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nodaļu. Tās galvenais uzdevums apkalpot LKP CK, LKP Rī-

gas pilsētas un rajonu komiteju, Latvijas PSR Kultūras minis-

trijas vadošos darbiniekus, Rīgas teātru kolektīvus, kultūras un

mākslas iestāžu informācijas dienestus, kā arī sūtīt materiālus

par republikas kultūras un mākslas dzīvi Informācijas centram.

Nodaļa sniedz bibliogrāfisko informāciju par šādu tematiku: kul-

tūra, kultūras darbs, kultūras pieminekļi, mākslas teorija, arhi-

tektūra, tēlotāja māksla, lietišķi dekoratīvā māksla, mūzika, teāt-
ris un dramaturģija, estrāde, cirks, balets, dejas, kinematogrāfija,
fotogrāfija un mākslinieciskā pašdarbība.

Informācijas centra funkcijas bibliotēku zinātnes un biblio-
tēku darba jautājumos republikā veic LPSR VB Zinātniskās me-

todikas un bibliogrāfijas nodaļa. Reizi ceturksnī tā izdod kārtējo
bibliogrāfisko rādītāju «Jaunākā bibliotekārā literatūra» (450
eks.) 1 un «Ekspresinformāciju» (1300 eks.). Nodaļa sniedz ko-
lektīvās un individuālās bibliogrāