitārai glabāšanai.

5. TURPMĀKIE UZDEVUMI

Pētījums ļāva konkretizēt lasītavas turpmākā darba galvenos
virzienus un palīdzēja noteikt LPSR VB vietu lasītāju apkalpo-
šanā ar dabaszinātņu literatūru:

1) lasītavas galvenais uzdevums ir joprojām apmierināt zi-
nātnes darbinieku, speciālistu un studentu prasības, it īpaši pēc
lasītavas profila nozaru zinātniskās literatūras;

2) literatūras komplektēšanā un lasītāju apkalpošanā nepie-
ciešama ciešāka koordinācija ar citām zinātniskajām bibliotēkām,
it īpaši ar Republikānisko zinātnisko medicīnas bibliotēku;

3) nepieciešams paplašināt informāciju par jauniegūto lite-
ratūru:

a) zinātnieku un speciālistu apkalpošanā Valsts bibliotē-
kai vairāk jāizmanto informācijas centra pakalpojumi,

b) jārada iespēja paplašināt brīvo pieeju literatūrai, it īpaši
tai, kas paredzēta lauksaimniecības speciālistiem;

4) lasītavas un uzziņu punkta uzdevums ir arī turpmāk or-

ganizēt profila literatūras tematiskās izstādes un skates un tādē-

jādi popularizēt šo literatūru Latvijas PSR Valsts bibliotēkā un

ārpus tās;
5) plašāk izvērst informāciju par jauniegūtajām grāmatām un

autoreferātiem;
6) nemitīgi uzlabot uzziņu bibliogrāfisko darbu lasītavā, piln-

veidot uzziņu bibliogrāfisko aparātu fondus un kartotēkas.

ВКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА В ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИТАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ

ЛИТЕРАТУРОЙ

М. ГЯЧА

Резюме

В статье приводятся сведения о научных библиотеках рес-
публики, обслуживающих читателей естественнонаучной литера-
турой. Центром библиографической и информационной работы
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по естественным наукам согласно координации является Фунда-
ментальная библиотека АН ЛатвССР.

ГБ ЛатвССР осуществляет библиографическое и информа-
ционное обслуживание читателей научных работников и спе-

циалистов в своем читальном зале естественнонаучной, меди-

цинской и сельскохозяйственной литературы. Чтобы определить
место и дальнейшие задачи ГБ в системе обслуживания естест-

веннонаучной литературой, уже в первый год работы читальный

зал участвовал в исследовании «Перспективы развития фондов
научных библиотек».

В 1971 г. зарегистрировано 4626 читателей (20% количества

читателей библиотеки), посещаемость была 21 532 (8% числа

посещений библиотеки). Число посещений в 1978 г. увеличилось
и составляет 25672. Наиболее значительные группы читателей

это специалисты

работники
телей. Среди специалистов, пользующихся читальным залом ес-

тественнонаучной литературы, 53% специалисты технических

отраслей (2t, 3t), 23,4% специалисты отраслей профиля,
8,5% учителя и работники культуры. В читальном зале ес-

тественнонаучной литературы процент научных работников и

специалистов выше, чем в среднем по библиотеке, и удельный
вес этих категорий читателей растет.

Каждый читатель читального зала естественнонаучной лите-

ратуры посетил его в среднем четыре раза; более 10 раз читаль-

ный зал посетило 10% читателей; в группе посетивших его

более 20 раз
обладают специалисты технических отраслей) и 38% студентов.

Сравнительно мало посещают читальный зал медики ученые

и специалисты. Специалистов этой отрасли обслуживает РНМБ.

Фонды научных библиотек Риги комплектуются профильной
литературой согласно «Сводному координационному плану комп-

лектования фондов крупнейших научных библиотек г. Риги»

(Р., 1975). В статье содержится краткий анализ интенсивности

их использования.

В год проведения исследования в фондах ГБ ЛатвССР по

отраслям естественных наук насчитывалось 310 497' единиц, т. е.

22,8% фондов библиотеки.

Обращаемость фондов говорит о недостаточном использо-

вании в ГБ естественнонаучной литературы, книг по медицине

и сельскому хозяйству. Нужно улучшить комплектование и

1 На латышском и русском языках; всего 399 442 единицы.



56

продолжить передачу малоиспользуемой литературы на депози-

тарное хранение.
Фонды читального зала естественнонаучной, медицинской и

сельскохозяйственной литературы состоят из подсобного фонда
(около 5000 ед.), постоянной выставки новинок естественнона-

учной литературы (около 4000 ед. книги 5-го отдела, посту-
пившие в течение года), журналов за последние три года и ав-

торефератов диссертаций (10100 ед. в год), к которым введен

открытый доступ.
В читальном зале размещен библиографический аппарат

(фонд, картотеки) справочно-библиографического пункта.
Подсобный фонд читального зала, содержащий главным об-

разом книги последних пяти лет издания (55%), имеет обра-
щаемость 4,03. На выставке новинок (5,5А) обращаемость ли-

тературы составляет 3,4.
В статье приводятся результаты анализа фонда по типам

литературы и отраслям наук, высказаны предложения по улуч-
шению и расширению подсобного фонда.

В год исследования книговыдача рассматриваемого профиля
в ГБ составила 67,4 тыс., или 14,2% общей выдачи; выдача

журналов
Так как читальный зал предоставляет более широкие воз-

можности использования литературы по своему профилю, в

1970—1976 гг. книговыдача увеличилась с 90 тыс. до 217,1 тыс.

ед. Процент выдачи естественнонаучной литературы растет
(в 1970 г. — 12,2, 1976 г. — 17,9%; в массовых библиотеках рес-

публики
92,1 % отраслевой литературы, на иностранных

литературы на иностранных языках возрастает и в абсолютных

цифрах, и в процентах.
72,8% выданных книгохранилищем естественнонаучных книг

составляют издания последних десяти лет. Из фондов читаль-

ного зала больше всего используются книги последних шести

лет (коэффициент соответствия

трех лет (88,3%).
Изучение использования в ГБ книг основного хранения по

типам литературы показало, что высоким спросом пользуется

научная литература (33,6%), на втором месте учебная ли-

тература для вузов (30,7%), на третьем производственная

литература для специалистов с высшим образованием (15,7%).
В 1972 г. в центральном книгохранилище ФБ АН ЛатвССР

72,2% книговыдачи данного профиля составила научная литера-

тура; в РНМБ книговыдача научной литературы была 56%,

производственной и методической
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В наши дни наблюдается сближение и взаимодействие наук,
поэтому фондом читального зала естественнонаучной литера-
туры в ГБ пользуются не только специалисты его профиля.
В статье показано, как литературу по профилю читального зала

используют различные группы читателей.
Аналитическим методом изучена неиспользованная литера-

тура и интенсивность обращения используемых книг. Установ-

лено, что из книг, поступивших в книгохранилище в 1965 г., до

1970 г. не было затребовано 43,5% естественнонаучной и 54,7%
медицинской литературы. Следует отметить, что с постоянной

выставки новинок в течение года не было использовано только

23,9% естественнонаучной литературы.
Самый высокий процент неиспользованных книг приходится

на период последних пяти лет издания. Процент использования

книг неодинаков в различных отраслях естественнонаучной ли-

тературы: высок в разделах физики, математики и низок в раз-
деле медицины, к тому же не только в ГБ (не выдавалось

54,7% изданий), но и в РНМБ (не выдавалось 35,2—54%).
В результате изучения интенсивности использования лите-

ратуры выяснено, что более 10 раз выдавались книги для сту-
дентов вузов, специалистов с высшим образованием и научных

работников, а в разделе медицины научно-популярная лите-

ратура.

Проведенное исследование помогло определить основные на-

правления дальнейшей работы отраслевого НЧЗ ГБ ЛатвССР

в обслуживании читателей естественнонаучной литературой.

THE INVESTMENT OF THE V. LĀCIS STATE LIBRARY

OF THE LATVIAN SSR IN THE READERS’ SERVICE

WITH LITERATURE ON NATURAL SCIENCES

AND MEDICINE

M. GJAČA

Summary

The article deals with scientific libraries of our republic which

serve readers with literature on natural sciences.
In accordance with co-ordination, the centre of bibliographic-

al and information work in natural sciences is the Fundamental

Library of the Latvian SSR Academy of Sciences.
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The State Library of the Latvian SSR carries out bibliographic-
al and information service of readers scientific workers and

specialists in its Reading-room of literature on natural scien-

ces and agriculture.
To determine the position and further tasks of the State Lib-

rary in the system of serving with literature on natural sciences,
already in the first year of work the Reading-room took part in
the investigation «The Perspective Development of Scientific
Libraries’ Stocks».

In 1971 4,626 readers (20% of the library readers’ amount)
were registered, the attendance
ers’ attendance). In 1978 the attendance has increased to 25 672.
The greatest groups of readers are:

specialists
students of higher educational establishments
scientific workers -4%, which makes 92.6% of the total

library readers’ amount. From the amount of specialists using
the Reading-room of literature on natural sciences, 53% are spe-
cialists of technical branches (2t, 3t), 23.4% specialists of pro-
file branches, 8.5% teachers and cultural workers. The per-
centage of scientific workers and specialists in the Reading-room
of literature on natural sciences is higher than the average per-
centage at the library, and the specific gravity of these readers’

categories is growing.
Every reader of the Reading-room of literature on natural

sciences has attended it 4 times on the average; 10% of the
readers have attended the Reading-room more than 10 times; in
the group of those having attended the Reading-room more than

20 times 53% are scientific workers and specialists (specialists
of technical branches prevailing) and 38% students. Compar-
atively few medical scientists and specialists attend the Reading-
room. The Riga Scientific Medical Library serves specialists of

this branch.

The stocks of the Riga scientific libraries in profile branches

are supplied in accordance with «A Joint Co-ordination Plan of
Stock Acquisition of the Riga Major Scientific Libraries» (Riga,
1975). The article gives a brief analysis on the intensity of

their use.

In the year of investigation stocks of the State Library in-
cluded 310,497* units in all branches of natural sciences, that is,
22.8% of the library stocks.

The circulation of stocks shows that literature on natural

sciences, medicine and agriculture is not sufficiently used at the

* In Latvian and Russian 399,442 units in all branches.
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State Library. The acquisition must be improved, and the deposit-
ing of idle books must be carried on.

The stocks of the Reading-room of literature on natural sciences
consist of the subsidiary book stock (about 5,000 units), the per-
manent exhibition of novelties in natural sciences (about 4,000
units that is books of the sth class received within a year),
magazines of the last 3 years and the author’s abstracts

(10,100 units within a year) placed in open access shelves.

The bibliographical apparatus (stock, card indices) of the

bibliographical-reference department is placed in the Reading-
room.

The subsidiary book stock of the Reading-room contains books

published mainly in the last 5 years (55%), its circulation
4.03. The circulation of the displayed novelties (5, SA)

The article gives the results of the analysis of the stock

according to the types of literature and branches of sciences, sug-

gestions in order to improve and widen the subsidiary book stock

are stated.
In the year of investigation, delivery of books of the discussed

profile at the State Library comprised 67.4 thousand units or

14.2% of the total book delivery. Delivery of magazines was 20.9

thousand units or 7.9% of the total magazine delivery.
With creating broader possibilities to use profile literature

in the Reading-room, the delivery of books has increased from
90 thousand to 217.1 thousand units in the years 1970—1976. The

percentage of delivery of literature on natural sciences increases

(12.2% in 1970, 17.9% in 1976. For comparison: 7.3% in public
libraries of the republic). 92.1% of the literature in profile
branches has been delivered in Latvian and Russian, 7.9% in

foreign languages. The delivery in foreign languages increases

in absolute figures and per cents.

The editions of the last 10 years make 72.8% of the books on

natural sciences delivered from the repository. From the stocks
of the Reading-room books, published in the last 6 years (con-
formity factor

years (88.3%), are mainly used.
The investigation of the use of the State Library repository

books according to the types of literature shows that scientific

literature prevails (33.6%). The textbooks for higher educational
establishments rank in the second place (30.7%), production liter-

ature for specialists with higher education in the third place
(15.7%).

In the central repository of the Fundamental Library of the

Latvian SSR Academy of Sciences, scientific literature made



72,2% of the book delivery of the given profile (in 1972). At
the Riga Scientific Medical Library the delivery of scientific liter-
ature made 56%, the delivery of production and methodical liter-
ature

Nowadays the rapprochement and mutual interaction of scien-

ces can be observed, therefore stocks of the Reading-room are

used not only by profile specialists.
The article shows the use of literature in accordance with the

profile of the Reading-room by different groups of readers.
The undelivered literature and intensity of circulation of the

delivered literature have been investigated by the analytical
method.

It is stated that 43.5% of the books on natural sciences and

54.7% of the books on medicine, which the repository received in

1965, till 1970 have not been demanded at all. Let’s compare:
from a permanent exhibition of novelties only 23.9% of books on

natural sciences within a year are not delivered to readers.

The literature published in the recent five years makes the

highest percentage of the undelivered books. The percentage of

the undelivered books is not the same in every branch of liter-
ature on natural sciences: it is high in physics, mathematics,
low in medicine, moreover, not only at the State Library
(54.7%), but also at the Riga Scientific Medical Library (35.2 —

54%).
The results of investigation concerning the intensity of the

use of literature show that the books for students of higher edu-
cational establishments, specialists with higher education and
scientific workers have been delivered more than 10 times, in me-

dicine it is popular-science literature.
The accomplished investigation permitted to determine the

main tendencies for the further work of the profile scientific

Reading-room of the State Library of the Latvian SSR in the

readers’ service with literature on natural sciences.
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BIBLIOTEKĀRĀS UN BIBLIOGRĀFISKĀS TERMINOLOĢIJAS
STĀVOKLIS UN VEIDOŠANA LATVIJAS PSR

S. LINIŅA

Terminoloģijas rašanās un attīstība ikvienā valodā ir saistīta

ar konkrētiem sabiedriski ekonomiskiem un politiskiem apstāk-
ļiem, kas nosaka zinātnes, tehnikas, ražošanas, literatūras, māk-

slas, kultūras un sabiedriskās dzīves attīstības un līdz ar to arī
valodas sabiedrisko funkciju paplašināšanās iespējas.

Līdz 19. gs. vidum latviešu tauta atradās vācu baronu un

mācītāju garīgā pakļautībā, tādēļ latviešu zinātniskajai termino-

loģijai nebija iespējams attīstīties.

19. gs. otrajā pusē līdz ar kapitālisma attīstību Latvijā no-

tika straujas pārmaiņas visās dzīves jomās, arī zinātnē un kul-

tūrā. Vienlaikus ar latviešu nāciju veidojās arī visai tautai kopēja
nacionālā literārā valoda, parādījās pirmie latviešu zinātniskie
raksti un pirmās grāmatas. Sājā laikā latviešu valodā radās pir-
mie zinātniskie termini. Līdztekus dažādu zinātņu nozaru attīs-
tībai un latviešu literārās valodas struktūras izpētes padziļināša-
nai pakāpeniski attīstījās un pilnveidojās arī zinātniskā termino-

loģija.
Sevišķi strauji tas notika 20. gs. sākumā, kad latviešu valodā

jau bija uzkrājies noteikts terminoloģiskās leksikas slānis. Ar

terminoloģijas jautājumu kārtošanu nodarbojās dažādas biedrības

un komisijas gan Latvijā, gan ārpus tās. 1902. gadā Rīgas Lat-
viešu biedrības Zinību komisijā notika pirmā terminu apsprie-
šana un unificēšana, 1919. gadā Petrogradā sāka darboties «Lat-

vju terminu komisija», 1919. gadā Rīgā terminoloģijas komi-

sija (pie Izglītības ministrijas), kura sagatavoja un 1922. gadā
izdeva «Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcu». 20., 30. gados Lat-

vijā darbojās arī atsevišķu nozaru terminoloģijas komisijas, ku-

ras izdeva vairākas vārdnīcas. Ārpus Latvijas ar terminoloģijas
veidošanu nodarbojās vairākas komisijas, piemēram, Maskavā

«Centrālā Latvju terminu komisija» u.c. Sistemātisks latviešu
zinātniskās terminoloģijas izstrādāšanas darbs sākās tikai pēc
Lielā Tēvijas kara.

Jau 1946. gadā pie Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas tika no-

dibināta Terminoloģijas komisija, kas kļuvusi par terminoloģiskā
darba organizējošo, vadošo un koordinējošo centru. Dažādās zi-

nātņu nozarēs darbojas terminoloģijas apakškomisijas, kas savā

specialitātē veic organizējošo un konsultatīvo darbu, vāc un
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sistematizē materiālus speciālajām vārdnīcām un rokasgrāmatām,
sastāda vārdnīcas un ieteicamo terminu sarakstus. Speciālistu
grupas terminus apkopo un to sarakstus iesniedz izskatīšanai

Terminoloģijas komisijas plēnumā. Plēnumā pieņemtos terminus

publicē atsevišķā biļetenā kā pielikumu žurnālam «Latvijas PSR
Zinātņu Akadēmijas Vēstis».

Bibliotekārās terminoloģijas izveidi Latvijā noteica bibliotēku
attīstība. Pirmās bibliotēkas latviešu lasītājiem nodibinātas 19. gs.
pirmajā pusē. Tās kalpoja valdošo šķiru vāciešu ideoloģijas
interesēm. Latviešu tautas ekonomiskais un juridiskais stāvoklis
nedeva tai iespēju pašai piedalīties kultūras celtniecībā. 19. gs.
vidu, kad savu darbību izvērsa pirmie latviešu inteliģences pār-
stāvji, sākās jauns posms bibliotēku attīstībā notika cīņa par
bibliotēku atbrīvošanu no vācu ietekmes, par to, lai grāmata
kļutu plaši pieejama tautai. Bibliotēku tīkls paplašinājās 20. gs.
sākumā. Par bibliotekārās terminoloģijas pakāpenisku attīstību
liecina attiecīgā laikposma literatūra, kurā aplūkots bibliotēku
darbs. Bibliotekārās terminoloģijas nokārtošanas jautājumus
Latvijā organizēti sāka risināt tikai pēc Lielā Tēvijas kara. Ra-
dikāli mainījās bibliotēku darba stils, tās aktīvi iesaistījās so-

ciālisma celtniecībā. Pilnveidojās bibliotekārais un bibliogrāfiskais
darbs, attīstījās jaunas tā nozares un formas. Bibiotēku darbā

un bibliotēku zinātnē sāka izmantot speciālo literatūru, kas iz-
dota krievu valodā, radās nepieciešamība pēc jauno jēdzienu ap-
zīmējumiem latviešu valodā. Arvien plašāks kļuva no krievu
valodas tulkoto mācību un metodisko līdzekļu klāsts, pieauga pub-
likāciju skaits latviešu valodā. Lai izskaustu dažādību bibliote-
kāro un bibliogrāfisko terminu lietošanā, tika izvirzīts jautājums
par bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas izstrādāšanas

nepieciešamību.
Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas veidošana sā-

kās 1946. gadā Latvijas PSR Valsts bibliotēkā, kad izdošanai tika

sagatavoti V. I. Ļeņina un N. Krupskajas darbi par bibliotēkām,
kā arī A. Kļonova, J. Grigorjeva, Z. Ambarcumjana un citu grā-
matu tulkojumi latviešu valodā. Lielu šī darba daļu veica Valsts

bibliotēkas darbiniece Jevgēņija Peile. Viņas izveidoto plašo ter-

minu sarakstu nodeva Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komi-

sijas vērtējumam, un tas iznāca atsevišķā biļetenā. 1 ,1. Peile sa-

gatavoja arī plašu bibliotekāro terminu vārdnīcu, kas iznāca

1 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas terminoloģijas komi-

sijas 8. bijetens 1950. g. Bibliotēku zinātnes un folkloristikas terminu pro-

jekti. LPSR ZA Vēstis, 1950, Nr. 3, piel. 12. Ipp.
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1957. gada. 1 Tajā pirmo reizi tika apkopota latviešu bibliotekāra

un bibliogrāfiskā terminoloģija.
Vārdnīcai ir divas daļas. Pirmajā daļā doti termini krievu va-

lodā ar tulkojumiem un skaidrojumiem latviešu valodā, otrajā
daļā termini latviešu valodā ar tulkojumiem krievu valodā.
Vārdnīcā ietverti bibliotekārie, bibliogrāfiskie, kā arī daži grāmat-
zinātnes un grāmatrūpniecības termini, kam ir sakars ar biblio-
tekāro darbu. Grāmatā ir apmēram 1300 terminu.

Vārdnīcas sastādītāja paveikusi milzu darbu. Viņai nācās

ekscerpēt speciālo literatūru ne tikai latviešu valodā, bet arī
krievu valodā, jo tajā laikā krievu valodā vēl nebija izdota bib-
liotekāro terminu vārdnīca, kas aptvertu padomju bibliotekāro un

bibliogrāfisko terminoloģiju. J. Peiles sagatavotā vārdnīca, kurā
ietverti arī termini no speciālistu sarunu valodas, apkopo visu

terminoloģiju, kāda 50. gadu vidū lietota bibliotēku zinātnē.

Vārdnīcai bija ļoti liela nozīme. Ilgus gadus tā bija latviešu
bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas pamats. Kopš
vārdnīcas iznākšanas jau pagājuši vairāk nekā divdesmit gadi,
tāpēc tā vairs neatbilst bibliotēku un bibliogrāfijas zinātnes at-
tīstības pašreizējam līmenim un ir izmantojama tikai daļēji.

Mūsdienu apstākļos, kad palielinās bibliotēku un bibliogrā-
fijas zinātnes sociālā nozīme, turpinās bibliotekārā darba pilnvei-
došanās un notiek zinātniskās informācijas nemitīga attīstība,
arvien svarīgāk ir izstrādāt bibliotekāro terminoloģiju un veikt
tās padziļinātu, daudzpusīgu izpēti.

Terminoloģijas izveidošana ir svarīga tajā zinātnes nozares

attīstības stadijā, kurā jēdzieni, ko šī zinātne izmanto, jāizprot
kā vienota sistēma. Bibliotēku zinātnes straujā attīstība saasina

jautājumu par bibliotēku zinātnes priekšmetu un uzdevumiem,

par tās sakariem ar citām zinātnēm, par zinātniskās valodas pre-
cizitāti un skaidrību. Aizvien aktuālāka kļūst vajadzība precizēt
pastāvošo terminu sistēmu un koriģēt to atbilstoši mūsdienu pra-
sībām. Nepieciešams arī sekmēt vienādību terminu lietošanā.

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas veidošana

Latvijas PSR ietver neatliekamu, aktuālu terminoloģijas jautā-
jumu risināšanu Terminoloģijas apakškomisijas sēdēs, kā ari jau-
nas bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu vārdnīcas sastādīšanu.

Sis darbs koncentrēts V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā, un tajā
piedalās plašs speciālistu pulks no citām zinātniskajām un spe-

ciālajām bibliotēkām.

1 Peile J. Bibliotekāro terminu vārdnīca. Krievu —latviešu un latviešu—-

krievu. R., 1957. 289 Ipp.



64

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisija,
kas nodibināta 1969. gadā pie LPSR Valsts bibliotēkas, pakļauta
LPSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijai. Terminolo-

ģijas apakškomisijā darbojas LPSR Valsts bibliotēkas, LPSR
Zinātniski tehniskās bibliotēkas, LPSR ZA Fundamentālās biblio-

tēkas, LPSR Valsts Grāmatu palātas, kā arī Rīgas Politehniskā

institūta, LPSR Medicīnas institūta un P. Stučkas Latvijas Valsts

universitātes zinātnisko bibliotēku speciālisti un LVU Filoloģijas
fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedras pārstāvji,
kopskaitā apmēram 30 cilvēku. Apakškomisijas sastāvā ir arī

LPSR ZA Valodas un literatūras institūta pārstāvis zinātnis-
kais konsultants leksikoloģijas jautājumos.

Līdz 1974. gadam apakškomisija darbojās neregulāri, tās dar-
bība netika plaši popularizēta. Bija nepieciešams radīt jaunu
organizatorisku centru, kurā koncentrētos viss bibliotekārās un

bibliogrāfiskās terminoloģijas izveidošanas darbs. 1974. gadā ter-

minoloģijas jautājumus sāka risināt Valsts bibliotēkas Zinātniskās

pētniecības nodaļa, kurā 1975. gadā izveidoja terminoloģijas sek-
toru. Tas šobrīd veic šādas funkcijas:

1) vada un organizē Terminoloģijas apakškomisijas darbu;
2) gatavo bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu vārdnīcu:

3) popularizē pieņemtos bibliotekāros un bibliogrāfiskos ter-

minus un sekmē to lietošanu bibliotēku praksē;
4) sniedz konsultācijas iestādēm, organizācijām un atseviš-

ķām personām par terminoloģijas jautājumiem.
Kopš 1974. gada regulāri, reizi ceturksnī, notiek Terminoloģi-

jas apakškomisijas sēdes, kurās apspriež un pieņem terminus lat-
viešu valodā. Apspriežamos terminus savāc no jaunākās speciālās
literatūras, terminoloģijas standartiem un speciālistu sarunu va-

lodas, kā arī no topošās bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu

vārdnīcas. Apakškomisijā pieņemtos terminus iesaka turpmāk lie-

tot gan speciālajā literatūrā, gan sarunu valodā.

Apspriežamo terminu sarakstus veido pēc tematiskas terminu

kopas principa. Jau apspriestas lielākās terminu grupas, kuras

ietverti termini par kataloģizāciju, bibliotēku centralizāciju, fondu

organizāciju, bibliogrāfiju, bibliogrāfisko aprakstu. Šādās kopās

attiecīgās jēdzienu grupas terminu sistēma ir labāk pārskatāma,
līdz ar to vieglāk veidot jaunus terminus.

Lai pareizu bibliotekāro terminoloģiju lietotu speciālistu vidū,

Terminoloģijas apakškomisijā apspriestos un ieteiktos terminus

publicē speciālā izdevumā «Bibliotekārie un bibliogrāfiskie ter-
mini». 1 Šādus sarakstus sagatavo un izdod pēc katras apakškomi-

1 Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini. [1.—BJ. V. Lāča LPSR Valsts

b-ka. R„ 1976—1978.
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sijas sēdes. Apkopojumu par gada laikā apspriestajiem terminiem
izdod gada beigās. Atsevišķā plašākā izdevumā iekļauti termini,
ko apakškomisija pieņēmusi no 1969. gada līdz 1975. gadam. 1
Sarakstos ietverti bibliotekārie, bibliogrāfiskie, informātikas, grā-
matzinātnes, arhivistikas un citu radniecīgu nozaru termini, gan
jaundarinājumi, gan arī jau lietoti termini. leteicamo terminu sa-

rakstus izsūta republikas zinātniskajām bibliotēkām, rajonu un

lielākajām pilsētu bibliotēkām, speciālajām mācību iestādēm, iz-
devniecībām, laikrakstu redakcijām, dažādu sistēmu metodiska-

jiem centriem un citām iestādēm.

Republikā darbojas arī Grāmatzinātnes terminoloģijas apakš-
komisija, kas darbu sāka 1974. gadā pie LPSR Valsts Grāmatu

palātas, bet tagad darbojas pie LPSR ZA Fundamentālās biblio-
tēkas. Komisija iztirzāja divus terminoloģijas standartus

(ГОСТ 16448 —70 «Библиография» un ГОСТ 16447 —70 «Изда-
ния. Основные виды») un izstrādāja terminu ekvivalentus lat-

viešu valodā.

Pašlaik ZA Fundamentālajā bibliotēkā aizsākts darbs pie div-
valodu tulkojošās vispārīgo grāmatzinātnes un izdevniecības
darba terminu vārdnīcas.

Veidojot bibliotekāro un bibliogrāfisko terminoloģiju, speciā-
listi cieši sadarbojas ar valodniekiem. Terminoloģijas apakško-
misijā sagatavotais terminu saraksts apspriests ZA Terminolo-

ģijas komisijas plēnuma sēdēs un publicēts atsevišķā biļetenā
kopā ar Grāmatzinātnes terminoloģijas apakškomisijas sagatavo-

tajiem terminiem. 2

Jaunu bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu vārdnīcu LPSR
Valsts bibliotēkas Zinātniskās pētniecības nodaļa sāka sastādīt

1974. gadā. Gatavojamās vārdnīcas uzdevums ir atspoguļot un

skaidrot galvenos bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informātikas un

grāmatzinātnes terminus, kurus lieto bibliotekārajā darbā. Tajā
ietverti nozares pamattermini, kā arī jaundarināti termini nove-

cojušu, nepareizu, neprecīzu terminu aizstāšanai. Terminu saturu

precizē īsas definīcijas skaidrojumi. Lai veicinātu internacio-

nālās informācijas apmaiņu, kā arī dotu iespēju lietot vārdnīcu,
lasot speciālo literatūru svešvalodās un to tulkojot, skaidroja-
miem terminiem doti ekvivalenti krievu, angļu un vācu valodā.

1 Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini. [1969—1975] ļ Säst.: S. Liniņa,

A. Mauliņa. V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R„ 1976. 31 Ipp.
2 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 42. bijetens

1976. g. LPSR ZA Terminoloģijas komisijas pieņemtie grāmatzinātnes, biblio-

tekāro un bibliogrāfisko terminu projekti. LPSR ZA Vēstis, 1976, Nr. 6,
141,—157. Ipp.
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Tātad top četrvalodu skaidrojoša vārdnīca. Tajā paredzēts ietvert

apmēram 2500 terminu.
Vārdnīcas struktūra šāda: tās pamatdajā alfabētiskā kārtībā

doti latviešu termini ar ekvivalentiem krievu, angļu, vācu valodā

un skaidrojumu latviešu valodā; katram terminam ir kārtas nu-

murs. Pārējās trijās daļās doti vienoti alfabētiskie terminu sarak-
sti krievu, angļu, vācu valodā ar norādi uz termina kārtas nu-

muru vārdnīcas pamatdaļā.
Vārdnīcas tapšanas stadijā gatavo un apspriež atsevišķus te-

matiskos laidienus:
1) «Bibliotēku fondi»,
2) «Bibliotēku katalogi»,
3) «Darbs ar lasītājiem»,
4) «Bibliotēku darba organizācija. Bibliotekārais darbs»,
5) «Bibliogrāfija. Informātika. Grāmatzinātne».
Valsts bibliotēkas speciālisti apkopo terminus, kas ņemti no

dažādām vārdnīcām, mācību grāmatām, rokasgrāmatām un citiem

izdevumiem, pārskata publicētos terminus, koordinē un unificē tos,
no vairākiem sinonīmiem izvēloties piemērotākos. Ir sagatavoti
laidieni «Bibliotēku fondi» (250 terminu), «Bibliotēku katalogi»
(450 terminu). Sagatavotos un izrediģētos laidienus apspriež Ter-

minoloģijas apakškomisijas speciālā grupā. Kad visi tematiskie

laidieni būs gatavi, tos apvienos «Bibliotekāro terminu vārdnīcā».

Svarīgs posms terminoloģijas izveidošanas darbā ir arī pa-
reizas terminoloģijas propaganda un ieviešana. Sis darbs jāveic

regulāri, aptverot iespējami vairāk speciālistu. Tas panākams, iz-

mantojot gan rakstveida, gan mutvārdu informāciju: pirmkārt,
izsūtot ieteicamo terminu sarakstus «Bibliotekārie un bibliogrā-
fiskie termini» dažādu sistēmu bibliotēkām, izdevniecībām, laik-

rakstu redakcijām un citām iestādēm; otrkārt, izvēršot lekciju
darbu.

Lekcijās klausītājus informē par nozīmīgākajām parādībām
bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas attīstībā, par ter-

minoloģijas izveidošanas formām, svarīgākajām vārdnīcām, jau-

nākajiem terminoloģijas standartiem, ieteicamo terminu sarak-

stiem, to izmantošanu utt. Lekcijas regulāri lasa P. Stučkas

Latvijas Valsts universitātes bibliotēku zinātnes specialitātes stu-

dentiem, Latvijas PSR Kultūras ministrijas kvalifikācijas celša-

nas kursu dalībniekiem, kā arī bibliotēku darbiniekiem semināros

un lektorijā.
Šāda propagandas sistēma ievērojami veicina pareizas biblio-

tekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas ieviešanu republikā.
Terminoloģijas sektors sniedz arī konsultācijas un uzziņas

LPSR VB un zinātnisko bibliotēku darbiniekiem, bibliotēku zi-
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nātnes un bibliogrāfijas pasniedzējiem, studentiem, diplomandiem,
Kultūras ministrijas un citu iestāžu darbiniekiem par atsevišķiem
terminiem, terminoloģiska rakstura vārdkopām latviešu un krievu
valodā. Sarežģītos gadījumos LPSR VB speciālisti konsultējas
ZA Valodas institūtā, dažkārt arī izvirza terminus apspriešanai
Terminoloģijas apakškomisijā.

Latviešu bibliotekārās terminoloģijas veidošanā vēl ir daudz

grūtību. Lai gan latviešu zinātniskās terminoloģijas veidošanā pa-
veikts liels darbs, izstrādāti noteikti terminu izveides principi un

latviešu valodniecībā ir samērā daudz publicējumu par termino-

loģijas jautājumiem, tomēr bibliotēku un bibliogrāfijas zinātnes

terminoloģijā teorētisku pētījumu pēdējos gados nav.

Izsekojot terminu veidošanas paņēmienu attīstībai latviešu va-

lodā, konstatējamas vairākas vēsturisku apstāk|u nosacītas ten-
dences. Sabiedriski politiskie apstākļi Latvijā noteica, ka termi-

noloģijas izveides sākuma posmos liela daļa leksikas tika aizgūta
no vācu valodas un internacionālismi, respektīvi, internacionālā

terminoloģija, tika ieviesta ar vācu valodas starpniecību.
Padomju valsts zinātnes valoda ir krievu valoda, tāpēc lie-

lākā daļa jaunākās zinātniskās informācijas un līdz ar to ari ter-

minoloģija latviešu valodā ienāk ar krievu valodas starpniecību.
Vairums mūsdienu bibliotekāro terminu latviešu valodā tiek da-
rināti, par pamatu ņemot internacionālos vārdus un latviskojot
to formu. Taču šo būtībā pareizo un likumsakarīgo procesu
ietekmē rodas ari daudz trūkumu, kas raksturīgi dažādām ter-
minu sistēmām, t. L, polisēmija, sinonīmija, terminu garums u.c.

Objektīvos apstākļus un faktorus, kas apgrūtina terminoloģi-
jas veidošanas darbu, pētījusi valodniece V. Skujiņa. 1 Galvenie

no tiem dažādu intralingvistisku, interlingvistisku un ekstra-

lingvistisku faktoru un likumību darbība, pretdarbība un mijiedar-
bība, kas nepārtraukti ietekmē gan visas leksiskās sistēmas, gan
it īpaši zinātniskās terminoloģijas veidošanas procesus.

V. Skujiņas izvirzītās likumsakarības var saskatīt arī biblio-

tekārajā un bibliogrāfiskajā terminoloģijā.
Pirmā no tām ir likumsakarība par valodas iekšējās

sfēras dažādo faktoru jeb intralingvistisko fak-
toru pretdarbību. Terminu veidošanā jāievēro šādas svarī-

gākās prasības: terminu sistēmiskums, semantiskā precizitāte un

formas īsums, viennozīmīgums, mononīmisms (katram jēdzienam
viens apzīmējums, viens termins) u.c. Likumību pretdarbība iz-

paužas, no vienas puses, prasībā pēc semantiskās precizitātes, no

1 Skujiņa V. Likumību pretdarbība terminoloģiskās leksikas attīstībā.

Latv. vai. kult. jaut. 1975, 11. laid., 58.—70. Ipp.
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otras puses, prasībā pēc formas īsuma. Veidojas pretruna: ja
terminā ir ietvertas vairākas attiecīgā objekta pazīmes, tas ir

precīzāks, bet garāks; ja terminā ietverts mazāk pazīmju, tas ir
īsāks, bet līdz ar to mazāk precīzs.

Daži garu terminu piemēri: rajona centralizētā bibliotēku sis-
tēma, lauku un pilsētas apvienotā centralizētā bibliotēku sistēma.
Šajos terminos izvērsti apzīmēts jēdziens, kurā izteiktas vairā-
kas objekta bibliotēku sistēma pazīmes. Līdzīgs termins, kurā iz-
teiktas vairākas objekta apakšrubrika pazīmes, ir priekšmeta
speciālā tematiskā apakšrubrika.

Salīdzinot vārdkopterminus deskriptoriskā informācijas mek-

lējumvaloda un deskriptoriskā valoda, var konstatēt otrais ter-

mins, lai gan īsāks, ir semantiski neprecīzs, jo tajā trūkst termin-

elementu, kas apzīmētu tieši ’informācijas meklēšanu’. Šis ter-
mins saprotams tikai nosacīti, tādēļ pagaidām Terminoloģijas
apakškomisija akceptējusi abus terminus. Ja lietojumā racionā-
lāka izrādīsies īsākā forma, pirmo terminu varēs atmest.

Taču ir gadījumi, kad, saglabājot termina skaidrību un sa-

protamību, iespējams veidot īsākus terminus. Šajos gadījumos
nesamazina terminoelementu skaitu, bet izvēlas īsākas to formas,
piemēram, bibliotēka-depozitārijs depozitbibliotēka, bibliotēka-

filiāle filiālbibliotēka, noteicējs ar defisi defisnoteicējs,
fonda struktūras analizē fonda struktūranalize, dalijums pēc
analoģijas analogdalijums, iesējuma vienība iesējumvie-
niba.

Viena no galvenajām prasībām terminu veidošanā ir terminu

sistēmiskums, t.i., nepieciešams ievērot konkrētā objekta siste-

matizējošās pazīmes, pakārtotajā terminā vēlams atspoguļot gan

virsjēdziena, gan apakšjēdziena pazīmes. Taču dažādu likumību

pretdarbības dēļ šīs prasības ne vienmēr ir īstenojamas. Piemērs:

fonda kārtojums fonda loģiskais kārtojums, fonda formālais
kārtojums. Sadalot jēdzienu vēl sīkāk un saglabājot terminā vi-

sas virsjēdziena un apakšjēdziena pazīmes, termins veidojas ar-

vien garāks. Lai terminu saīsinātu, kādu virsjēdziena pazīmi
elidē. Terminam fonda loģiskais kārtojums ir pakārtoti termini

fonda sistemātiskais kārtojums un fonda tematiskais kārtojums.
Šajos terminos nav uzrādīta virsjēdziena pazīme ’loģiskais’.

Pēdējos gadu desmitos padomju valodniecībā īpaši aktuāla

kļuvusi divvalodības problēma. Tā radusies sakarā ar nacionālo

valodu attīstību un krievu valodas ietekmes pieaugumu. Krievu
valoda Padomju Savienībā kļuvusi par starpnacionālu valodu.

Divvalodības apstākļos (ikvienu dažādu valodu ciešu kontaktu

apstākļos) valodas attīstības gaitu ietekmē arī intг a 1 i n gvi s-
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tisko un interlingvistisko faktoru savstarpējā
mijiedarbība un pretdarbība.

Krievu valoda veicina internacionālismu un citu aizguvumu
ieviešanu, ietekmē latviešu valodā veidojamo terminu strukturālo
uzbūvi, izraisa vārdu burtiskus pārcēlumus un līdzīgas parādības.
Lai gan aizguvumi ir nozīmīgs valodas papildināšanas un bagāti-
nāšanas avots, tomēr jāizvērtē, vai tas, ko pārņem no citām

valodām, ir vajadzīgs jaunu jēdzienu un parādību apzīmēšanai
un vai tas atbilst latviešu valodas likumiem un normām.

Krievu valodas īpatnība ir tā, ka terminā procesu bieži vien

nenošķir no rezultāta. Tā, piemēram, termini деление, описание,
классификация, индексация, предметизация, расстановка apzīmē
tiklab procesu, kā rezultātu. Skaidrojot šos terminus krievu va-

lodā, parasti norāda, vai tie apzīmē procesu, rezultātu vai priekš-
metu. Citu tautību pārstāvjiem šāds divnozīmīgums rada pārpra-
tumus, atsevišķos gadījumos apgrūtina teksta satura uztveri.

Krievu valodas ietekmē arī latviešu valodā terminus bieži vien
lieto divējādā nozīmē. Tā, piemēram, terminu klasifikācija dažkārt
lieto gan klasifikācijas sistēmas, gan klasificēšanas procesa no-

zīmē.

Jaunajā terminu vārdnīcā «Словарь библиотечных терминов» 1
ir gan dažādi termini klasifikācijas sistēmas un klasificēšanas pro-
cesa apzīmējumam классификация un классифицирование, taču
termini индексация, предметизация, описание, расстановка sa-

glabā savu daudznozīmīgumu.
Terminam индексация latviešu valodā izveidoti divi patstāvīgi

ekvivalenti termini ar atšķirīgām nozīmēm: indeksācija indeksu
sistēma bibliotekārajās un bibliogrāfiskajās klasifikācijās klasifi-

kācijas lēmuma fiksēšanai, indeksēšana iespieddarba vai cita
dokumenta saturam, kā arī citām pazīmēm atbilstoša indeksa vai
indeksu kopas izraudzīšana, sastādīšana un/vai fiksēšana.

Līdzīgi latviešu valodā izveidoti termini priekšmetizācija un

priekšmetošana, kārtojums un kārtošana u.c.

Divvalodības apstākļos pieaug vārdu burtiskā pārcelšana no

citas valodas. Termini, kas nostabilizējušies speciālajā terminolo-

ģijā pārcēluma rezultātā, ir, piemēram, путь книги grā-
matas ceļš, путь требования pieprasījuma ceļš, путь справки

uzziņas ceļš. So kalkojumu pārskatīja Terminoloģijas apakš-
komisija. lerosmi precīzākam variantam deva termini igauņu va-

lodā: grāmatas ceļš raamatu tee; pieprasījuma ceļš nāudu

tee, soovi tee; uzziņas ceļš teadise tee. Sājos vārdos tee ap-
zīmē ’gaitu’. Termins grāmatas ceļš apzīmē procesu un operāciju

1 Словарь библиотечных терминов/Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.

М„ Книга, 1976. 224 с.
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noteiktu secību, kas saistīta ar grāmatas bibliotekāro apstrādi no

tās ienākšanas bibliotēkā līdz izsniegšanai lasītājam. Svarīgs ir

ne tikai grāmatas ceļš (tā garums, galvenie tehnoloģiskā procesa

posmi), bet arī laiks, kādā grāmata nok|ūst līdz lasītājam. Lai
šis laiks būtu iespējami īsāks, jāpaātrina grāmatas gaita laikā,
kad grāmata iziet visus bibliotekārajā ciklā noteiktos apstrādes
posmus. Terminoloģijas apakškomisija izvērtēja abus terminele-
mentus ’ce|š’ un ’gaita’ un atzina šo nianšu nepieciešamību. Ta-

gad pieņemti abi termini: grāmatas ceļš un grāmatas gaita. Ana-

loģiski tiem atzīti termini pieprasījuma ceļš un pieprasījuma gaita,
uzziņas ceļš un uzziņas gaita.

Ar burtiskā pārcēluma problēmu nācās saskarties arī biblio-

grāfijas terminu kopā, veidojot latviskos terminu ekvivalentus
terminiem научно-вспомогательная библиография un библиогра-
фическое пособие. Tika izveidoti termini zinātniskā bibliogrā-
fija un bibliogrāfiskais palīglīdzeklis. Taču, ievērojot analoģiskus
darinājumus citās zinātņu nozarēs, piemēram, termini mācību
līdzeklis учебное пособие; metodiskais līdzeklis методи-

ческое пособие, LPSR ZA Terminoloģijas komisija apstiprināja
terminu bibliogrāfiskais līdzeklis.

Burtiska pārcēluma rezultātā izveidojies neveiksmīgs termins
книгообеспеченность grāmatu nodrošinātība, t.i., iespied-
darbu vidējais skaits uz vienu rajona (pilsētas, valsts) iedzīvo-

tāju, vienas vai vairāku bibliotēku lasītāju. Jēdziena apzīmējums
ir pārprotams abās valodās, tādēļ bez īpaša skaidrojuma zinātnis-

kajā literatūrā un pat sarunu valodā nav lietojams.
Veidojot latviešu ekvivalentus krievu terminiem, bieži nākas

niansēti precizēt termina jēdzienisko nozīmi. Tā, piemēram, ter-
minam библиотечные кадры latviešu valodā atbilst trīs termini:
bibliotekārie kadri bibliotēku un bibliotekāro iestāžu kvalificētie

darbinieki, kas apguvuši bibliotekāra profesiju; bibliotēkas
kadri vienas bibliotēkas darbinieki; bibliotēku kadri visas

valsts, republikas (pilsētas, rajona), resora bibliotēku darbinieki.
Zināmu ietekmi uz valodas attīstību ikdienas valodas praksē

atstāj ekstralingvistiskie faktori, īpaši gadījumos, kad

ļoti īsā laikā nepieciešams sniegt informāciju par dažādiem ak-

tuāliem zinātnes un tehnikas jautājumiem, jaunām parādībām.
Tas vērojams, arī tulkojot publikācijas par bibliotēku darba jau-
tājumiem latviešu valodā, sevišķi tad, ja tulkotājs nav attiecīgās
nozares speciālists. Daži piemēri no laikrakstiem «Rīgas Balss»

un «Cīņa»: glabātavu fondi jābūt krātuvju fondi; Republikā-
niskā zinātniskā un tehniskā bibliotēka jābūt Republikāniskā
zinātniski tehniskā bibliotēka («Rīgas Balss», 1975, 9. dec.);
lauku bibliotēkas jābūt ciemu bibliotēkas; zinātniskās literātā-
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ras bibliotēkas jābūt zinātniskās bibliotēkas-, bibliotēku zinātņu
specialitāte jābūt bibliotēku zinātnes specialitāte («Rīgas
Balss», 1977, 13. janv.); uzglabāšanas bibliotēkas jābūt depo-
zltbibliotēkas; ieteicošie rādītāji jābūt ieteicamās literatūras

rādītāji; izziņu un informācijas fondi jābūt uzziņu un infor-
mācijas fondi («Cīņa», 1974, 28. maijā).

Dažkārt jauna jēdziena apzīmējumam rodas vairāki varianti,
kas veidojušies dažādos vienas nozares speciālistu kolektīvos. Tā,
piemēram, pirms apspriešanas un pieņemšanas Terminoloģijas
apakškomisijā dažādi apzīmējumi bija terminiem библиотеч-

ная серия sērija bibliotēkām, bibliotēksērija (jālieto otrais);
сигнальнаяадресная информация signālinformācija ar adresē-

jamu, adresētā signālinformācija (jālieto otrais); библиогра-
фическая грамотность bibliogrāfiskā izpratne, bibliogrāfiskās zi-

nāšanas, bibliogrāfiskā prasme. Otro un trešo terminu pieņēma ZA

Terminoloģijas komisija 1976. gadā. Ņemot vērā to, ka Termino-

loģijas komisija pēc tam apstiprinājusi jaunu ekvivalentu krievu

vārdam грамотность izpratlba, bibliotekārajā praksē jāievieš
arī termins bibliogrāfiskā izpratiba.

Dažādību terminu lietošanā atsevišķos gadījumos nosaka iera-
dums un tradīcijas, piemēram, vienā zinātniskajā bibliotēkā lieto
tikai terminu bibliogrāfiska atsauce, otrā tikai terminu biblio-

grāfiska norāde.

Latviešu bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā terminoloģijā iz-

manto visus galvenos terminu veidošanas paņēmienus: vārda no-

zīmes maiņu, afiksāciju, salikteņu veidošanu, terminoloģisko
vārdkopu veidošanu, aizguvumus, it īpaši internacionālās termi-

noloģijas ieviešanu.
Raksta uzdevums nav sīki analizēt šos paņēmienus, bet aplū-

kot vienu no visproduktīvākajiem terminu veidošanas paņēmie-
niem internacionālismu izmantošanu. Bibliotekārās terminolo-

ģijas attīstība liecina, ka šo paņēmienu izmanto arvien plašāk.
Daudz jaunu terminu darina, par pamatu ņemot internacionālos

vārdus un latviskojot to formu, piemēram, personālais abone-

ments, individuālais abonements, centralizētā bibliogrāfiska in-

formācija, adresētā signālinformācija, fonda struktūranalize, spe-
cializētais fonds, komplektēšanas pertinence, komplektēšanas re-

levance u. tml. Pat bibliotēku zinātnes pamattermini bibliotēka,
fonds, katalogs, kartotēka ir internacionālismi.

Arī jau sagatavotajos bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu
vārdnīcas tematisko laidienu projektos «Bibliotēku katalogi» un

«Bibliotēku fondi» internacionālismu īpatsvars ir liels: pirmajā
no 450 terminiem internacionālismu ir 18,4%, bet vārdkopterminu
ar vienu vai vairākiem internacionālismiem
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250 terminiem internacionālismu ir 18,4%, bet vārdkopterminu ar

vienu vai vairākiem internacionālismiem

jums vai tik liels internacionālismu pārsvars šajās termin-
sistēmās ir attaisnojams un vai tas netraucē jēdzienu uztveri,
terminu lietošanu?

Valodniece V. Skujiņa, pievērsdamās internacionālo vārdu,
vārdu celmu un atsevišķu internacionālo elementu izmantošanai

vārdu darināšanā, atzīmē, ka mūsdienu zinātniskajā terminolo-

ģijā internacionālajiem aizguvumiem ir sevišķa vieta, jo tie at-

spoguļo starpnacionālos sakarus, veicina dažādu zemju speciā-
listu sazināšanos.’ Mūsdienās terminoloģijai raksturīgas ir inter-
nacionalizēšanās tendences. Internacionālos elementus izmanto

ari hibrīdterminu darināšanā. Hibrīdtermini ir vienvārda termini,
kas veidoti no nacionālās un internacionālās cilmes elementiem.
Arī bibliotekārajā terminoloģijā hibrīdterminiem ir ievērojama
vieta. No internacionālismu kopskaita tcrminsistēmā «Bibliotēku

katalogi» hibrīdterminu ir 66,2%, terminsistēmā «Bibliotēku
fondi»

jumu. 2 Galvenās to grupas ir saliktie un afiksālie termini.

Saliktie hibrīdtermini iedalāmi divos tipos. Pirmajā hibrīd-

terminu tipā pirmais komponents parasti ir latviešu valodā pat-
stāvīgi lietojams internacionālisms, bet otrais latviskas cilmes

vārds, piemēram, autors, autorapraksts; defise, defisnoteicējs;
tituls, titulrinda-, paralēls, paralēlnosaukums; signāls, signālkar-
tite. Otrajā tipā pirmais komponents ir latviskas cilmes vārds,
otrais internacionālisms, piemēram, pamatindekss, pakāpj in-

dekss, pirmdokumenti, kārtojumtabulas, plauktmetrs, palīgfonds,
pamatfonds.

Afiksālo hibrīdterminu galvenais elements ir vārda celms,
kurš var būt nacionālas vai internacionālas cilmes. Produktīvā-

kie ir tie termini, kuros internacionālam celmam pievienoti da-

žādi nacionāli postfiksāli vai prefiksāli elementi, piemēram, kom-

plektēšana, komplektētājs, indeksēšana, klasificēšana, apakšrub-
rika, virstituls.

Bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā terminoloģijā vērojama arī
tendence internacionālismus latviskot. Veidojas sinonīmi, kurus

1 Skujiņa V. Hibrīdtermini latviešu valodā. LPSR ZA Vēstis, 1974,

Nr. 12, 118. Ipp.
2 Turpat, 116.—124. Ipp.
Скуиня В. П. Гибридотермины технических наук в латышском языке

и их соответствия в русском языке. В кн.: Контакты латышского языка.

Р., 1977, с. 215—234.
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plaši lieto speciālajā terminoloģijā, piemēram, summārā norāde,
kopnorade; rubrika, iedaļa-, primārie dokumenti, pirmdokumenti-,
diliotomija, divdalijums; Ķatera zīme, autorzime. Kaut arī pārāk
liels sinonīmu skaits terminoloģijā nav ieteicams, tomēr sinonīma
izveide nacionālajā valodā (līdzās internacionālajam vārdam)
un nostiprināšana nacionālajā terminsistēmā vērtējama pozitīvi.

Rakstā aplūkotas tikai dažas galvenās iezīmes un tendences
latviešu bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas veido-
šanā. Kuras no šīm tendencēm ir dominējošas, kuras būtu skau-
žamas, kuras tālāk attīstāmas? Kuri terminu darināšanas pa-
ņēmieni produktīvāki? Kā krievu valoda un citas kontaktvalodas
ietekmē šos procesus? Cik plaši ieviešami internacionālismi, kādas
tematiskās terminu grupas varētu ierobežot internacionālos ter-

minus, veicināt latviskas cilmes terminu izveidi? Kā speciālistu
aprindās adaptējas pēdējos gados radītie terminoloģiskie jaunda-
rinājumi? Sie jautājumi nemaz nav pētīti bibliotēku specialitātes
terminoloģijas ietvaros. Tāpat jāpēta arī bibliotekārā un biblio-

grāfiskā terminoloģija vēsturiskā aspektā. Līdztekus bibliotekārās

un bibliogrāfiskās terminoloģijas nokārtošanai jāveic teorētiski

pētījumi par terminoloģijas pašreizējo stāvokli un specifiskajām
īpatnībām, kā arī par terminu veidošanas paņēmienu attīstību.

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ УПОРЯДОЧЕНИЯ

БИБЛИОТЕЧНОЙ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

С. Лининя

Резюме

Развитие латышской научной терминологии начинается с се-

редины XIX в., когда вместе с развитием капитализма и станов-

лением латышской нации формируется национальный литера-

турный язык, появляются первые научные книги, написанные

латышскими авторами. Работа по развитию и унификации ла-

тышской научной терминологии активизировалась в начале

XX в. В 20—30-е годы в Латвии и за ее пределами работало
несколько терминологических комиссий и были изданы терми-

нологические словари по различным отраслям наук.
Систематическое упорядочение латышской научной термино-

логии, в том числе библиотечно-библиографической, началось
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только после Великой Отечественной войны. Этим процессом
в различных областях научной и практической деятельности
руководит Терминологическая комиссия при Академии наук
Латвийской ССР, образованная в 1946 г. и дополненная позд-

нее многочисленными отраслевыми подкомиссиями.
В 1946 г. в ГБ ЛатвССР была начата разработка библио-

течно-библиографической терминологии, значительную часть ко-

торой осуществила сотрудница библиотеки Е. Пейле. Составлен-

ный ею русско-латышский и латышско-русский словарь библио-

течных терминов (издан в 1957 г.) впервые обобщил латышскую

библиотечно-библиографическую терминологию и долгое время
служил ее основой.

В связи с повышением социальной роли библиотековедения
и библиографоведения, развитием библиотечного дела, непре-
рывным появлением новых понятий все актуальней становится

необходимость упорядочения и глубокого исследования библио-
течной терминологии. Эта работа осуществляется в двух на-

правлениях: в области решения актуальных вопросов современ-
ной терминологии (в рамках терминологической подкомиссии)
и разработки нового словаря библиотечно-библиографических
терминов. Эта работа сконцентрирована в ГБ ЛатвССР им.

В. Лациса и особенно активно ведется после 1974 г., когда ор-
ганизационным центром по вопросам библиотечно-библиогра-
фической терминологии стал научно-исследовательский отдел

ГБ ЛатвССР. С 1975 г. терминологический сектор 1) организует

деятельность терминологической подкомиссии, 2) подготавли-

вает словарь библиотечных и библиографических терминов,

3) популяризирует научные термины и способствует их внедре-
нию в практику, 4) консультирует по вопросам терминологии

учреждения, организации и отдельных лиц.

Подкомиссия библиотечной и библиографической терминоло-
гии при ГБ ЛатвССР создана в 1969 г. и подчинена Термино-
логической комиссии АН Латвийской ССР. В ее состав входит

обширный круг специалистов из других научных и специальных

библиотек, а также научный консультант по вопросам лекси-

кологии из АН ЛатвССР. Заседания подкомиссии проводятся
ежеквартально, и принятые термины включаются в списки

«Библиотечные и библиографические термины», издаваемые с

1976 г.

Терминологический сектор НИО ГБ ЛатвССР работает над

составлением толкового четырехъязычного (латышско-русско-
англо-немецкого) словаря библиотечных и библиографических
терминов. Уже подготовлены отдельные тематические выпуски
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проекта словаря: «Библиотечные каталоги» и «Библиотечные

фонды».
Пропаганда и внедрение научной терминологии осуществля-

ется путем распространения списков «Библиотечные и библио-

графические термины» среди библиотек различных ведомств,
издательств, редакций газет и других учреждений, а также раз-
вернутой лекционной работы.

В деле упорядочения латышской библиотечно-библиографи-
ческой терминологии еще много трудностей. Почти совсем не ис-

следованы вопросы образования библиотечных и библиографи-
ческих терминов. В статье рассмотрены некоторые объективные

условия и факторы, затрудняющие процесс образования биб-

лиотечных и библиографических терминов. Главными из них яв-

ляются действие, противодействие и взаимодействие различных
интралингвистнческих, интерлингвистических и экстралингвис-

тических факторов и закономерностей.
В современных условиях двуязычия особенно актуальными

становятся взаимодействие и противодействие интралингвисти-
ческих и интерлингвистических факторов, возрастает букваль-
ный перенос слов из русского языка.

Обработанный терминологический материал свидетельствует

о том, что в библиотечно-библиографической терминологии од-

ним из самых продуктивных способов формирования терминов

является использование интернационализмов и интернациональ-
ных элементов. Параллельно с работой по упорядочению терми-

нологии предполагается приступить к изучению состояния тер-

минологии, определению ее специфических особенностей, разви-
тия приемов терминообразования и т. п.

LIBRARY-BIBLIOGRAPHICAL TERMINOLOGY

IN THE LATVIAN SSR, ITS PRESENT STATE AND

WAYS OF REGULATING

S. LINIŅA

Summary

The development of Latvian scientific terminology dates back

to the middle of the 19th century when with the development of

capitalism and formation of the Latvian nation the national
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literary language was in the making and the first scientific books

by Latvian authors appeared. The development and unification
of Latvian scientific terminology was actively undertaken in the

beginning of the 20th century. In the twenties and thirties in
Latvia and abroad there were some terminological commissions
and several terminological dictionaries on different branches of

sciences were published.
Systematical regulation of Latvian scientific terminology

started only after the Great Patriotic War. This work is super-
vised by the Terminological Commission at the Latvian SSR
Academy of Sciences since 1946. Later on numerous subcommis-

sions were formed.

In 1946 the elaboration of the library-bibliographical termin-

ology was started at the State Library, mainly carried out by
E. Peile. Russian-Latvian and Latvian-Russian dictionary of
terms on librarianship, compiled by E. Peile (published in 1957)
was the first attempt to generalize the Latvian library-biblio-
graphical terminology and for years was the basis of it.

In connection with a higher social role of library science, the

development of librarianship and consistent growth of new con-

ceptions, there is an urgent need to regulate the library termin-

ology. This work is carried out along two lines: the solution of

current problems of up-to-date terminology and the working out
of a new library-bibliographical dictionary. This work is concen-

trated at the V. Lācis State Library and has especially been ac-

tivized after 1974 when the Department of Scientific Research of
the V. Lācis State Library became the centre of regulating lib-

rary-bibliographical terminology. In 1975 Terminological Sector

was created at this department with the aim 1) to organize the

work of the Terminological Subcommission; 2) to prepare a diction-

ary of library-bibliographical terms; 3) to propagate scientific

terms and promote their application; 4) to consult institutions,

organizations and individuals on questions of terminology.
The subcommission of library and bibliographical terminology

which was organized at the State Library in 1969, is subjected
to Terminological Commission of the Latvian SSR Academy of
Sciences. Among its members there are many specialists from
other scientific and specialized libraries and a scientific consultant

on lexicology from the Academy of Sciences. Quarterly meetings
are held and the adopted terms are included in the lists called

«Library and Bibliographical Terms» (published since 1976).
An explanatory four language (Latvian-Russian-English-Ger-

man) dictionary of library and bibliographical terms is being



compiled at the Terminological Sector. Separate thematic issues

(«Library Catalogues» and «Library Stocks») have already been
worked out.

To propagate the new scientific terminology the lists «Lib-

rary and Bibliographical Terms» are sent out to libraries, pub-
lishing houses, newspaper editorial boards and other institutions.

There are still many difficulties to overcome in the field of

settling Latvian library-bibliographical terminology. The question
of term formation is almost not studied at all. The article dis-

cusses several objective conditions interfering with the formation

process of the library and bibliographical terms, the main being
connected with intra-, inter- and extralinguistic factors.

In present bilingual conditions interaction and counteraction

of intralinguistic and interlinguistic factors become vital with the

growth of literal word-for-word translation from Russian.
The processed terminological material testifies that one of the

most productive ways in the formation of terms is the use of in-
ternationalisms and international elements. Parallely it is en-

visaged to study the present state of terminology, to define its

specific features, the methods of term formation, etc.
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CENTRALIZĀCIJAS ELEMENTI RĪGAS PILSĒTAS MASU

BIBLIOTĒKU DARBĀ 1925. — 1941. GADĀ

Ā. PURIŅŠ

Rīgas pilsētas tautas bibliotēkas tika dibinātas laika posmā
no 1906. gada līdz 1928. gadam. Sājā laikā darbību uzsāka
10 patstāvīgas1 tautas bibliotēkas pilsētas valdes izglītības noda-

ļas2 pārziņā. Lai palielinātu grāmatu izsniegšanas vietu skaitu,
tautas bibliotēku tīklu papildināja ar grāmatu izsniegšanas pun-
ktiem, kuru darbību pārzināja atbilstošas patstāvīgās tautas bib-

liotēkas. Rīgas pilsētas valdes lēmumu par pirmo desmit grāmatu
izsniegšanas punktu ierīkošanu pieņēma 1926. gada 3. jūnijā.3
1932. gadā pie 10 patstāvīgajām tautas bibliotēkām darbojās jau
20 izsniegšanas punkti. Līdz 1940. gadam šie skaitļi praktiski ne-

mainījās.4

DARBA KOORDINĀCIJAS PASĀKUMI RIGAS PILSĒTAS TAUTAS

BIBLIOTĒKĀS 1925.-1934. GADĀ

Līdz 1925. gadam pilsētas tautas bibliotēku darbā bija rak-

sturīga savrupība katra bibliotēka atsevišķi iepirka grāma-
tas, apstrādāja tās utt. Ar 1925. gadu vērojami pirmie mēģinā-
jumi šo savrupību pārvarēt. Viens no iemesliem, kas mudināja to

darīt, bija iespēja ietaupīt līdzekļus, iegādājoties grāmatas vai-

rumā (rabats līdz 25%). Lai maksimāli izmantotu šīs iespējas,
kopš 1925. gada beigām pilsētas tautas bibliotēku pārziņi izglī-
tības noda|as vadītāja J. Aberberga vadībā sāka organizēt kopi-

1 Patstāvīga bibliotēka domāta bibliotēka, kas veic pilnu bibliotekārā

darba ciklu, t.i., patstāvīgi iepērk grāmatas un citus informācijas nesējus,

apstrādā tos un izsniedz lasītājiem noteikumos paredzētajā kārtībā. Tā ir

iestāde, kas kā juridiska persona patstāvīgi rīkojas ar sev atvēlētajiem budžeta

līdzekļiem likumu robežās.

2 Ar pilsētas domes 1931. gada 13. maija lēmumu izglītības nodaļas va-

dībā atstāja tikai skolas, bet bibliotēkas un citas iestādes nodeva īpašai jau-

natnes un kultūras nodaļai.
3 Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LPSR

CVVA), 233. L, 8. apr., 4. 1., 160. Ip.
4 Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. g./LPSR Tautsaimn. stāt pārv.

R , 1940, 57. Ipp.
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gas apspriedes, kuras sastadīja pasūtāmo grāmatu sarakstus un

izdarīja pasūtījumus.
Apspriedēs, kas notika reizi nedēļā, līdztekus jautājumiem par

kopīgo grāmatu iegādi bibliotēkām 1925. gada beigās un 1926.

gada sākumā izvirzījās arī jautājumi par pilsētas tautas biblio-
tēku tīklu, bērnu bibliotēkām, kā arī bibliotēku darbinieku sagata-
vošanu,1 bibliotēku abonementu, statistiku, lasītāju audzināšanu 2

u.c. Tomēr praksē šie jautājumi vēl netika atrisināti.

Lai padziļinātu bibliotēku darba koordināciju, 1926. gada
20. augustā bibliotēku pārziņi ierosināja pilsētas valdei 1927. gada
budžetā atvēlēt līdzekļus jaunas centrālās bibliotēkas dibināša-

nai. 3 Šai bibliotēkai vajadzēja kļūt par centru, kas koordinētu

pilsētas tautas bibliotēku darbu.

Pilsētas valde šo ierosinājumu 1926. gada novembrī norai-

dīja.4 Savukārt izglītības nodaļas vadītāja J. Aberberga ierosinā-

jums paredzētās centrālās bibliotēkas vietā dibināt īpašu iestādi,
kura pārzinātu grāmatu iegādi visām pilsētas tautas bibliotēkām
un kurā būtu veidojams šo bibliotēku centrālais katalogs, guva

daļēju atbalstu. Galu galā pilsētas valde nolēma, ka tautas bib-
liotēku darba koordināciju varētu veikt viens izglītības nodaļas
darbinieks, kuram palīdzētu zināms skaits bibliotēku darbinieku. 5

Ar valdes lēmumu par bibliotēku pārzini iepriekš minēto uz-

devumu īstenošanai 1927. gada 31. janvārī iecēla rakstnieku un

bibliotekāru E. Birznieku-Upīti. 6 1927. gada 14. februārī šim ama-

tam deva citu nosaukumu, un E. Birznieks-Upītis kļuva par Rīgas
pilsētas valdes izglītības nodaļas bibliotēku instruktoru. 7

Tādējādi 1927. gada sākumā bija radīts pirmais nopietnais
priekšnoteikums Rīgas pilsētas tautas bibliotēku darba tālākai

koordinācijai.
Līdz 1929. gadam E. Birznieka-Upīša darbība aprobežojās ar

rūpēm par iespējami lielāka grāmatu skaita iegādi pilsētas tautas

bibliotēkām. Lai gan bibliotēku uzturēšanai un grāmatu iegādei

1 LPSR CVVA, 233. f„ 12. apr., 3. 1., 92. Ip.
2 Lasītāju audzināšana šeit jāsaprot ļoti šaurā nozīmē panākt, lai lasī-

tāji saudzīgi izturētos pret grāmatām un laikā tās nodotu bibliotēkai.
3 LPSR CVVA, 233. f„ 12. apr., 3. 1., 28. Ip.
4 Turpat, 9. apr., 4. 1., 333. Ip.
5 Turpat.

D2
6 Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja fonds, 105-785 BU ——

7 Sājā amatā viņš palika līdz 1934. gada jūnijam, kad drīz pēc 15. maija

fašistiskā apvērsuma viņu atlaida no darba.
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atvēlētie līdzekļi pakāpeniski palielinājās, to nepietika, lai bib-
liotēku vajadzības apmierinātu pilnībā.

Bija jāmeklē jaunas iespējas, kā esošos līdzekļus izmantot

iespējami racionālāk. Aktuāls kļuva jautājums par bibliotēku
darba koordinācijas tālāku padziļināšanu. Šo uzdevumu vairs ne-

varēja veikt viens darbinieks bibliotēku instruktors.

1929. gada sākumā atjaunojās tautas bibliotēku pārziņu re-

gulārās apspriedes. Tajās izvirzījās doma, ka nepieciešams izvei-
dot pilsētas bibliotēku padomi, kuras sastāvā būtu bibliotēku

instruktors, tautas bibliotēku pārziņi un vēlēti bibliotēku darbi-
nieku pārstāvji. Šādai padomei būtu padomdevēja tiesības tautas
bibliotēku darba organizatoriskajos jautājumos, tā vadītu pilsē-
tas tautas bibliotēku darbu saskaņā ar pilsētas valdes izglītības
nodaļas norādījumiem. Padomes kompetencē būtu grāmatu izvēle

un bibliotēku darba racionāla nostādne. Šādi organizējot darbu,
visi pilsētas tautas bibliotēku bibliotekāri būtu saistīti ar padomes
darbu, būtu ieinteresēti tā sekmīgā veikšanā. 1

Līdz 1929. gada maijam bija izstrādāti bibliotēku padomes sta-

tūti, kas noteica, ka bibliotēku padome ir padomdevējs orgāns
pie Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāles. Tās kompetencē bija
sniegt savus atzinumus un ierosinājumus visos jautājumos, kas
attiecas uz pilsētas bibliotēku darbību.2

Oficiāli statūtus apstiprināja 1931. gada 12. jūnijā izglītības
nodaļā,3 taču bibliotēku padome darbību uzsāka jau 1929. gada
17. septembrī pēc tam, kad dienu iepriekš to ievēlēja pilsētas tau-
tas bibliotēku darbinieku kopsapulce. 4

Bibliotēku padomes sastāvs no 1929. gada līdz 1934. gadam
visumā bija pastāvīgs. Bibliotēku padomes darbu organizēja Bib-

liotēku centrāle. Šī iestāde uzsāka darbību 1929. gada sākumā.
Bibliotēku centrāles štata darbinieku sastāvs tās pastāvēšanas
laikā no 1929. gada līdz 1934. gadam bija mainīgs. Bez pārtrau-
kuma Bibliotēku centrālē darbojās tikai tās vadītājs E. Birznieks-

Upītis. Lielākais štata darbinieku skaits bija 1930. gada beigās
un 1931. gadā, kad tajā strādāja 4 darbinieki,5 starp tiem arī
7. bibliotēkas pārzinis V. Rubenis (par centrāles vadītāja pa-

līgu).6

1 LPSR CWA, 233. f„ 12. apr., 2. 1., 6.-7. Ip.
2 Turpat, 10. 1., 65. Ip.
3 Turpat.
• Turpat, 21. Ip.
5 Turpat, 163. 1., 28. Ip.
6 Turpat, 54. Ip.



81

Centralizēta grāmatu iegāde bibliotēkām bija viena no sva-

rīgākajām Bibliotēku centrāles funkcijām. Par jauniznākušajām
grāmatām Bibliotēku centrāle uzzināja no izdevēju piesūtītajiem
paraugeksemplāriem, no recenzijām laikrakstos un žurnālos, no

Valsts bibliotēkas bi|etena un lasītāju pieprasījumiem. Pazīstamu
rakstnieku un ievērojamu zinātnieku darbus Bibliotēku centrāle

iegādei atzīmēja uzreiz, bez apspriešanas. Grāmatas, kuru iegāde
varēja radīt domstarpības, nodeva bibliotēku pārziņu atsauksmei.
Pēc tam bibliotēku padomes sēdē sastādīja pasūtāmo grāmatu
sarakstu, vienojās par pasūtāmo eksemplāru skaitu un pasūtījumu
sarakstu sūtīja grāmatnīcām, kur aprēķināja arī attiecīgo rabatu.
No grāmatnīcām pasūtītās grāmatas veda uz Bibliotēku centrāli,
kur tās saņēma grāmatsējēji. lesietās grāmatas pēc Bibliotēku
centrāles norādījumiem bibliotēkām nogādāja grāmatsējēji.

Lai novērstu domstarpības starp dažādo politisko partiju pār-
stāvjiem jautājumā par bibliotēku fondu komplektēšanas idejisko
saturu, pie pilsētas valdes jaunatnes un kultūras nodajas 1933.

gadā izveidoja bibliotēku subkomisiju (to dēvēja arī par meto-
disko nodaju), kas turpmāk caurskatīja pasūtāmo grāmatu
sarakstus. Apstākļos, kad Latvijā vēl pastāvēja daļējas buržuā-

ziskajai demokrātijai raksturīgās politiskās brīvības, bibliotēkās

nok|uva arī ievērojams skaits grāmatu, kas neatbilda reakcionā-

rās buržuāzijas ideoloģijai. Par to liecina plašā bibliotēku fondu

«tīrīšana», kas sākās pēc 1934. gada 15. maija fašistiskā apvēr-
suma.

Nepieciešams priekšnoteikums centralizēta tautas bibliotēku
tikla izveidei Rīgā bija centrālā kataloga veidošana. Likums par
centrālā kataloga izveidi Latvijā bija pieņemts jau 1922. gadā,
taču buržuāzijas varas gados šī likuma realizēšanu aizstāja ar

garām runām par kataloga patiešām lielo nepieciešamību. Valsts
bibliotēka, kam šo likumu vajadzēja realizēt, nespēja to. 1

1929. gadā Rīgas pilsētas bibliotēku centrālā kataloga izvei-

došanas iespējas sāka apspriest Bibliotēku centrāle. 2 E. Birznieks-

Upītis aplūkoja šo problēmu kopsakarā ar pilsētas tautas biblio-

tēku centralizētu apgādi ar iespiestajām katalogu kartītēm,

paredzot, ka vienu tās eksemplāru varēs atstāt centrālajam kata-

logam Bibliotēku centrālē. Tika plānota arī agrāk iegādāto grā-
matu aprakstīšana un kataloga papildināšana. E. Birznieks-Upītis
uzskatīja, ka šis darbs gan prasīs daudz laika un pūļu, tomēr

1 Izvēsini ja M. Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskais darbs buržuāziskās Lat-

vijas laikā. Raksti./ V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1973, 4, 68.-69. Ipp.

2 LPSR CVVA, 233. f„ 12. apr„ 26. 1., 94. Ip.
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tas nepieciešams gan bibliotēkām, gan lasītājiem, jo tikai ar

centrālā kataloga starpniecību katram lasītājam radīsies iespēja
visā pilnībā izmantot pilsētas tautas bibliotēku bagātības.

Centrālā kataloga veidošana tomēr notika lēni, šim darbam

bija kampaņas raksturs. Atsevišķus pasākumus veica 1931. gada
sākumā, kad par bibliotēku instruktora palīgu Bibliotēku centrālē

strādāja V. Rubenis. Līdztekus citiem pienākumiem pārzināt
un kontrolēt pilsētas tautas bibliotēku pāreju uz decimālo klasi-

fikāciju, autoru tabulām un vienotu bibliotēkas tehniku viņam
vajadzēja arī vadīt centrālā kataloga sastādīšanas darbus. 1

1932. gada sākumā centrālā kataloga sastādīšanā strādāja
viens no Bibliotēku centrāles darbiniekiem. Alfabētisko katalogu
veidoja, izmantojot galvenokārt Valsts bibliotēkas biļetenu. To-
mēr centrālā kataloga veidošanas tehniskie darbi bija tikai viens

no šī darbinieka pienākumiem. Vienlaikus viņš nodarbojās ar žur-
nālu pasūtīšanu, reģistrāciju un sadali bibliotēkām, apstrādāja
bibliotēku statistiskās ziņas, rūpējās par Bibliotēku centrāles bib-

liotēku, kur glabājās speciālā literatūra par bibliotēku darba

jautājumiem, apstrādāja un sadalīja bibliotēkām gadījuma pir-
kuma grāmatas (piemēram, izglītības kooperatīva «Kultūras
Balss» bibliotēku). 2 Otrs Bibliotēku centrāles štata darbinieks no-

darbojās galvenokārt ar kārtējo grāmatu pasūtījumu reģistrāciju
un grāmatu nosūtīšanu grāmatsējējiem vai tieši bibliotēkām.3 Tā-

dējādi Bibliotēku centrālē nebija darbinieka, kurš varētu strādāt

tikai pie centrālā kataloga izveides.

Darbību paplašināt kavēja galvenokārt līdzekļu trūkums. Bib-
liotēku padome gan prasīja 1934. gada budžetā paredzēt 8692 la-

tus centrālā kataloga vajadzībām, 4 taču pilsētas valde šo prasību
neatbalstīja.

Jautājumu par stabilas materiālās bāzes nepieciešamību bib-

liotēku vajadzībām bibliotēku padome apsprieda vairākkārt jau

kopš tās darbības sākuma. Pie tam šo jautājumu vajadzēja
pozitīvi atrisināt ne tikai Rīgā, bet arī pārējā Latvijas teritorija.
Pēc bibliotēku padomes locekļu vienprātīga atzinuma bija nepie-
ciešams izstrādāt un iesniegt saeimā bibliotēku likuma projektu.5

Saskaņā ar šo likumu tautas bibliotēkas būtu pakļaujamas Lat-

vijas izglītības ministrijai, un līdz ar to tās finansētu valsts.

1 LPSR CVVA, 233. f., 12. apr., 21. 1., 160. Ip.
2 Turpat, 115. Ip.
3 Turpat, 114. Ip.
4 Turpat, 26. 1., 159. Ip.
5 Turpat, 2. 1., 27. Ip.
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Priekšlikumu par nepieciešamību pieņemt likumu, kas uzliktu val-

stij pienākumu rūpēties par bibliotēku attīstību, buržuāziskajā
Latvijā izvirzīja ne reizi vien. Arī Latvijas Bibliotekāru biedrība
atzina šāda likuma nepieciešamību. Tomēr buržuāziskās diktatū-

ras gados Latvijas bibliotekāriem neizdevās panākt, lai valsts

uzņemtos rūpes par tautas bibliotēkām. Tāpēc vienots bibliotēku
tīkls Latvijā netika izveidots, dažādība bibliotēku darba tehnikā
netika pārvarēta.

Šī iemesla dēļ arī Rīgas Bibliotēku centrāles darbība biblio-
tekāro procesu centralizācijā un bibliotēku tehnikas unificēšanā
norisa izolēti no pārējo Latvijas bibliotēku darbības, kaut arī
1930. un 1931. gadā Rīgas pilsētas tautas bibliotēku darbā tika
ieviesti vairāki nozīmīgi jauninājumi. No tiem nozīmīgākais bija
kataloģizācijas instrukcijas izstrāde un decimālās klasifikācijas
ieviešana. Līdztekus norisa centralizēta apstrāde. Kopš 1930. gada
31. janvāra visām pilsētas tautas bibliotēkām noteica vienotu

kārtību, kā uz grāmatu mugurām atzīmējamas šifras. 1
Veikto pasākumu rezultātā pakāpeniski sāka izzust atšķirības

atsevišķo bibliotēku darba tehnikā.

Tomēr ne mazākā mērā vēl nebija skarta nevienādība pilsētas
iedzīvotāju apgādē ar sabiedriskā kārtā lietojamu literatūru. Šīs

nevienādības likvidēšanu pilsētas bibliotekāri uzskatīja par savu

galveno uzdevumu 1933. gadā. Izvirzījās jautājums par tādas
bibliotēku sistēmas radīšanu, ar kuras sakaru līdzekļu palīdzību
katrs lasītājs varētu saņemt savai dzīves vietai vistuvāķajā grā-
matu izsniegšanas punktā jebkuru pilsētas tautas bibliotēku tīklā
esošo izdevumu. Grāmatu iegādi un apstrādi bija paredzēts pil-
nīgi koncentrēt Bibliotēku centrālē. Kad jautājumu 1933. gadā
apsprieda bibliotēku padomē, bija veikti jau vairāki priekšdarbi
pilsētas tautas bibliotēku darbības koordinācijā, un uzkrātā pie-
redze ļāva paredzēt, kādas būs iespējas risināt vienu vai otru

problēmu tālākā bibliotēku tīkla centralizācijā.
Bija skaidrs, ka līdzekļu trūkums arī turpmāk būs galvenais

kavēklis šai darbā. Tāpēc laikā, kad bibliotēku padomē sākās
divu pilsētas bibliotēku tīkla projektu apspriešana, no kuriem

vienu bija izstrādājis V. Rubenis, 2 otru A. Eglīte3 6. bibliotē-

kas darbinieku ievēlētais pārstāvis —, tā sadalījās divās nomet-

nēs, starp kurām izvērsās asa diskusija. A. Eglītes bibliotēku

tīkla reorganizācijas projekts bija detalizēti izstrādāts, taču

1 LPSR CVVA, 233. f„ 13. apr., 93. 1.. 10. Ip.; 12. apr., 26. 1., 103. Ip.
2 Turpat, 12. apr., 3. 1., 113. Ip.
3 Turpat, 97. Ip.
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toreizējos apstākļos, pēc padomes locekļu vairākuma domām,
praktiski nerealizējams. Bija arī bažas, ka maksimālas centralizā-

cijas un racionalizācijas rezultātā daļa bibliotekāru var zaudēt
darbu. Vadoties no šādiem apsvērumiem, 1933. gada 8. novembrī
vairums padomes locekļu balsošanā atbalstīja V. Rubeņa pro-
jektu, 1 jo tas ierosināja mazāk pārkārtojumu. Galvenais mērķis
V. Rubeņa projektā bija lasītāju iespēju palielināšana grāmatu
izvēlē un saņemšanā no pilsētas bibliotēku tīkla, rēķinoties ar tā

realizācijas praktiskajām iespējām. Viņš pamatoja tikai biblio-
tēku tīkla centralizācijas galvenos virzienus, mazāk vērības vel-
tot atsevišķiem momentiem to realizēšanā.

V. Rubenis atzina, ka Rīgas pilsētas īpašumā esošo bibliotēku
un to grāmatu izsniegšanas punktu organizēšana vienotā tīklā ne-

pieciešama, lai panāktu atvēlēto līdzekļu racionālu izmantošanu,
uzlabotu lasītāju apkalpošanu un atvieglotu bibliotēku darbu.

Izveidojamā bibliotēku tīkla centrā, pēc V. Rubeņa uzskata,
atrastos pilsētas valdes jaunatnes un kultūras nodaļai pakļautā
īpašā Centrālā bibliotēka. Tās sastāvā esošā Bibliotēku centrāle

rūpētos par pilsētas bibliotēku centrālā kataloga veidošanu, cen-

tralizētu grāmatu iegādi, apstrādi, iesiešanu un sadali bibliotē-
kām. Centrālajai bibliotēkai un tās Bibliotēku centrālei būtu tieši
sakari ar pilsētas rajonu bibliotēkām. Rajonu bibliotēkām bija
paredzēti patstāvīgi grāmatu krājumi, ko izmantotu šo bibliotēku

grāmatu izsniegšanas punktu lasītāju un kolektīvo abonementu

apkalpošanā. Grāmatu apmaiņu starp rajonu bibliotēkām, kā arī

starp rajonu un zinātniskajām bibliotēkām organizētu Bibliotēku
centrāle starpbibliotēku abonementa kārtā. Ar centrālā kataloga
starpniecību Centrālā bibliotēka un Bibliotēku centrāle koordi-
nētu arī pilsētas zinātnisko bibliotēku (Pilsētas bibliotēka, J. Mi-

siņa bibliotēka, Pedagoģiskā bibliotēka, Medicīnas bibliotēka)
darbu lasītāju apkalpošanā. 2

A. Eglītes izstrādātais projekts tieši sasaucas ar plānotajiem
Rīgas pilsētas bibliotēku centralizācijas pasākumiem padomju va-

ras periodā 1940. un 1941. gadā. A. Eglīte uzskatīja, ka līdzši-

nējo atsevišķo bibliotēku vietā veidojams savā starpā funkcionāli

cieši saistītu grāmatu izsniegšanas vietu tīkls ar kopēju mate-

riālo bāzi (grāmatu krājumu un budžetu).
Bibliotēku tīkls ar kopējo grāmatu fondu, centrālo katalogu un

centralizētu grāmatu iegādi, apstrādi un sadali pa bibliotēkām

atbrīvotu bibliotēkas, respektīvi, grāmatu izsniegšanas vietas, no

1 LPSR CVVA, 233. f., 12. apr., 3. 1., 110. Ip.
2 Turpat, 112.—113. Ip.
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visiem šiem darbiem. Pārdalot kopējo grāmatu krājumu pa pilsē-
tas rajoniem proporcionāli iedzīvotāju skaitam, būtu iespējams
panākt, ka pilsētas iedzīvotāji ar bibliotēku grāmatām būtu no-

drošināti vienlīdzīgi, bet, ieviešot starpbibliotēku abonementu, ar

Bibliotēku centrāles un centrālā kataloga starpniecību rastos

iespēja katras izsniegšanas vietas lasītājam saņemt grāmatas no

visa tīkla. Tādējādi visiem pilsētas iedzīvotājiem neatkarīgi no

viņu dzīves vietas būtu dotas vienādas iespējas grāmatu izvēlē

tautas bibliotēkās.

Bērnu apkalpošanai, pēc A. Eglītes domām, vajadzēja veidot
otru paralēlu bibliotēku tīklu. Par vēlamu viņš uzskatīja vēl
trešo bibliotēku tīklu jaunatnei no 13 līdz 18 gadiem. Šiem

paralēlajiem tīkliem to realizēšanas gadījumā būtu kopēja vadība
un tehnisko darbu centrāle.

Bibliotēku tīkla centralizācija būtu veicama trīs posmos. Pir-

majā posmā noorganizējama visu tautas bibliotēkām paredzēto
līdzekļu centralizēta izlietošana, ieviešams kopējs jauno grāmatu
inventārs, centralizēta to kataloģizēšana un apstrāde. So darbu

veikšanai speciāli papildu līdzekļi nebūtu vajadzīgi, bet darbi-

nieki, kas centralizētas grāmatu apstrādes rezultātā atbrīvotos no

šī darba atsevišķās bibliotēkās, pārvietojami uz centrāli. Otrajā
posmā bija paredzēta veco grāmatu krājumu «pārstrādāšana»:
ieviešana kopinventārā un centrālajā katalogā, vienveidīga ap-
strāde un novecojušo un nevajadzīgo grāmatu novietošana cen-

trālajā noliktavā. So darbu veikšana prasīja papildu asignēju-
mus. Trešajā posmā, pārvietojot atsevišķas tīkla vienības pilsētas
teritorijā, būtu panākta visu pilsētas rajonu vienlīdzīga apgāde
ar grāmatām. Visu pārveidojumu gaitā pastāvošās trīspakāpju
sistēmas vietā būtu izveidota divpakāpju sistēma. Notiktu pāreja
no sistēmas «centrs—bibliotēka—izsniegšanas vietas» uz sistēmu

«centrs —izsniegšanas vietas».

Buržuāzijas kundzības gados Rīgas pilsētas tautas bibliotēku
tīkla pilnīga reorganizācija, kas pamatotos uz padziļinātas koor-

dinācijas vai pat centralizācijas principiem, netika realizēta. Šāda
bibliotēkas organizācijas forma bija pretrunā ar fašistiskās valdī-

bas politiku attiecībā uz presi, tāpēc drīz pēc 1934. gada fašis-

tiskā apvērsuma Rīgas pilsētas tautas bibliotēku koordinācijas
centrs Bibliotēku centrāle ar pilsētas valdes 1934. gada
27. jūlija lēmumu tika likvidēta. 1 Reizē ar to arī bibliotēku pa-
dome bija spiesta savu darbību pārtraukt.

1 LPSR CVVA, 233. f., 13. apr., 19. 1., 159. Ip.
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RIGAS PILSĒTAS MASU BIBLIOTĒKU TIKLA CENTRALIZĀCIJAS
PASĀKUMI 1940. UN 1941. GADĀ

1940. gadā padomju varas atjaunošanās pavēra plašas attīs-
tības iespējas Latvijas PSR bibliotēku darba centralizācijai. Sa-

skaņā ar 1940. gada 25. augustā pieņemto Latvijas PSR Konsti-

tūciju kultūras un izglītības darba vadību Latvijā pārņēma Lat-

vijas PSR Tautas Komisāru Padome. 1 Tautas izglītības sistēmas

(tās ietvaros arī kultūrizglītības iestāžu) vadību veica Latvi-

jas PSR Izglītības tautas komisariāts.

Veidojot Rīgas pilsētas masu bibliotēku tīklu 1940. un 1941.

gadā, tālāk tika attīstītas bibliotēku darba progresīvās tendences.

Notika centralizācijas tālāka pilnveidošana. Centralizāciju izman-

toja, lai pārkārtotu bibliotēku darbu pēc satura, pārvērstu bib-
liotēkas par sistemātiskas pašizglītības iestādēm, par darbaļaužu
komunistiskās audzināšanas iestādēm.

Lai to paveiktu, Rīgas bibliotēkās paredzēja ieviest jaunu abo-

nementa darba formu sastādīt individuālos lasīšanas plānus
par problēmām, kas interesē lasītāju. Pēc iespiestajiem kopkata-
logiem izraudzīto grāmatu saraksts glabātos bibliotēkā, lai laikus

sagādātu grāmatas no pilsētas bibliotēku tīkla (vai nu ar Bib-

liotēku centrāles starpniecību, vai tieši no citām bibliotēkām) vai

starpbibliotēku abonementa kārtā no citu resoru bibliotēkām. Ri-

gas masu bibliotēku sistēmu ar citu resoru bibliotēkām vienotu

Bibliotēku centrāle. Lai nodrošinātu grāmatu maksimāli ātru pie-
gādi bibliotēkai pieprasītājai, pie Bibliotēku centrāles pare-

dzēja izveidot materiāli labi apgādātu saimniecību (automašīnas,
telefona centrāle, sietuve, pavairošanas tehnika u.c.).

Vienlaikus bija paredzēta fondu pārdale starp bibliotēkām at-

bilstoši apkalpojamo rajonu tautsaimniecības nozarēm. Noveco-

jušo un mazpieprasīto literatūru plānoja nodot J. Misiņa biblio-

tēkai un Pilsētas bibliotēkai.

Kādi pasākumi tika veikti izvirzītās programmas realizēšanai?

Jau 1940. gada 12. jūlijā Latvijas Bibliotekāru arodbiedrības

valde ierosināja Rīgas pilsētas Izglītības pārvaldei centralizēt

grāmatu iegādi, izveidojot grāmatu iegādes komisiju.2 Grāmatu

iegādes komisijas izveidošana bija pirmais praktiskais pasākums
pilsētas masu bibliotēku tīkla centralizācijā. 1940. gada novembrī

komisijā darbojās 13 cilvēki, kas centralizēti apgādaja masu bib-

1 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcija. Grām.: Pa-

domju varas konstitucionālie akti Latvijā. R., 1957, 251. Ipp.
2 LPSR CVVA, 1937. L, 1. apr., 52. 1., 96.-97. Ip.
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liotēkas ar grāmatām. 1 Tās tomēr vēl nebija bibliotekāri apstrā-
dātas šo darbu veica bibliotēkas.

Centralizācijas procesa padziļināšanai Latvijas PSR Biblio-
tekāru arodbiedrības valde ierosināja nodibināt Rīgā jaunu Bib-

liotēku centrāli, kas atbrīvotu bibliotēkas no grāmatu apstrādes.
1940. gada 25. jūlijā arodbiedrības valde ierosināja divus aug-

šējos stāvus namā Brīvības ielā 31 (tagad Ļeņina iela 31), uz

kurieni pārvietoja pilsētas 1. bibliotēku, nodot turpmāk organizē-
jamās Bibliotēku centrāles grāmatu apstrādes, ekspedīcijas, sie-
tuves un citām vajadzībām. 2

1940. gada 31. jūlijā arodbiedrības valde iesniedza pilsētas
Izglītības pārvaldei pilsētas bibliotēku tīkla centralizācijas pro-
jektu, pamatojot nepieciešamību izveidot Bibliotēku centrāli par
tīkla tehniskās un metodiskās vadības centru. 3 Jauno projektu
Bibliotekāru arodbiedrības valdes uzdevumā izstrādāja valdes

priekšsēdētājs A. Eglīte. Nepieciešamība īsā laikā iesniegt Izglī-
tības pārvaldei argumentētu priekšlikumu par Bibliotēku centrāles

dibināšanu neļāva atklāt visas iecerētās bibliotēku darba izmai-

ņas, tāpēc tajā atkārtojās arī dažas A. Eglītes 1933. gadā izstrā-
dātā projekta tēzes par vienota masu bibliotēku tīkla izveidi Rīgā.

Pēc 1929. gadā dibinātās bibliotēku padomes parauga Latvi-

jas PSR Bibliotekāru arodbiedrības valde ierosināja izveidot

jaunu bibliotēku padomi kā padomdevēju orgānu pie Bibliotēku
centrāles. 4 Padomju varas laikā 1940. un 1941. gadā šo ieceri to-

mēr nerealizēja. Padomdevēja funkcijas veica bibliotēku pārstāvji
tā sauktajās sakarnieku sapulcēs arodbiedrības valdes vadībā, ap-

spriežot aktuālākos bibliotēku darba jautājumus un apmainoties
ar pieredzi.

Lēmumu par Bibliotēku centrāles dibināšanu Tautas izglītības
nodaļas pakļautībā Rīgas pilsētas pagaidu izpildkomiteja pieņēma
1940. gada 29. decembrī. Par tās Bibliotēku centrāles darbības

sākumu tika norādīts 1941. gada 1. janvāris5. Pirmie centrāles

štata darbinieki bija visi bijušās grāmatu iegādes komisijas dar-
binieki. 6 Par Bibliotēku centrāles direktoru iecēla A. Eglīti.

Līdz 1941. gada jūnijam izveidoja jaunās iestādes struktūru.

1941. gada 15. janvārī Rīgas pilsētas pagaidu izpildkomiteja
pieņēma Bibliotēku centrāles ierosināto projektu par pilsētas

1 LPSR CVVA, 233. f„ 8. apr., 418. 1., 155. Ip.
2 Turpat, 1937. f., 1. apr., 52. 1., 144. Ip.
3 Turpat, 138.—141. Ip.
4 Turpat, 140. Ip.
6 Turpat, 1425. f., 1. apr., 95. 1.. 29. Ip.
6 Turpat, 125. 1., 2. Ip.
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masu bibliotēku tīkla reorganizāciju. 1 Saskaņā ar šo projektu
izveidoja 29 masu bibliotēkas, kas darbojās tiešā Bibliotēku cen-

trāles vadībā. Līdzšinējā trīspakāpju sistēma «centrs—biblio-

tēka—izsniegšanas vietas» kļuva par divpakāpju sistēmu
«centrs—bibliotēka». Arī patstāvīgo bibliotēku bērnu nodaļas
kļuva par patstāvīgām bērnu un jaunatnes bibliotēkām. Izveido-

jās 14 bērnu un jaunatnes bibliotēkas, kas darbojās Bibliotēku
centrāles vadībā. 2

Bibliotēku centrāles komplektēšanas nodaļa pārņēma grāmatu
iepirkšanas komisijas funkcijas un turpināja grāmatu iegādi pil-
sētas masu bibliotēkām. Kataloģizācijas nodaļas darbinieki uz-

sāka kopkataloga izveidošanu.

Bibliotēku centrāles un bibliotēku reorganizēšanas vajadzībām
līdzekļu netrūka. Grūtāk bija koncentrēt visus pilsētas masu bib-
liotēkām paredzētos līdzekļus Bibliotēku centrāles rīcībā. 1941.

gada janvāra beigās un februāra sākumā Rīgu sadalīja sešos ad-
ministratīvos rajonos. Līdz šim centralizētās finansu pārvaldes
funkcijas bija jāsadala starp rajonu finansu nodaļām. Finansu

organizācijas decentralizēšana radīja nopietnus šķēršļus Biblio-
tēku centrāles darbībai, pat draudus tās pastāvēšanai vispār. Pret-

runu starp finansiālo decentralizāciju un bibliotēku darba cen-

tralizāciju tomēr atrisināja, nodibinot Rīgā rajonu bibliotēkas, bet
visus naudas līdzekļus ar šo bibliotēku starpniecību nododot Bib-
liotēku centrāles rīcībā. 3

Novērtēt 1940. un 1941. gadā iecerēto bibliotēku sistēmu un

spriest par tās iespējām lasītāju apkalpošanā var tikai nosacīti,
jo tā nepaspēja izvērst savu darbību atbilstoši iecerēm un tās

praktiskā ietekme lasītāju apkalpošanā tikpat kā neizpaudās. To

grūti salīdzināt ar mūsdienu centralizēto bibliotēku sistēmu, jo
vairākas 1940. un 1941. gada ieceres, it īpaši par iespiesto kop-
katalogu izmantošanu un maksimāli ātru vajadzīgo grāmatu pie-
gādi lasītājam, atšķiras no mūsdienu bibliotēku darba nostādnes

Latvijā.

Bibliotēku darba centralizācijas elementi Rīgas pilsētas masu

bibliotēkās 1925.—1941. gadā veidojās sabiedrisko un ražošanas

attiecību ietekmē. Minētajā laika periodā ne buržuāzisko, ne so-

1 LPSR C WA, 1425. f., 1. apr., 125. 1., 61. Ip.
2 Turpat, 95. 1., 61. Ip.
3 Turpat, 4. 1., 210. Ip.
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ciālistisko ražošanas attiecību apstākļos pilsētas bibliotekāriem
neizdevās pilnībā realizēt izvirzītos projektus vienotas bibliotēku
sistēmas izveidē.

Bibliotēku sociālistiskās centralizācijas procesu 1941. gadā
pārtrauca fašistiskās Vācijas nodevīgais iebrukums Padomju Sa-

vienības teritorijā.
Periodā pēc Lielā Tēvijas kara bibliotēku darba centralizāci-

jas procesu aizkavēja nepieciešamība atjaunot karā izpostīto taut-
saimniecību. Sājā periodā Rīgā, tāpat kā visā Latvijā, attīstījās
dažādu resoru bibliotēku tīkli un veidojās to metodiskā vadība.
Bibliotēku atsevišķu darbības veidu un tehnoloģisko procesu cen-

tralizācijas pasākumi ieviesās lēni, un tikai 60. gadu otrajā pusē
sākās jauns masu bibliotēku darba centralizācijas posms.

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК

ГОРОДА РИГИ В 1925 — 1941 гг.

А. ПУРИНЬШ

Резюме

В статье рассмотрены два периода централизации сети на-

родных библиотек города Риги: попытки централизовать сеть

городских библиотек в условиях буржуазной демократии

(1925—1934) и мероприятия по централизации библиотечной

сети после восстановления в Латвии Советской власти (1940
1941).

Начиная с 1925 г. регулярно раз в неделю созывались сове-

щания заведующих рижскими городскими народными библио-

теками по вопросу о приобретении книг для этих библиотек.

В 1927 г. при отделе просвещения Рижского городского управ-

ления был утвержден пост инструктора библиотек, ответствен-

ного за приобретение книг для городских народных библиотек.
В целях расширения объема централизованной библиотечной

обработки литературы в начале 1929 г. в помощь инструктору
библиотек были выделены дополнительные штатные работники
и было создано специальное учреждение Библиотечная цент-

раль. С 1929 по 1934 г. работники Библиотечной централи зани-

мались централизованным приобретением книг для народных



библиотек Риги, частично их обрабатывали, руководили пере-
ходом к десятичной классификации и к авторским таблицам,
обобщали библиотечную статистику. В 1931 г. здесь была на-

чата работа по созданию центрального каталога городских биб-

лиотек.

С сентября 1929 г. Библиотечная централь руководила дея-

тельностью городского библиотечного совета частично выбор-
ного совещательного органа, занимавшегося вопросами работы
городских народных библиотек. Библиотечный совет разработал
инструкцию по каталогизации для народных городских библио-

тек, обсуждал актуальные вопросы их работы. В 1933 г. библио-
течный совет обсудил два проекта реорганизации сети библи-

отек города с целью их дальнейшей централизации. Реализация

этих проектов предусматривала обеспечить равные возможности

для получения книг из городских народных библиотек всеми

жителями города, а также рационализацию работы самих биб-

лиотек.

Процесс централизации сети рижских городских библиотек

был прерван фашистским переворотом в мае 1934 г.

Новый этап централизации начался в июле 1940 г., после

восстановления Советской власти в Латвии.

Осенью 1940 г. к централизованному комплектованию риж-

ских городских массовых библиотек приступила вновь создан-

ная комиссия по приобретению книг. В декабре 1940 г. реше-

нием Рижского городского временного исполкома была образо-
вана новая Библиотечная централь как руководящий орган

городских массовых библиотек с функциями централизованной
библиотечной обработки. В феврале 1941 г. в Риге было органи-

зовано 29 массовых библиотек, финансовыми средствами кото-

рых распоряжалась Библиотечная централь. В результате этих

мероприятий все городские массовые библиотеки фактически
были объединены в единое учреждение, которым руководил ди-

ректор Библиотечной централи. Отдел комплектования централи

взял на себя функции комиссии по приобретению книг, а от-

дел каталогизации начал работу по созданию сводного ка-

талога.

Процесс централизации сети библиотек города Риги был

прерван в 1941 г. вероломным нападением фашистской Герма-
нии на Советский Союз.
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CENTRALIZATION ELEMENTS IN THE WORK OF

THE RIGA LIBRARIES (1925—1941)

Ā. PURIŅŠ

Summary

The article discusses two periods in the centralization of the

system of the Riga public libraries: attempts to centralize the city
library system in conditions of bourgeois democracy during
1925—1934, and undertakings in the centralization of the library
system after the restoration of Soviet power in the vears 1940—

1941.
In the first period, beginning with 1925, the meetings of

managers of the Riga public libraries were called regularly once

a week to discuss the question of book acquisition for the city
public libraries. In 1927 the Department of Education of the Ad-
ministration of Riga confirmed the post of an instructor of lib-

raries responsible for acquisition of books for the city public lib-

raries. In the beginning of 1929 additional staff librarians were

added to the post of the instructor of libraries, in order to enlarge
the extent of the centralized library processing of literature. It

may be considered to be the beginning of a special establish-
ment the Library Centre. During 1929—1934 the librarians of
the Library Centre were occupied with a centralized acquisition
of books for the Riga public libraries, they made a partial pro-

cessing of books, conducted transition to decimal classification
and author’s tables, summarized library statistics. In 1931 the

work in forming the central catalogue of the city libraries was

begun here.

Beginning with September, 1929 the Library Centre organized
the work of the city’s Library Council a partially elected con-

sulting body occupying itself with the questions of work of the

city public libraries. The Library Council worked out an instruct-

ion as to the cataloguing of the city public libraries, discussed

urgent questions of the library work. In 1933 the Library Council

discussed two projects concerning the reorganization of the sys-
tem of the city libraries for their further centralization. The reali-
zation of these projects envisaged equal possibilities for all
inhabitants of the city to receive books from public libraries, as

well as the rationalization of the library work.
The process of centralization of the Riga library system was

stopped by the fascist overturn in May, 1934.



The new stage of centralization began in July, 1940 after the
restoration of Soviet power in Latvia.

In autumn, 1940 the centralized acquisition of the Riga pub-
lic libraries was begun by the newly formed commission in

acquisition of books. In December, 1940 a new Library Centre as

the authority of the city public libraries with functions of the
centralized library processing was founded by the decree of the

Provisional Executive Committee of Riga. In February, 1941
29 public libraries were organized in Riga, the Library Centre
dealt with their financial resources. As a result of these undertak-

ings all public libraries of the city were actually united in a

common establishment which was directed by the Library Centre.
The Department of Acquisition of the Centre undertook the func-

tion of the commission in acquisition of books, the Department of

Cataloguing began the work with the union catalogue.
The process of centralization of the Riga library system was

stopped in 1941 by the perfidious attack of fascist Germany on

the Soviet Union.
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L. NEIMAŅA IZDEVNIECĪBAS DEVUMS

LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBĀ

L. LABRENCE

Pagājušā gadsimta 90. gadi ir Jaunās strāvas laiks, kad lat-
viešu demokrātiskā inteliģence cīnījās par progresīvām idejām
sabiedriskajā dzīvē un literatūrā. Arī latviešu grāmatniecībā pa-
rādījās jauni centieni. Sājā garīgās rosmes pilnajā laikā grāmat-
izdevēja un grāmattirgotāja darbību sāka Ludis Neimanis

(1863 —1926), spilgta personība latviešu grāmatnieku saimē.

Viņa darbība bija cieši saistīta ar Jelgavu seno latviešu

grāmatniecības centru, kas nozīmības ziņā ieņēma otro vietu pēc
Rīgas. Rakstīt par seno Jelgavu, par tās ievērojamiem kultūras

darbiniekiem, arī Neimani, ir grūts uzdevums, jo lielas kultūras

vērtības Jelgavā gājušas bojā pirmā pasaules kara un Lielā Tē-

vijas kara laikā. Nozīmīgs un vērtīgs ir Jāņa Misiņa un Kār|a
Egles saglabātais materiālu krājums rokrakstā Neimaņa fonds

LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu

un reto grāmatu nodajā. 1933. gadā to Misiņam dāvināja Luda

Neimaņa māsa Otīlija Neimane.

Kultūrvēsturiskā ziņā fonds ir
samērā bagāts, jo tajā atrodas
latviešu rakstnieku un kultūras
darbinieku vēstules. Tās tagad
ir vienīgais materiāls, kas

stāsta par Neimaņa personību.
Neimanim tuvi draugi bijuši
latviešu teātra tēvs Ādolfs Alu-

nāns, aktieris un režisors Jē-
kabs Duburs, rakstnieki Vilis

Plūdonis, Augusts Saulietis un

Doku Atis, literatūrkritiķi Teo-
dors Zeiferts un Ērmanis Pī-

piņš-Vizulis, bibliotekārs Jānis

Misiņš un pazīstamie grāmat-
izdevēji Jānis Ozols, Ansis

Gulbis un vēl daudzi citi ievē-

rojamākie tā laika literārās dzī-

ves pārstāvji.
Raksta nolūks ir apkopot vi-

sus datus par Neimani, sniegt L. Neimanis
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iespējami pilnīgu pārskatu par viņa darbību un nopelniem grā-
matniecībā un iepazīstināt ar vecās Jelgavas grāmatniecības tra-

dīcijām.
Rakstā izmantoti nedaudzie publicējumi presē, kas sniedz gal-

venokārt īsas biogrāfiskas ziņas. No tiem tikai aptuveni var

uzzināt par Neimaņa darbības principiem, viņa iecerēm un uz-

skatiem. Izmantoti arī vairāki V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas
materiāli. Galvenais avots Neimaņa darbības izpētei ir viņa iz-

dotās grāmatas.
Ludis Neimanis dzimis Kalnciema pagasta «Inkās» lauksaim-

nieka ģimenē. Viņa tēva mājas atradās pašā Lielupes krastā, no

kura pavērās plašs skats uz upi. Pirmo izglītību viņš ieguvis
Kalnciema pagastskolā, bet vēlāk mācījies Jelgavas pilsētas Alek-
sandra skolā. Sājā skolā no 1889. gada līdz 1893. gadam mācī-

jies dzejnieks un literatūrzinātnieks Antons Birkerts, kā arī vai-
rāki citi vēlāk ievērojami sabiedriskie un kultūras darbinieki

skolotājs Pēteris Baumanovskis, marksistiskais literatūr-

kritiķis Vilis Dermanis un mākslinieks Jūlijs Straume. Savās

atmiņās Birkerts stāsta, ka Aleksandra skolā bijušas 3 klases,
katra ar divām nodaļām. Skolu viņš raksturo šādi: «Vai kāds
barona dēls nāca arī tai skolā? Nē. Tur mācījās tikai saimnieku,
amatnieku, mazu veikalnieku un sētnieku dēli. Reālskolā un ģim-
nāzijā gāja muižnieku un bagātnieku dēli, lai vēlāk varētu

studēt.» 1

Neimaņa fondā atrodamas daudzas Ādolfa Alunāna vēstules

brāļiem Jānim un Ludim Neimaņiem laika posmā no 1888. gada
līdz 1910. gadam. No tām var uzzināt par Luda Neimaņa dzīvi

pēc skolas beigšanas 80. gados. Neimanis kopā ar brāli strādājis
par kasieri pie Lapu kroga šķērša («Lapu zastavā»)2

uz Jelga-
vas—Meitenes šosejas. Netālu atradās Kroņa Vircava un Ķīļu
muiža, kur tolaik dzīvoja Alunāns. Dodoties uz Jelgavu, arvien

vajadzēja braukt garām Lapu kroga šķērsim, un, domājams, tur

arī notikusi viņu tuvāka iepazīšanās. No Alunāna vēstulēm var

uzzināt, ka brāļi Neimaņi palīdzējuši viņam dažādās praktiskās
vajadzībās: sagādājuši grāmatas, notis, nosūtījuši korespondenci,
pirkuši vajadzīgo mājsaimniecībai. Bieži sarunāts pajūgs iepir-
kumu nogādāšanai mājās vai braucieniem uz Jelgavu un Rīgu.

1 Birkerts A. Mana mūža baltās un nebaltās dienas. LPSR Zinātņu aka-

dēmijas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa (tur-

pmāk FBR), A. Birkerta fonds, 29. v., 14. Ip.
2 Līdz 19. gs. beigām Krievijā pastāvēja šķērši uz ceļiem, kas veda pilsētā

vai apdzīvotā vietā, lai no braucējiem varētu iekasēt ceļa un citus nodokļus.

(Большая Советская Энциклопедия, 1972, т. 9, с. 382.)
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Braucienos uz Rīgu Ludis Neimanis bieži ir bijis Ādolfa Alunāna

pavadonis. Droši vien tad netrūka sarunu, domu apmaiņas par
aktualitātēm.

Turpmākajos gados uzdevumi mainījās. Neimanis k|uva Alu-
nānam nepieciešams palīgs lugu pārrakstīšanā, viņa rakstu iesū-

tītājs «Dienas Lapā», kā arī uzticams kasieris teātra izrādēs. Lai

gan trūkst konkrētu norādījumu, tomēr iespējams, ka Alunāna

personība rosinājusi Neimani sākt grāmatizdevēja darbību. Šajā
periodā Jelgavā Alunāns rosīgi pievērsās dramaturģijai, uzrak-

stīja daudzas no savām labākajām lugām. Pirmie Neimaņa izde-
vumi bija Alunāna luga «Visi mani radi raud» (1891) un

«Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendārs». Kasiera darbā kopā ar

brāli Jāni nopelnītos līdzekļus Ludis Neimanis ieguldīja savos

pirmajos izdevumos. No Alunāna Neimanis guva daudz praktisku
aizrādījumu grāmatu apgādāšanas darbā, it sevišķi 1892. un

1893. gadā, sagatavojot «Zobgaļa kalendāru». Alunāns rakstīja:
«Tev piesūtīdams līdz ar korektūru strīķētā manuskripta vietā
citu jaunu, uz ko Svānfeldu 1 dari sevišķi uzmanīgu, es Tevi at-
kārtoti lūdzu: mācies neapnicis drukātavai virsū, lai nenoseboja-
mies un tādā ziņā neciešam skādi. Un tad bez šaubīšanās vajaga
drukāt 7000 eksemplārus, jo varam būt pārliecināti uz punkti, ka
visus pārdos, un man taču arī vajaga drusku pelnīt par šo patiesi
milzīgo darbu. Kad jau pirmā gadā no jauna, vēl nepazīstama
kalendāra varēja pārdot 5000 eksemplārus, tad mēs esam tie visu
lielākie muļķi pasaulē, ja tagad, kur kalendārs pirmo gada gā-
jumu pārspēj simtkārtīgi, nedrukājam 7000 eksemplārus, muļķi,
kas pelna pērienu.»2

1894. gadā Neimanis atvēra grāmatveikalu Jelgavā, Katoļu
ielā 3 (tagad Lietuvas iela). Nams nav saglabājies, šajā laikā

Jelgavā kultūras dzīve bija ļoti rosīga, Jelgavas grāmatnieku
skaits bija audzis. No vecajām Jelgavas izdevniecībām darbojās
J. F. Stefenhāgena un H. Alunāna firmas. 80. gados izdevēja
darbu bija sācis Ādolfs Reinbergs, kas pievērsās teātra lugām.
Ļoti plaši un aktīvi rīkojās Jēkabs Dravnieks, pirmais no latviešu

grāmatizdevējiem, kas uzņēmās liela apjoma enciklopēdiska sa-

tura darbu izdošanu. Agrāk samērā nedaudzo grāmatveikalu vietā,
pēc 1893. gada datiem,3 Jelgavā jau bija 6 tipogrāfijas, 12 grā-
matveikali, 1 antikvariāts, 13 sietuves. Interesanti atzīmēt, ka,
izņemot bagāto vācu Ferdinanda Besthorna pārdotavu Palejas
ielā 2 (tagad Puškina prospekts), visi pārējie grāmatveikali

1 E. Zīslaka tipogrāfijas vadītājs Jelgavā.
2 FBR, L. Neimaņa fonds, 2., 1. v., 28. ip.
3 Kurländisches Verkehrs- und Adressbuch für 1892/93. R., 1892, S. 129.
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koncentrējās divās ielās: Lielajā ielā (tagad Ļeņina iela) 6 vei-
kali un Katoļu ielā (tagad Lietuvas iela) 5 veikali. Tās bija
senās Jelgavas «gaišākās ielas». No Jelgavas apkārtnes pa tām

plūda braucēji uz pilsētas centru, uz tirgu. Kustība pa šīm ielām

bija dzīva, tādēļ tirdzniecība tajās bija izdevīga. Liela daļa no

šiem veikaliem jau piederēja latviešiem: brāļiem Brillēm, A. Rein-

bergam, J. Dravniekam, L. Neimanim, H. Alunānam (pat divi).
1903. gadā nodibinājās Latviešu grāmatu izdevēju un tirgo-

tāju biedrība. Tās Jelgavas nodaļu vadīja Ludis Neimanis. Sājā
periodā raksturīgi ir labāko grāmatizdevēju mēģinājumi sadar-

boties, apmainīties savā starpā ar izdevumiem. Neimanis nestā-

vēja savrup. Par to liecina progresīvā grāmatizdevēja Jāņa Ozola
vēstule Neimanim 1901. gada 24. martā: «Cienīts kungs! Ja varbūt
Jūs vēlētos pret manu apgādienu mainīt, tad lūdzu man tūlīt pie-
sūtīt: 10 «Dzīve un dzeja» brošētas, 10 «Dzīve un dzeja» dažādos

iesējumos. Drīzākā laikā iznāks manā apgādienā arī kāda antolo-

ģija ar dzejnieku fotogrāfijām, varbūt arī ko vajadzēs, kādu daļu,
tāpat no citām iznākušām. Mēs jau varētu izmainīties un ar maiņu
sakarā stāvēt, tāpat kā ar Landsberģi un citiem, ka tiklīdz kas

jauns iznāk, tad tūliņ bez prasīšanas piesūta kādus eks. 10. Ap-
sveic J. Ozols.» 1 Vēstulē minētie izdevumi ir teicami, tāpēc var

secināt, ka abu grāmatnieku mērķis bijis veicināt tautā labu grā-
matu izplatīšanos.

Neimanis bijis Jelgavas Latviešu biedrības un Latviešu māk-
slas veicināšanas biedrības biedrs (par to liecina saglabātās
biedra kartes). No 1911. gada Neimaņa grāmattirgotava atradās

Katoļu ielā 11 Jelgavas Latviešu biedrības namā, kurš tika
uzcelts 1909. gadā un bija viens no skaistākajiem pilsētā. Nei-
manis bija nama pārvaldnieks un rosīgi piedalījās sabiedriskajā
dzīvē. Pēc Neimaņa ierosinājuma tika organizēti literāri sarīko-

jumi rakstnieku vakari, kas bija notikuši Rīgā un tika atkār-

toti Jelgavā. Par to stāsta Kārļa Skalbes vēstule Neimanim 1910.

gada 11. februārī. 2 Kā redzams no 1912. gada 18. septembrī rak-

stītās Alfrēda Kalniņa vēstules, 3 Neimanis rūpējies arī par viņa
koncerta sarīkošanu Jelgavā, par koncerta biļetēm, labu klavieru

sagādāšanu, ielūgumiem, koncerta reklamēšanu.
Biedrības namā koncentrējās Jelgavas kultūras dzīve, un tas

neapšaubāmi ietekmēja un veicināja Neimaņa grāmatveikala uz-

plaukumu. Grāmatveikalā bija plašs, daudzpusīgs grāmatu klāsts,
viens no bagātākajiem Jelgavā. Pēc 1911. gada «Neimaņa grāmatu

1 FBR, L. Neimaņa fonds, 5., 1. v., 1. Ip.
2 Turpat, 6., 5. v., 1. Ip.
3 Turpat, 4., 1. v., 1. Ip.
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pārdotavas un apgādniecības kataloga» var spriest, ka daiļ-
literatūrā tas aptvēra visu tā laika jaunāko latviešu rakstniecību,
piemēram, tajā bija J. Akuratera, Aspazijas, A. Austriņa, A. Bir-

kerta, V. Plūdoņa, K. Skalbes darbi, kā arī tulkojumi. Bagātīgi
pārstāvēta dzeja, lugas, darbi bērniem un jaunatnei, bilžu grā-
matas, latviešu folkloras materiāli, kritiski apcerējumi par rakst-
niecību un mākslu, skolas grāmatas, kā arī plaša zinātniskā lite-
ratūra. Raksturīgi, ka sabiedriskajās un dabaszinātņu nozarēs

katalogs uzrāda F. Engelsa, A. Bēbeļa, K. Lībknehta, K. Cetkinas,
J. Asara un citu progresīvo autoru darbus.

Pirmais pasaules karš nodarīja Neimanim lielus zaudējumus.
Pēc kara viņš centās atkal atjaunot savu darbību. Neimanis

Jelgavas Latviešu biedrības nams

(grāmatā «Zemgales galvas pilsēta
Jelgava. Vēsturisks apraksts līdz ar

Kurzemes hercogu ģīmetnēm un ievē-

rojamākām vietām». Sast. J. Brille.

Jelgavā, H. Alunāns, 1928, 27. lpp.)

L. Neimaņa grāmatu pārdotavas un

apgādniecības kataloga vāks (iespiests
Jelgavā, 1911./1912. gadā)
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miris 1926. gada 19. janvārī, būdams vēl samērā jauns. Viņš ap-
glabāts Kalnciema «Puču» kapsētā.

Pēc L. Neimaņa nāves veikalu vadīja nelaiķa māsa Otīlija
Neimane. Arī viņa izdevusi dažas grāmatas mācību literatūru

svešvalodās. Pārdotava joprojām bijusi jelgavnieku iemīļota vieta,
kur bieži iegriezušies, lai apvaicātos par jaunāko literatūru, iegā-
dātos biļetes uz teātri, koncertiem un literāriem sarīkojumiem.
Kā stāsta O. Neimane, 1 jelgavnieki šajos gados bijuši īstas, la-
bas literatūras cienītāji. Veikalam atsūtīto mazāk vērtīgo litera-

tūru kādreiz vajadzējis neizsaiņotu sūtīt atpakaļ.
Kopumā Neimaņa izdevumu skaits nav liels —6O grāmatu.

Gandrīz ik gadu viņš laidis klajā I—4 grāmatas. Visvairāk grā-
matu (5) Neimanis izdevis 1905. gadā revolūcijas uzplūdu laikā.

1 īve P. Neimaņa grāmatnīcas pussimts gadu. Latvju grāmatnieks, 1944,
Nr. 1/2, 19. Ipp.

Ā. Alunāna lugas «Visi mani radi
raud» (1891) titullapa

Ā. Alunāna lugas «Pārticībā un na-

badzībā» (1893) titullapa
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1906. gadā Neimanis nav izdevis nevienu grāmatu, bet no 1907.

gada ikgadējais izdoto grāmatu skaits palielinājies, līdz 1912.

gadā atkal sasniedzis 5. Neimaņa grāmatu tirāža samērā maza

1000—2000 eksemplāru, Alunāna «Zobgaļa kalendāram» 5000—

7000 eksemplāru. Viņa izdevumi lielākoties iespiesti Jelgavā, pir-
mie darbi vēl E. Zislaka tipogrāfijā, kura pagājušā gadsimta
90. gados Latvijā bija modernākā spiestuve. Vēlākie izdevumi
tika pasūtīti J. F. Stefenhāgena, J. Landsberga, Latviešu lauk-

saimnieku ekonomiskās sabiedrības drukātavās. Daži darbi vēlā-

kajos gados iespiesti Rīgā, A. Grotusa spiestuvē un spiestuvē
«Latvija». Vairums Neimaņa izdevumu (40 grāmatu) bija daiļ-
literatūras darbi. Populārzinātniskās un zinātniskās literatūras

izdevumu bija 10.

Grāmatizdevēja darbību Neimanis sāka 1891. gadā, izdodot
Ādolfa Alunāna lugu «Visi mani radi raud» un «Ādolfa Alunāna

Zobgaļa kalendāru» 1892. gadam. Pēc pāris gadiem Neimanis
izdeva otru Alunāna lugu «Pārticībā un nabadzībā». Abas bija
iemīļotas tautā savu demo-
krātisko tendenču dēļ, tika
daudz izrādītas Jelgavā,
Rīgā, Kuldigā, Liepājā.

Alunāns bija populārs ne

tikai ar savām lugām, bet

arī ar humoristiski satīriska-

jiem darbiem, kas apkopoti
viņa «Zobgaļa kalendārā».
Alunāns kalendārā izmantoja
tautai labi pazīstamos Zob-

gaļa, Brenča un Žvinguļa tē-

lus, tā uzsvērdams šī izde-

vuma un «Pēterburgas
Avīžu» satīras tradīciju sais-

tību. Kalendāra saturs bija
vērsts pret tā laika negatī-
vajām parādībām, pret muiž-

niekiem, garīdzniecību, lat-

viešu naudinieku aprindām,
pret atpalicību kultūrā un

garīgu miegainību. Populari-
tāti ieguva arī citu humo-

ristu, piemēram, Doku Ata

raksti un M. Buša karikatū-

ras «Zobgaļa kalendāram».

Neimanis bija kalendāra
«Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendāra»

(1892) vāks
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pirmo triju gadagājumu (1892 —1894) izdevējs (pirmo gadu
kopā ar brāli Jāni). Kā norādīja Alunāns savā vēstulē 1, Jānis un

Ludis Neimaņi bija «vīri ar dūšu, kur tā bij vajadzīga».
Lielā da|ā Alunāna vēstuļu bieži skarts naudas jautājums.

«Zobgaļa kalendāra» popularitāte auga, un bez Neimaņa arī citi

grāmatizdevēji bija ieinteresēti iegūt kalendāra manuskriptu, pie
tam tie varēja maksāt vairāk. Alunānam lielā ģimene prasīja
daudz līdzekļu. Neimanis, būdams naudas darījumos ļoti princi-
piāls, nespēja ik reizes izdabāt Alunānam. 1893. gada 18. no-

vembrī Alunāns rakstīja: «Es Tev neesmu vis prasījis naudu uz

norēķināšanu, bet 50 rubļus lielu maksu a conto tamdēļ, ka nauda
šim brīžam vajadzīga, vēl iekam norēķināšana notikuse. Tā ir

manipulācija, kāda pastāv starp apgādātāju un rakstnieku [...]
un, ja Tu man patiesi gribi liegt to, ko esmu desmitkārtīgi pel-
nījis, tad Tu mani it kā tīšu prātu dzeni cita apgādātāja rokās,
kādi manim pieteikušies un kur katrā laikā varu uz nākošo gadu
dabūt 50 rubļus rokas naudas. Es Tevi negribētu vis atstāt, to

saku taisni un patiesi, lai gan Tu allaž nerīkojies tā, kā tas «Ka-
lendāra» interesē būtu vajadzīgs.»2

«Zobgaļa kalendāra» izdevēju maiņu noteica tas, ka pašreiz
nenoskaidrotu iemeslu vai ieteikumu dēļ Neimanis gribēja kaut ko

grozīt kalendāra saturā. Sai sakarā Alunāna vēstulē, kas rak-
stīta 1894. gada 9. martā, var lasīt: «Kā es redzu no Tavas vēs-

tules, tad pilsētas gaiss Tev nav bijis noderīgs, jo citādi Tu

nenāktu uz prasījumu, ka gribi spriest līdz par tāda kalendāra

saturu, kas nāk klajā zem mana paša vārda un par kuru vienīgi
es varu būt atbildīgs [...]. Tādēļ esmu piespiests «Kalendāru»
nodot citam apgādātājam, kas arī šodien patlaban jau noticis.
Esi pārliecināts, ka man nācās ļoti grūti šo soli spert, bet Tu

mani uz to spiestin spiedi [... ].»3

Kalendāru turpmāk izdeva Pūcīšu Ģederts. 1894. gadā beidzās

Alunāna un Neimaņa sadarbība, taču viņu draudzība turpinājās.
Tā pastāvēja vēl ilgus gadus. Par to liecina sirsnīga, draudzīga
tonī rakstītās vēstules ar raksturīgu parakstu «Tavs vecais
Ādolfs».

1894. gadā Neimanis iepazinās ar Vili Plūdoni. No šī brīža

Neimanis ilgus gadus strādāja sadarbībā ar Plūdoni.

1894. gada decembrī Plūdonis, toreiz vēl Baltijas skolotāju
semināra audzēknis, nemiera dzīts, devās pie Teodora Zeiferta

uz Olaines skolu, lai parādītu savus dzejoļus, iegūtu par tiem

1 FBR, L. Neimaņa fonds, 2., 1. v., 24. Ip.
2 Turpat, 3., 1. v., 2. Ip.
3 Turpat, 2., 1. v., 24. Ip.
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atzīta literatūrkritiķa atsauksmi. Ir saglabājusies Zeiferta vizīt-
karte ar Neimanim adresētu īsu vēstuli, kuru Plūdonis pats no-

devis Neimanim Jelgavā. Vēstulē rakstīts: «Ar ļoti lielu prieku
izlasīju šīs kartes nodevēja Lejnieka kga (Plūdoņa) dzejoļus.
Patiesi tie skan laika garā, ir pilni spēka, pilni dzejisku jūtu.
Daži grumbuļi nāk priekšā, īpaši jaunceltos vārdos, bet arī še
autors rādās ceļa lauzējs. Tādēļ būtu mana sirsnīgākā vēlēšanās,
ka tos drukātu, un iedrošinos Jums likt priekšā, ja iespējams, tos

apgādāt; šis priekšlikums iet pie Jums īpaši tāpēc, ka Jūs līdzīgus
gara bērnus esat ņēmuši savā paspārnē.» 1

1895. gadā Neimaņa apgādā iznāca Plūdoņa dzejoļu krājums
«Pirmie akordi». No Jelgavas grāmatniekiem Neimanis bija pir-
mais, kas sāka izdot jaunu latviešu autoru dzejas krājumus. 1897.

gadā Neimaņa izdotais Aspazijas krājums «Sarkanās puķes» ir

1 FBR, L. Neimaņa fonds, 5., 14. v., 1. Ip.

V. Plūdoņa dzejoļu krājuma «Pirmie

akordi» (1895) titullapa
Aspazijas dzejoļu krājuma «Sarkanās

puķes» (1897) titullapa
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viens no vērtīgākajiem viņas
dzejas kopojumiem. Tas ietver
Jaunās strāvas laikā sarakstī-
tos dzejoļus. Aspazija bija pa-
zīstama jau kā dramaturģe,
bet «Sarkanās puķes» aplieci-
nāja, ka viņa ir arī spoža dzej-
niece. Izdodams Plūdoņa un

Aspazijas pirmos dzejoļu krā-

jumus, Neimanis pavēra ceļu šo

dzejnieku darbiem. Krājumu
«Pirmie akordi» un «Sarkanās

puķes» izdošana liecina, ka

Neimanis autorus izvēlējies
Jaunās strāvas un J. Jansona-
Brauna literatūras kritikas
ietekmē (savu referātu «Domas

par jaunlaiku literatūru» Jan-
sons-Brauns nolasīja arī Jel-

gavā 1893. gadā).
Plūdoņa darbu izdošanai Nei-

manis pievērsās atkārtoti, kļū-
dams par vienu no pirmajiem,
kas izdeva noteiktu autoru grā-
matas. Šāda orientācija torei-

zējā latviešu grāmatniecībā
tikko sāka veidoties. Viņš iz-
deva Plūdoņa sastādīto antolo-

ģiju «Dzīve un dzeja» (1900), pamācību par daiļlasišanu lat-
viešu valodā skolām un literārajiem vakariem «Deklamācija jeb
daiļlasīšana» (1905), izmeklētus paraugus pirmmācībai un vidus-
skolai četrās daļās «Skolas dzeja» (1905), «Latvju literatūras
vēstures» 1. un 2. daļu (1908 —1909), darbu «Latvju literatūras
vēsture. Saīsināts kurss» (1910—1912) un poēmu «Atraitnes

dēls» (1912).
Plūdoņa sastādītā dzejas antoloģija «Dzīve un dzeja» ir vēr-

tīgākā līdz tam laikam izdotā antoloģija. Tā sakārtota tematiski.
Viena temata robežās blakus latviešu dzejnieku darbiem tajā
sniegti labākie krievu un vācu dzejas paraugi. Šāds sakārtojuma
veids spilgti parādīja latviešu literatūras izaugsmi gadsimta bei-

gās, apliecināja, ka tā jau var stāties līdzās pasaules klasikai.

Antoloģijā pārstāvēti latviešu dzejnieki, sākot ar Ausekli. Plūdoņa
atlasītie dzejoļi iegājuši latviešu dzejas klasikā, daudzi no tiem

komponēti, un šīs kompozīcijas pieder pie skaistākajām latviešu

V. Plūdoņa sastādītās antoloģijas
«Dzīve un dzeja» (1900) vāks
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solodziesmām un kora dziesmām. Skolotājiem mācību darbā

noderīga bija «Skolas dzeja» (1905), par kuru A. Saulietis 1905.

gada 26. septembra vēstulē rakstīja: «Paldies par grāmatu! Atzi-
nību Jums abiem ar Plūdoni. Ko es domāju, to lai paskaidro
tas ka tūlīt ievedu vienā no augstākajām klasēm, kur man

jāstrādā.» 1
Neimani var uzlūkot par Plūdoņa labvēli un mecenātu. Dau-

dzās Plūdoņa vēstulēs Neimanim skarts honorāra jautājums, pie-
mēram, arī vēstulē, kas rakstīta Liezerē 1904. gada 28. jūnijā:
«Kaļu dzejoļus, un Tu kal naudu. Nākamu pirmdien, 5. jūl., vai
otrdien pie Tevis nobraukšu. Dzejoļi būs labi.» 2

Taču Neimanis bija arī Plūdoņa domubiedrs, kas deva viņam
ierosmi ne vienas vien grāmatas tapšanai. Jau 1906. gadā Nei-
manis rakstīja: «Visnepieciešamākā grāmata būtu Latviešiem

1 FBR, L. Neimaņa fonds, 1., 5. v., 1. Ip.
2 Turpat, 4., 12. v., 7. Ip.

L. Neimaņa rokraksta paraugs (L. Nei-
maņa vēstule Plūdonim sakarā ar «Li-

teratūras vēstures» izdošanu)

V. Plūdoņa «Latvju literatūras vēstu-

res» (1908) titullapa
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rakstniecības vēsture.» 1 Viņš
apsolīja to tūlīt izdot un sagā-
dāja Plūdonim darbam nepie-
ciešamās grāmatas: «Nosūtu
Tev 50 rubļu kases parāda
maksāšanai. Naudu priekš avotu

iegādāšanas «Lit. vēsturei» da-
būsi tad, kad Tu atbrauksi.
Dainas 2. un 3. sēj. saņemsi jau
šodien. Labu darbu Tu esi pa-
strādājis, «Dzejas teoriju» sa-

rakstīdams, bet es ar lielāko ne-

pacietību gaidu uz «Lit. vēstu-

res» klajā laišanu. Tūliņ jāķe-
ras pie darba, ilgāki nedrīkst
kavēt. Atbrauc gan daudz
kas pārrunājams.»2 Plūdonis
bieži bijis Neimaņa viesis Jel-

gavā, kur pārrunāti dažādi ko-

pējā darba jautājumi. Zēl, ka

ziņas par šīm pārrunām tik maz

saglabājušās rakstītā veidā.

Sagatavojot Plūdoņa «At-
raitnes dēla» pirmizdevumu,
Neimanis grāmatas mākslinie-

ciskajai apdarei pieaicināja
gleznotāju Aleksandru Strālu.

Vēstule, kuru Neimanim 1911.

gada 24. janvārī3 rakstīja Strāls, apstiprina grāmatas ilustratora

personību.
1908. gadā Neimanis izdeva divas grāmatiņas sērijā «Bērnu

teātris». Tās ir Friča Hunhena ludziņas bērniem «Sirds, kas mī|a
un laba» un «Meža pasaciņa». Lugai «Meža pasaciņa» pievieno-
tas notis Emīla Dārziņa kompozīcija. (Līdz 1970. gadam šī

kompozīcija nav pieminēta nevienā Dārziņa bibliogrāfiskajā ma-

teriālā. No jauna tai uzmanību pievērsa Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas Tautas kora «Gaismas pils» diriģents Ilgonis Bum-
bieris. Viņa vadībā koris to iestudēja un atskaņoja.) 4 Fakts, ka

1 FBR, Ms-1147, 80. Ip.
2 Turpat, 83. Ip.
3 FBR, L. Neimaņa fonds, 7., 21. v., 1. Ip.
4 Darkēvics A. Vēl viena Emīla Dārziņa dziesma. Māksla, 1970, Nr. 4,

32. Ipp.

Vāks V. Plūdoņa poēmas «Atraitnes
dēls» (1912) izdevumam
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Neimanis sava izdevuma veidošanā piesaistījis mūziķi, jauj do-

māt, ka viņš bijis ne tikai dzejas, bet arī mūzikas sapratējs un

cienītājs. Kādā no Plūdoņa vēstulēm Neimanim 1 uz atsevišķas
lapas uzrakstīts dzejolis «Zelts un sidrabs manim pūrā», kurš,
acīm redzot, sūtīts Neimanim ieskatam, varbūt ir pat viņam vel-
tīts. Savu draugu, pirmo izdevēju Plūdonis ar sirsnību piemin
dzejolī, ko viņš nolasīja, pavadot Neimani kapu kalniņā 1926.

gadā:
«Mans Ludi! Šodien nāk vēl prātā
Man jūsma gaišā, pacilātā,
Ko kādreiz dvesi manās krūtīs,
Kad staigāju jauns ce|a jutīs.
«Lai «Pirmie akordi» tad skan!»
Tu teici man.

Ak, Tev draugs, bēru zvans nu skan!.. .»
2

No 1901. gada līdz 1907. gadam iznāca almanaha «Jaunības
literatūra» pieci krājumi Ata Ķēniņa sakopojumā. Tajā ievietoti
latviešu rakstnieku oriģināldarbi, arī populārzinātniski raksti un

tulkojumi. Katrs atsevišķais krājums veltīts K. Valdemāram,
A. Kronvaldam, Auseklim, A. Pumpuram, G. Merķelim. Izdevuma

priekšvārdā sastādītājs aizrāda: «Parasts, ka mūsu labākos rakst-
niecības darbus ievieto mēnešrakstos; zemākās laužu šķiras tos
nedabū lasīt, mazizglītotā jaunatne atliek tos grūti saprotamo
rakstu dēļ nost, nava arī visiem to trīs rubļu. Bet ja gribam tautu

pie labiem rakstiem pieradināt, tad jādara tas laikus, jāsāk ar

jaunību un zemākām šķirām.» «Jaunības literatūra» maksāja tikai

30 kapeikas. Krājumam retrospektīva tendence. Tajā ievietoti

R. Blaumaņa, Raiņa, Aspazijas, Saulieša un Plūdoņa, kā arī to-
laik jauno autoru A. Austriņa, K. Krūzas, Mākoņa darbi.

Publicēti arī populārzinātniskie raksti, piemēram, A. Jesena «Kā

augi cīnās savā starpā» un «Zemes vēsture», V. Dermaņa «Uguns-
vēmēji kalni jeb vulkāni» u.c.

Veiksmīga bija krievu autoru atlase V. Garšins, A. Ņekra-
sovs, V. Koroļenko, A. Cehovs, M. Gorkijs. Krājums sniedza arī

grāmatu apskatu, tādējādi popularizēdams citu izdevēju labākos

un lētākos izdevumus. Tā laika presē par «Jaunības literatūru»

bija labas atsauksmes. Vilis Dermanis rakstīja: «... stāstu no-

daļā, tiklab tulkojumos, kā oriģinālos, spiežas cauri viena ko-

pēja ideja: modināt jaunās paaudzes krūtīs mīlestību un līdzcie-

tību pret visu, kas dzīvo, īgnumu un riebumu pret ļaunu un var-

mācībām [...] Dzejas nodaļa krājumā visai bagāta [...] Dzejoļi ir

1 FBR, L. Neimaņa fonds, 9., 1. v., 2. Ip.
2 Plūdonis V. Pie drauga zārka. Zemgales Balss, 1926, Nr. 25.
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īsta jaunības dzeja, kas attīs-
tīs mākslas gaumi, darbinās
domas un iedvesīs centību.»'

No 1903. gada līdz 1904. ga-
dam Līgotņu Jēkaba sakārto-

jumā iznāca almanahs «Rīta
skaņas». Tam ir zināma līdzība
ar Ozola izdoto krājumu «Jauna
raža». Izdevumam ir reālistiska

ievirze, bet nav izteiktas idejis-
kās programmas. Tā krājumu
novērtējis arī Jānis Asars:

«... Jaunais rakstu krājums,
bez šaubām, savukārt kuplina
mūsu daiļrakstniecību, vij viņas
vaiņagā klāt jaunus ziedus un

interesentiem vispār ir ietei-

cams. Citādi pie tām retajām
parādībām, kuras nāk kā ne-

pieciešamas, «Rīta skaņas» ne-

pieder. Tādas bija pērn zinā-
mās zilā vakara noskaņas
daudz īstākas rīta skaņas; ta-

gadējās «Rīta skaņas» par
spīti savam vārdam tādas

nav. [...] Cik rakstnieku un

dzejnieku mums jau bijis bez
«Rīta skaņām», tik pat to ir ar «Rīta skaņām». Arī spriedumi par
viņiem paliek tie paši. [...] Rakstu krājuma vadītāji jau tā lieto
pārāk saudzīgu kritiku pie uzņemamā beletristiskā materiāla
iemesls, kas savu tiesu ir mazinājis arī «Jauno ražu» un «Burt-
nieka» vērtību, un nemaz nebūtu jānožēlo, ja iznākušo oriģināl-
darbu skaits būtu mazāks, bet to caurmēra mākslas vērtība

augstāka.»2

No latviešu daiļliteratūras Neimanis izdevis arī A. Lerha-Puš-
kaiša «Stāstus» (1903), Līgotņu Jēkaba «Stāstus» (1903), no

cittautu rakstniecības H. Zudermaņa romānu «Reiz bija» (1894)
Berģu Jāņa tulkojumā.

No 1909. gada līdz 1914. gadam Neimanis izdeva R. Blau-

maņa pirmos Kopotos rakstus. Neimanis to titullapu veidojis iz-

1 V. Dr. Grāmatu galds. Jaunības literatūra. Dienas Lapa, 1901, Nr. 173,
6. ipp.

2 ... rs. Jaunākās parādības mūsu rakstniecībā. Mājas Viesa Mēneš-
raksts, 1904, Nr. 8, 627. Ipp.

R. Blaumaņa Kopotu rakstu (1. sēj.,
1909) titullapa
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teiksmīgā rakstā, lietotas divas krāsas, kas toreiz tika darīts vēl
samērā reti. Par grāmatas ārējo apdari Neimani kritizēja rakst-
nieks A. Saulietis. 1911. gada 6. novembra vēstulē Neimanim

viņš rakstīja: «Bet man gribētos bārties ar Tevi kā izdevēju. Sis

brošējums! Vai tiešām tie pāra rubuļi uz visa izdevuma tik bries-

mīga lieta? Nolādētā drāts šķērsām caur muguru! Kā kad tīši gri-
bētu padarīt grāmatas lasīšanu neiespējamu! Jo kā viņu bez sa-

locīšanas lai izlasa? Uz galda arī sev priekšā nenoliksi, veras

cieti.. .»*
Pirmais sējums iznāca gadu pēc Blaumaņa nāves. Tajā bija

ietverts stāstu krājums «Pie skala uguns», kuru pirmo reizi iz-
deva Dravnieks Jelgavā 1893. gadā (Blaumaņa darbi atsevišķos
izdevumos bija parādījušies vēl pavisam maz, tie arvien vēl bija
izkaisīti periodikā).

Blaumaņa pirmie Kopotie raksti netika pabeigti. 1914. gadā
sākās pirmais pasaules karš, un 6. sējums palika neizdots.

Tolaik kopotie raksti bija jau izdoti citiem latviešu rakstnie-
kiem Blaumaņa laikabiedriem: Aspazijai 1904. gadā, Sau-
lietim 1904. gadā, Porukam 1905. gadā, A. Birkertam un

E. Veidenbaumam 1907. gadā, bet R. Blaumanim vēl arvien

nebija. Neimanis novērsa šo trūkumu. Savās recenzijās, atzīmē-

jot Neimaņa nozīmi Blaumaņa darbu izdošanā, Andrejs Upīts
rakstīja: «Neimanim ir laba griba un slavējama uzņēmības dziņa.
Viņš pieder pie krietnākajiem grāmatizdevējiem. Bet, liekas, vi-

ņam nav laimes vai piedzīvojumu līdzstrādnieku izvēlē.»2

Kopoto rakstu sastādītāji bija rakstniece Anna Brigadere un

literatūrzinātnieks Artūrs Bērziņš, un tieši pret sastādītāju veikto

darbu vērsās Upīša stingrā, nesaudzīgā kritika. Savās «Literā-
riskās ekskursijās» viņš rakstīja: «Nepilnīgāk, trūcīgāk un ne-

veiklāk sastādītu krājumu visā latviešu rakstniecībā neatradīs.

Cilvēki uzņēmušies nest to, ko nevar celt. Izdevējs rakstu sako-

pošanu uzticējis cilvēkiem, kas priekš tā pilnīgi nespējīgi. Uz-

ņemti visi Blaumaņa mazvērtīgākie humoristiskie dzejoļi, bet
trūkst ļoti daudz un pašu labāko no «Mājas Viesa Mēnešraksta»,
«Dienas Lapas» un «Purva malas». Sastādītāji pazinuši tikai to,
kam Blaumaņa vārds apakšā. Sim darbam bija vajadzīgs cilvēks,
kas bez paraksta, pat ar svešu parakstu pazītu un atšķirtu Blau-

maņa humoru.» 3

1 FBR, L. Neimaņa fonds, 6., 3. v., 4. Ip.
2 Uplts A. Rakstniecība un kritika. Literāriskas ekskursijas. 1. Rūdolfa

Blaumaņa Kopotu rakstu trešais sējums. Jaunā Dienas Lapa, 1912, Nr. 24.

3 [Upits A] Rakstniecība un kritika. Literāriskas ekskursijas. 9. Rūdolfa

Blaumaņa Kopotie raksti. 2. sējums. Jaunā Dienas Lapa, 1911, Nr. 80.
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No 1911. gada līdz 1914. gadam Neimanis izdeva A. Niedras

Kopotus rakstus piecos sējumos. A. Upīts, kas visumā bija pret
A. Niedru un vērtēja viņa literāro darbību kā ideoloģiski kai-

tīgu un reakcionāru, šai gadījumā tomēr rakstīja: «[...] viss, kas
vēlāk piepinies Niedras rakstnieka vārdam, nevar aizsegt šo darbu

lielo, vietām apbrīnojami lielo mākslas vērtību. Niedras labāko
darbu īpatnējais skaistums pievelk kā strautā iekritis sudraba

gabaliņš jo vairāk dūņas viņu apklāj, jo spilgtāka un pievil-
cīgāka izliekas laukā palikusī maliņa.» 1

Bez daiļliteratūras Neimanis izdeva arī populārzinātniska un

zinātniska satura darbus un skolas grāmatas. 1899. gadā iznāca
rakstnieka un izglītības darbinieka Roberta Bērziņa ceļojuma ap-
raksts par Somiju «Aiz šaurās dzimtenes robežām». Jau 1895.

gadā plašu popularitāti bija ieguvis jelgavnieks, kaislīgs ceļotājs

1 Upits A. Andrieva Niedras Kopoti raksti. Vārds, 1. sēj., 1912, 412. Ipp.

R. Bērziņa darba «Aiz šaurās dzim-
tenes robežām» (1899) titullapa

Ä. Alunāna darba «Jura Alunāna
dzīve» (1910) titullapa
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Aleksandrs Vinters, kas kājām aizgāja līdz Parīzei. Ne mazāku
ievērību izraisīja viņa apraksti par Sibīriju, kuri ar interesi la-

sāmi vēl šodien. 1899. gadā Neimanis izdeva viņa ceļojuma ap-
rakstu «Kāds vārds par dzīvi un ļaudīm Korejā».

No Neimaņa zinātniskajiem izdevumiem ievērību pelna A. Alu-
nāna darbs «Jura Alunāna dzīve» (1910), kurā ievietoti līdz tam
laikam nepublicēti materiāli, kas bija jo svarīgi literatūrvēstur-

niekiem, pētot Jura Alunāna dzīvi un laikmetu.

Periodā pēc pirmā pasaules kara Neimanis izdeva psihologa
un folkloras pētnieka Pētera Birkerta apcerējumus, kuri bija pē-
dējie viņa izdevēja darbībā. Sākot ar 1923. gadu, ik gadu Nei-

maņa apgādībā iznāca viens Birkerta darbs. 1923. gadā tā bija
«Pedagoģiskā psiholoģija», 1924. gadā «Psiholoģija vidussko-
lām un pašmācībai», 1926. gadā «Mīlas psiholoģija» (1. daļa).
Birkerta uzmanība šajā laikā bija pievērsta latviešu tautas anek-
dotēm folkloras žanram, kas līdz tam laikam samērā maz

ievērots. Neimanis 1925. gadā
izdeva P. un M. Birkertu sa-

vāktās «Latvju tautas anek-

dotes». Interesantus faktus

par šī krājuma tapšanu
stāsta Mērija Saule-Sleine:

«Strādājot par latviešu valo-
das skolotāju 4. vidusskolā,
lielu vērību pievērsu latviešu
folklorai. lerosināju arī sko-
lēnus vākt un pierakstīt fol-
kloras materiālus. Klasē mā-

cījās skolniece Melānija
Brūnā, un viņa noskaidroja,
ka vecvectēvs no svārku krā-

sas saņēmis «Brūnā» vārdu.

Skolēni nāca ar daudz vāku-
miem, tie krājās un drīz snie-
dzās tūkstošos. Tā bija tāda

bagātība, ka man radās ideja
to sakārtot. Pamata darbu
veica daudzi jo daudzi 4. vi-
dusskolas skolēni, starp tiem
Austra un Rūta Skujiņas, ta-

gadējais Zinātņu akadēmijas
prezidents Aleksandrs Māl-

meisters un citi. Sistēmu kār-

tošanā izstrādājām kopā ar

P. Birkerta «Pedagoģiskās psiholoģi-
jas» (1923) titullapa
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P. Birkertu.» 1 Krājumā apmē-
ram 300 piemēru, un tos var

uzskatīt par pamatu Birkerta

vēlākajam lielajam četru sē-

jumu kopojumam.
Rakstnieka un apgādātāja

sadarbību labi raksturo Bir-

kerta «Hronika» (1920—1932), 2

kura apliecina ne tikai darbu

tapšanas, bet arī grāmatu ap-

gādāšanas ātros tempus. Ar no-

teiktu datumu atzīmēts, kad sāk-

tas sarunas, kad darbs uzrak-

stīts, kad lasītas korektūras,
norādīta grāmatas iznākšanas
diena. Tā, piemēram, «Pedago-
ģiskā psiholoģija» tapusi piecu
mēnešu laikā. Darbs sākts
rakstīt 1923. gada 22. martā.

Aprīlī materiāls vēl studēts un

apzināts. Jūlijā «Pedagoģiskā
psiholoģija» intensīvi rakstīta

un notikušas sarunas ar spies-
tuvi. Darbu P. Birkerts pabei-
dzis 8. augustā, līdz 16. augus-
tam izlabojis pēdējās korektū-

ras, 18. augustā grāmata iznā-
kusi un nosūtīta ar kuģi uz

Rīgu. 21. augusta autors ieguvis gatavos eksemplārus.
Cildinošus vārdus par Neimani kā grāmatizdevēju un Pētera

Birkerta domu un centienu atbalstītāju šī raksta autorei pirms
gadiem teica Antons Birkerts sarunā par veco Jelgavu.

Pēc pirmā pasaules kara Neimanis izdeva labas svešvalodu

(vācu un franču valodas) mācību grāmatas. Sīs grāmatas bija
iecienītas un tika atkārtoti izdotas citās izdevniecībās 30. gados.
No tām mācījusies liela daļa mūsdienu vidējās paaudzes.

Neimanis praktizēja arī grāmatu pieņemšanu ģenerālkomisijā.
Tādos gadījumos iespiešanas izdevumus sedza autors, bet iz-

devējs par tehniskajiem un tirdzniecības darījumiem saņēma no-

1 Sarunā ar L. Labrenci 1978. gada 8. februārī.
2 FBR, P. Birkerta fonds, 50, 13.—36. Ipp.

«Aus deutscher Dichtung» (1924)
titullapa
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teiktu procentu no gramatas pārdošanas cenas. Īstenībā ģenerāl-
komisionāra funkcijas bija tuvas izdevēja funkcijām.

Ar Neimani literātes darbā tikusies arī dzejniece Elza Stērste.
1913. gadā viņa nodeva tam ģenerālkomisijā savu pirmo dzejas

krājumu «Prelūdijas». Stērste raksturo Neimani šādi: «Ludis Nei-
manis! Kad es izdevu savu pirmo dzejas grāmatu, es domāju, pie
kura izdevēja griezties. Mans skats vērsās uz Neimani. Ļoti sim-

pātisks, nemanāms, kluss, bet dziļš cilvēks. Caur un cauri goda
vīrs.» 1

Interesi var izraisīt fakti, kas saistīti ar skatuves mākslinieka
Jēkaba Dubura «Latviešu fonētikas ābeci», kuru Neimanis 1912.

gadā arī bija pieņēmis ģenerālkomisijā. Kad Duburs plānoja nā-
kamo darbu «Deklamācijas teorija», Neimanis vēlējās pieņemt
arī to. 1912. gada 23. jūlijā Duburs Neimanim no Bernes rak-

stīja: «Bet to Jums varu apsolīt, ka došu Jums pret citiem priekš-
roku, jau tālab vien, ka Jums bija kurāža izdot manu «L. f.
ābeci» [.. .]2

Līdz šim zināma tikai viena Neimaņa fotogrāfija. Tajā re-

dzams cilvēks pareiziem, patīkamiem sejas vaibstiem un staltu

stāju. M. Saule-Sleine, kura vairākkārt ar Neimani tikusies 1925.

gadā, atceras: «Neimanis bija ļoti vienkāršs, demokrātisks, ne re-

volucionārs, bet ar darba cilvēka interešu izpratni. Viņš uzticējās
cilvēkam, viņa godīgumam. Visas norunas par krājuma izdošanu
notika mutiski, rakstisks līgums netika slēgts. Visi darbi nori-

tēja precīzi, gludi. Grāmatveikals nebija liels, atsevišķas kantora

telpas nebija. Visas sarunas notika turpat veikalā, kur Neimanis

parasti bija viens, bet kur varēja būt arī palīgs. Veikals liecināja
par cieņu pret grāmatu, pie tam peļņa Neimanim nebija galvenā.
Neimanim bija gaiša seja, vidējs augums, klusa runa, apģērbs
mierīgā pelēki zaļā krāsā. Viņa ārējā stāja atbilda garīgajai se-

jai. Neimaņa veikalā iegriezās bieži. Tur satikās, tur ritēja sa-

runas par grāmatām. Neimanis saistīja ar savu personību, pul-
cēja sava novada Zemgales talantīgākos spēkus: Plūdoni,
Aspaziju, Birkertus, Zeifertu.»3

Pārlasot visu pieejamo materiālu, gūstam iespaidu par Ludi
Neimani kā dziļas inteliģences un kultūras cilvēku. Neimanis uz-

skatāms par vienu no pirmajiem latvju grāmatizdevējiem, kam
latviešu daiļliteratūras izdošana bija apzināts darbs. Viņš ne-

steidzās pēc ātras slavas un nerīkojās pēc šauriem materiāliem

1 Sarunā ar L. Labrenci 1972. gada 20. februārī.
2 FBR, L. Neimaņa fonds, 3., 7. v., 1. Ip.
3 Sarunā ar L. Labrenci 1978. gada 8. februāri.
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apsvērumiem, bet iespēju robežās nemitīgi deva latviešu grāmat-
niecībai darbus ar progresīvu noskaņu, tāpēc šodien par viņu
var runāt kā par grāmatu patiesu draugu.

L. NEIMAŅA IZDOTO GRĀMATU SARAKSTS

1891

1. Alunāns Ādolfs. Visi mani radi raud: Sadzīves aina ar dziedāšanu

4 cēl./ Latv. skatuvei sarakst.
... Jelgava: J. un L. Neimanis, 1891 (lesp.

E. Zīslaks). 76 Ipp., 1 Ip. notis.

2. Ādolfa Alunāna Zobgala kalendārs 1892. gadam. Jelgava: J. un

L. Neimanis, 1891 (lesp. E. Zīslaks). 105 Ipp., il.

1892

3. Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendārs 1893. gadam. Jelgava: L. Nei-

manis, 1892 (lesp. E. Zīslaks). 107 Ipp., il.

1893

4. Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendārs 1894. gadam: 3. g. gājums.
Jelgava: L. Neimanis, 1893 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 120 Ipp., il.

5. Alunāns Ādolfs. Pārticībā un nabadzībā: Sadzīves aina ar dziedāšanu

4 cēl., pēc kāda vecāka priekšmeta sarakst. latv. skatuvei... Ar pilnīgām
dziedāšanas notīm. Jelgava: L. Neimanis, 1893 (lesp. J. F. Stefenhāgens).
68 Ipp., 1 Ip. notis.

1894

6. Zūdermans Hermanis. Reiz bija: Romāns/Latv. tulk. Berģu Jānis, 2 d.

1 sēj. Jelgava: L. Neimanis, 1894 (lesp. Rīgā P. Bisnieks). 159, 143 Ipp.

1895

7. Kūlis P. Uz priekšu būšu gudrāks: Skatu luga 1 cēl.—Jelgava [L. Nei-

manis], 1895 (lesp. A. Reinbergs). 36 Ipp.

8. Plūdonis Vilis. Pirmie akordi: Liriski un satīr. dzejojumi n0... Jel-

gava: L. Neimanis, 1895 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 54 Ipp.

1897

9. Aspazija. Sarkanās puķes: Dzejoļi no (Aspazijas) Elzas Rozenberg.

Jelgava, L. Neimanis, 1897 (lesp. J. Landsbergs). 64 Ipp.

1898

10. Ļūdēnu Jēkabs. Sveiks! Jautras dziesmas n0... 2. burtn. Jelgava:
L. Neimanis, 1898 (lesp. J. Landsbergs). 68 Ipp.
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1899

11. Bērziņš R. Aiz šaurās dzimtenes robežām. Ceļojuma apraksti n0...

1. Caur Somiju. Jelgava: L. Neimanis, 1899 (lesp. H. Alunāns). 52 Ipp.
12. Vinters A. Kāds vārds par dzīvi un ļaudīm Korejā. Jelgava: L. Nei-

manis, 1899 (lesp. H. Alunāns). 4O Ipp.

1900

13. Dzīve un dzeja: Antol. /Plūdoņa sast. Jelgava: L. Neimanis, 1900

(lesp. J. Landsbergs). 4lB Ipp.

1901

14. Jaunības literatūra: 1. grām. /А. Ķēniņa sakop. Jelgava: L. Neima-

nis, 1901 (lesp. J. Landsbergs). ll2 Ipp., 1 Ip. ģīm.

1902

15. Jaunības literatūra: 2. grām. Jelgava: L. Neimanis, 1902 (lesp.
J. Landsbergs.) l4O Ipp., 1 Ip. ģīm.

16. Jaunības literatūra: 3. grām. Jelgava: L. Neimanis, 1902 (lesp.
J. F. Stefenhāgens). ll6 Ipp., 1 Ip. ģīm.

1903

17. Jaunības literatūra: 4. grām. Jelgava: L. Neimanis, 1903 (lesp.
J. F. Stefenhāgens). l2B Ipp., 1 Ip. ģīm.

18. Lerhis-Puškaitis A. Stāsti: Ar kritisku apcer, par A. Lerhi-Puškaiti no

Teodora. Jelgava: L. Neimanis, 1903 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 244 Ipp.,
1 Ip. ģīm.

19. Ligotņu Jēkabs. Stāsti. Jelgava: L. Neimanis, 1903 (lesp. J. F. Ste-

fenhāgens). BB Ipp.
20. Rīta skaņas. 1. Latviešu rakstnieku oriģināldarbi. / Red. Līgotņu Jē-

kabs. Jelgava: L. Neimanis, 1903 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 159 Ipp.

1904

21. Ligotņu Jēkabs. Pusdienas tveicē: Dzejoļi n0... Jelgava: L. Nei-

manis, 1904 (lesp. J. Landsbergs). BO Ipp.
22. Rīta skaņas. 2. Latviešu rakstnieku oriģināldarbi. Jelgava: L. Nei-

manis, 1904 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 256 Ipp.
23. Strautiņš Jānis. Bārenis: Skatu luga 2 cēl. priekš bērnu vakariem.

Jelgava: L. Neimanis, 1904 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 2O Ipp.

1905

24. Plūdonis. Deklamācija jeb daiļlasīšana: Pirmais mēģinājums īsā pa-

mācībā par daiļlasīšanu latv. vai. / Skolām un lit. vakariem sarakst. ...

Jelgava: L. Neimanis, 1905 (lesp. J. Landsbergs). BO Ipp.

25. Skolas dzeja: Izmeklēti paraugi pirmmācības un vidusskolām / Plūdoņa

sakārt. I. d. Lirika. 1. gads. Pasaciņas, idilles, tautas dziesmas, dziesmiņas,
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fabulas, pamācības, mīklas. Jelgava: L. Neimanis, [1905] (lesp. J. F. Ste-
fenhāgens). 64 Ipp.

26. Skolas dzeja: 2. gads. Teiku balādes, dzīves ainas, fabulas, līdzības.

Jelgava: L. Neimanis, [1905] (lesp. J. F. Stefenhāgens). 65 Ipp.
27. Skolas dzeja: 3. gads. Vēsturiskas balādes, dabas ainas, liriskas dzies-

mas, satīras, prātulas. Jelgava: L. Neimanis, [1905] (lesp. J. F. Stefenhā-
gens). 95 Ipp.

28. Skolas dzeja: Dzīves ainas, sonetas, liriskas dziesmas, alegorijas- impre-
sijas, elēģijas, epitāfijas. Jelgava: L. Neimanis, [1905] (lesp. J. F. Stefen-

hāgens). B7 Ipp.

1907

29. Jaunības literatūra: 5. grām. Merķeļa piemiņai. Jelgava: L. Nei-

manis, 1907 (lesp. Rīgā A. Grotuss). 135 Ipp., 1 lp. ģīm.

30. Milgrāvis K.. Zemes māmuļa: Ģeogrāfija skolas bērniem. 1. un 2.

kurss. Jelgava: L. Neimanis, 1907 (lesp. J. F. Stefenhāgens). B4 Ipp., il.

1908

31. Hunhens F. Meža pasaciņa: Dram. zim. / 1 cēl. n0... Jelgava: L. Nei-

manis, 1908 (Spiestuve nav uzrād.). 24 Ipp., 2 ip. notis. (Bērnu teātris;
Nr. 2).

32. Hunhens F. Sirds, kas mīļa un laba: Drāma 5 cēl. Jelgava: L. Nei-

manis, 1908 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 4O Ipp. (Bērnu teātris; Nr. 1).
33. Plūdonis. Latvju literatūras vēsture sakarā ar tautas vēsturisko attīs-

tības gaitu: Vidusskolu kurss. Jelgava: L. Neimanis, 1908 (lesp. J. F. Ste-

fenhāgens). 245 Ipp.

1909

34. Blaumanis Rūdolfs. Kopoti raksti: 1. sēj. Pie skala uguns. Jelgava:

L. Neimanis, 1909 (lesp. Latvijas lauksaimn. ekon. sab-ba). 240 Ipp.

35. Plūdonis. Latvju literatūras vēsture sakarā ar tautas vēsturisko attīs-

tības gaitu: 2. d. Verdzības periods. Jelgava: L. Neimanis, 1909 (lesp.

J. F. Stefenhāgens). 383 Ipp.

1910

36. Alunāns Ādolfs. Jura Alunāna dzīve: Pēc nelaiķa vēstulēm un viņa

radu un tuvinieku nostāstiem sarakst.
... Jelgava: L. Neimanis, 1910 (lesp.

Latvijas lauksaimn. ekon. sab-ba). 46 Ipp.

37. Blaumanis Rūdolfs. Kopoti raksti: 2. sēj. Humor, un satīr. dzeja.

Jelgava: L. Neimanis, 1910 (lesp. Latvijas lauksaimn. ekon. sab-ba). —2531pp.
38. Plūdonis. Latvju literatūras vēsture. Saīs. izd. 2d.1.d. 1. puse.

Jelgava: L. Neimanis, 1910 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 152 Ipp.
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1911

39. Blaumanis Rudolfs. Kopoti raksti: 3. sēj. Humor, un satīr. dzeja
un proza. Jelgava: L. Neimanis, 1911 (lesp. Latvijas lauksaimn. ekon.
sab-ba). 238 Ipp., 1 Ip. il.

40. Niedra Andrievs. Kopoti raksti: 1. Jelgava: L. Neimanis, 1911

(lesp. Rīgā «Latvija»). 273 Ipp., 1 Ip. ģīm.
41. Niedra Andrievs. Zemnieka dēls: Mūsu laiku pasaka. 4. izd.

Jelgava: L. Neimanis, 1911 (lesp. Rīgā «Latvija»). 86 Ipp.
42. Niedra Andrievs. Zeme: Bēdu luga 5 cēl. Jelgava: L. Neimanis,

1911 (lesp. Rīgā «Latvija»). 118 Ipp.

1912

43. Bilibins V. Pulveris: Joku luga 1 cēl. n0.../Tulk. V. K. Jelgava:
L. Neimanis, 1912 (lesp. Rīgā «Latvija»). 31 Ipp.

44. Blaumanis Rūdolfs. Kopoti raksti: 4 sēj. Stāsti. Jelgava: L. Nei-

manis, 1912 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 259 Ipp.
45. Niedra Andrievs. Kopoti raksti: 2. Jelgava: L. Neimanis, 1912 (lesp.

Rīgā «Latvija»). 360 Ipp.
46. Plūdonis Vilis. Atraitnes dēls: Poēma. / Aleksandra Strāla il. Jel-

gava: L. Neimanis, 1912 (lesp. Latvijas lauksaimn. ekon. sab-ba). 42 Ipp., il.
47. Plūdonis Vilis. Latvju literatūras vēsture: Saīs. izd. 1. d. 2. puse

Jelgava: L. Neimanis, 1912 (lesp. J. F. Stefenhāgens). 153.—273. Ipp.

1913

48. Blaumanis Rūdolfs. Kopoti raksti: 5. sēj. Stāsti. Jelgava: L. Nei-

manis, 1913 (Spiestuve nav uzrād.). 282 Ipp.
49. Niedra Andrievs. Kopoti raksti: 3. Jelgava: L. Neimanis, 1913

(lesp. Rīgā «Latvija»). 7. 362 Ipp.

1914

50. Blaumanis Rūdolfs. Kopoti raksti: 7. sēj. Dzejas. Jelgava: L. Nei-

manis, 1914 (lesp. Latvijas lauksaimn. ekon. sab-ba). 232 Ipp., 1 Ip. ģīm.

51. Niedra Andrievs. Kopoti raksti: 4/5. Līduma dūmos. Jelgava: L. Nei-

manis, 1914 (lesp. Rīgā «Latvija»). 578 Ipp.

1923

52. Birkerts Pēteris. Pedagoģiskā psiholoģija: Skolotāju semināriem un

skolotājiem. Jelgava: L. Neimanis, 1923 (lesp. Ed. Lācis, 2. Sulcs ur

biedri). 344 Ipp.

1924

53. Aus deutscher Dichtung. Nr. 1. Mit phraseologischen und syntaktischen
Erläuterungen für die unteren Mittelschulklassen dargereicht von J. Gobzina.

Mitau: Verlag L. Neimann, 1924 (Gedruckt bei Ed. Lahzis, Sch. Schultz

u. C-ie). 122 S.
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54. Birkerts Pēteris. Psiholoģija vidusskolām un pašmācībai. 2. pārlab.
un papild. izd. Jelgava: L. Neimanis, 1924 (lesp. Ed. Lācis, 2. Sulcs un

biedri). 307 Ipp.
55. Gobzins J. Werdestufen der deutschen Dichtung: Ein literaturgeschicht-

licher Leitfaden für Mittelschulen von... Mitau: Verlag L. Neimann, 1924

(Gedrucktbei Ed. Lahzis, Sch. Schultz u. C-ie). 110 S.

1925

56. Aus deutscher Dichtung. Eine Sammlung von Lesestücken aus der

modernen Jugendliteratur für die oberen Grundschul— resp. die unteren Mit-
telschulklassen mit grammatischen und stilistischen Übungen von J. Gob-

zins. Mitau: L. Neimann, 1925. 128 S.

57. Aus deutscher Dichtung: Nr. 2. Mit phraseologischen und syntaktischen
Erläuterungen für die Mittelschulen von F. Strauch. Mitau: Verlag L. Nei-

mann, 1925 (Gedruckt bei Ed. Lahzis, Sch. Schultz u. C-ie). 194 S.
58. Birkerts Pēteris, Birkerte Mērija. Latvju tautas anekdotes/ Sakrājuši

un sakop. ... Jelgava: L. Neimanis, 1925 (lesp. Ed. Lācis, 2. Sulcs un

biedri). 108 Ipp. (Skolas folklora).
59. Lauke J. Cours pratique de grammaire franņaise par J. Lauke. A I’usage

des classes moyennes et supērieures des ēcoles secondaires. Jelgava: L. Nei-

manis, 1925 (Imprimerie Müller a Riga). 154 p.

1926

60. Birkerts Pēteris. Milas psiholoģija. 1. Romantiskā mila. Jelgava:
L. Neimanis, 1926 (lesp. Ed. Lācis, 2. Sulcs un biedri). 317 Ipp.

GRĀMATAS L. NEIMAŅA ĢENERĀLKOMISIJĀ

1. Dišlers Kārlis. Velgansārtie mirkļi: Dziesmas prozā un pantos. Jel-

gava: L. Neimaņa ģenerālkomis., 1905 (lesp. A. Gemüts). 63 Ipp.

2. Energs. 2emkopības rīcības mācība: Zemkopjiem nepieciešama padoma
devēja pie saimn. ierīkošanas un vadīšanas. Māca, kādā ceļā iegūstami vis-

lielākie ieņēmumi un drošākā peļņa /Sarakst. ... Jelgava: L. Neimaņa ģe-

nerālkomis., 1908 (lesp. H. Alunāns). 7, 152 Ipp.

3. Biskaps D. Kā izsargāt bērnus no diloņa, alkoholisma un smēķēša-

nas? Jelgava: L. Neimaņa ģenerālkomis., 1910 (lesp. H. Alunāns). 23 Ipp.

4. Duburs Jēkabs. Latviešu fonētikas ābece: Rokas grām. vai. skolotā-

jiem. Jelgava: L. Neimaņa ģenerālkomis., 1912 (lesp. Latvijas lauksaimn.

ekon. sab-ba). 41 Ipp.

5. Stērste Elza. Prelūdijas: Naurēnu Elzas dzejoļi. Jelgava: autora apg.,

L. Neimaņa ģenerālkomis., 1913 (lesp. Rīgā «Latvija»). 68 Ipp.
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6. Lauke J. Recueil de morceaux tires des meilieurs ecrivains avec

notes explicatives et vocabulaire par J. Lauke Maitre de franjais ā Jelgava:
A I'usage des classes moyennes des ētablissements de I’enseignement secon-

daire. Jelgava: L. Neimanis depositaire general, 1924 (Imprimerie Lācis,
Sulcs et C-ie). 262 p.

ВКЛАД ИЗДАТЕЛЬСТВА Л. НЕЙМАНИСА

В ЛАТЫШСКОЕ КНИЖНОЕ ДЕЛО

Л. ЛАБРЕНЦЕ

Резюме

90-е годы прошлого века важный этап политической и

культурной жизни Латвии. Это было время Нового течения,
время борьбы латышской демократической интеллигенции за

прогрессивные идеи в общественной и культурной жизни. Эти

прогрессивные идеи оказали влияние и на латышское книжное

дело.

Деятельность выдающегося латышского книгоиздателя и

книготорговца Лудиса Нейманиса (1863—1926) была тесно свя-

зана с Елгавой (Митавой), старым центром латышского книж-

ного дела, вторым по значению после Риги.
Главным материалом для изучения деятельности Нейманиса

являются изданные им книги. В культурно-историческом отно-

шении ценно собрание рукописей фонд Нейманиса в отделе

рукописей Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР. Это

единственный сохранившийся материал, рассказывающий нам

о личности Нейманиса и его устремлениях.
В 1891 г. вышло первое издание Нейманиса пьеса А. Алу-

нана, выдающегося актера и создателя латышского театра. Его

опыт и советы оказали большое влияние на дальнейшую дея-

тельность Нейманиса.
В 1894 г. Нейманне открыл свой книжный магазин. По дан-

ным 1893 г., в Елгаве было 6 типографий, 12 книжных магази-

нов, 1 антиквариат, 13 переплетных мастерских, большая часть

которых являлась собственностью латышей. Наряду со старой
фирмой И. Ф. Штеффенгагена широкую известность приобрели
книжные издательства и магазины Г. Алунана, Е. Дравниека,
А. Рейнберга и Л. Нейманиса.



Издательством Нейманиса были выпущены первые издания

сборников стихотворений двух видных латышских поэтов:

В. Плудоннса «Первые аккорды» (1895) и поэтессы Аспазии

«Красные цветы» (1897). Влияние прогрессивного Нового те-

чения на выбор Нейманисом именно этих авторов неоспоримо.
Сочинения Плудониса Нейманне издавал неоднократно, и с

полным правом может быть назван его меценатом. Нейманис
был одним из первых латышских книгоиздателей, последова-
тельно издававших сочинения определенных авторов.

В издательстве Нейманиса вышли первое собрание сочине-

ний выдающегося латышского писателя-реалиста Рудольфа
Блау.маниса, важные издания научных книг и школьных учеб-
ников, среди которых были хорошие учебники немецкого и

■французского языков. Всего издательство Нейманиса выпустило
60 изданий, преимущественно художественной литературы.
Большое внимание им уделялось художественному оформлению
книг.

Первые издания Нейманиса напечатаны в Елгаве в типогра-

фии Е. Зислака, считавшейся лучшей в Латвии. Часть изданий

печаталась в типографиях И. Ф. Штеффенгагена, И. Ландсберга,
а также в Риге. Нейманис руководил Елгавским отделением

Общества латышских издателей и книготорговцев, основанного

в 1903 г. с целью содействия латышским издателям и распро-

странения полезной литературы.
Не менее значительной, чем издательская деятельность, была

сама личность Нейманиса, его способность собирать вокруг себя

одаренных людей. Он был инициатором проведения литератур-
ных вечеров и концертов.

Нейманис не был революционером; он был демократом и

глубоко понимал положение и нужды трудового народа. Ней-

манис не преследовал меркантильных целей, главным для него

было обеспечить латышскому народу доступ к хорошей книге.
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BEITRAG DES VERLAGES VON L. NEIMANIS ZUM

LETTISCHEN BUCHWESEN

L. LABRENCE

Zusammenfassung

Die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sind ein be-
deutender Zeitabschnitt im politischen und kulturellen Leben
Lettlands. Es ist die Zeit der «Neuen Strömung», des Kampfes
der lettischen demokratischen Intelligenz für progressive Ideen

im gesellschaftlichen und literarischen Leben. Diese progressiven
Ideen übten großen Einfluß auch auf das lettische Buchwesen aus.

In dieser geistig regen Zeitperiode begann seine Tätigkeit der

hervorragende lettische Verleger und Buchhändler Ludis Neima-
nis (1863 —1926), ein gebürtiger Kurländer. Diese Tätigkeit war

eng mit Mitau (Jelgava), dem alten Zentrum des lettischen Buch-

wesens, dem zweitbedeutendsten nach Riga, verknüpft.
Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, einen Bericht über

die Tätigkeit und Verdienste Neimanis’ im Verlagswesen zu ge-
ben. Das Hauptmaterial zur Erforschung der Tätigkeit Neimanis’
bilden die Ausgaben seines Verlages. Wertvoll in kulturgeschicht-
licher Hinsicht ist die Handschriftensammlung, der sog. Neima-
nis-Fonds in der Abteilung der Raritäten der Fundamentalen

Bibliothek der Akademie der Wissenschaften der Lettischen SSR.
Jetzt ist dieser Fonds das einzige nach zwei Weltkriegen erhalten

gebliebene Material, das über die Persönlichkeit und die Be-

strebungen Neimanis’ erzählt.
Im Jahre 1891 erscheint seine erste Ausgabe, ein Theaterstück

von Adolfs Alunäns, dem berühmten lettischen Schauspieler und

Gründer des lettischen Theaters, dessen Erfahrung und Rat sich

für Neimanis’ weitere Arbeit fruchtbar erwiesen.
Im Jahre 1894 eröffnet Neimanis in Mitau seine eigene Buch-

handlung. Nach den Angaben des Jahres 1893 waren in Mitau 6

Druckereien, 12 Buchhandlungen, 1 Antiquariat, 13 Buchbindereien,
deren große Zahl schon im Besitz der Letten war. Neben der alten

Firma von J. F. Steffenhagen waren die Verlagsbuchhandlungen
von Heinrihs Alunāns, Jēkabs Dravnieks, Adolfs Reinbergs und

Ludis Neimanis weit bekannt.

In Neimanis’ Verlage erschienen die Erstausgaben von zwei

später berühmt gewordenen lettischen Dichtern: die Gedichtsamm-

lung von Vilis Plūdonis «Pirmie akordi» («Die ersten Akkorde»)
1895 und die Gedichtsammlung der Dichterin Aspazija «Sarka-



nās puķes» («Die roten Blumen») 1897. Der Einfluß der «Neuen

Strömung» bei der Auswahl dieser Autoren ist unbestreitbar. Der

Herausgabe der Werke von Plūdonis wandte sich Neimanis wie-
derholt zu. Mit Recht können wir über Neimanis als Gönner von

Plūdonis sprechen. Unter den lettischen Verlegern war Neimanis
einer der ersten, der konsequent die Werke eines bestimmten
Autors herausgab.

In seinem Verlage erschienen auch die ersten Gesammelten
Werke des großen lettischen realistischen Schriftstellers Rūdolfs
Blaumanis, bedeutende Ausgaben der wissenschaftlichen Litera-
tur und Schulbücher. Darunter waren gute Lehrbücher der deut-
schen und französischen Sprache. In Neimanis’ Verlage sind

insgesamt 60 Ausgaben erschienen. Meistens sind das Ausgaben
der schönen Literatur, was für Neimanis ein bewußtes Programm
war. Große Aufmerksamkeit schenkte er der künstlerischen Buch-

ausstattung. Die meisten seiner Ausgaben wurden in Mitau ge-
druckt; die ersten noch in der Sießlackschen Druckerei, die in den
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die beste und mo-

dernste in Lettland war. Die späteren wurden bei J. F. Steffen-

hagen, J. Landsberg und auch in Riga gedruckt.
Im Jahre 1903 wurde der Lettische Verleger- und Buchhänd-

lerverein gegründet, der die Zusammenarbeit lettischer Verleger
und Verbreitung nützlicher Literatur zum Ziel hatte. Neimanis

war Leiter der Mitauschen Abteilung des Vereins.
Nicht weniger bedeutend als seine Verlagstätigkeit war die

Persönlichkeit Neimanis’, sein Verständnis, die begabtesten Men-

schen der heimatlichen Gegend um sich zu versammeln. Auf seine

Anregung wurden literarische Abende und Konzerte in Mitau
veranstaltet.

Neimanis war nicht revolutionär, sondern demokratisch ge-

sinnt, mit tiefem Verständnis für die Lage und Bedürfnisse des

arbeitenden Volkes. Die materiellen Erwägungen waren ohne

große Bedeutung für ihn. Sein Hauptziel war es, dem lettischen

Volke gute Bücher zugänglich zu machen.
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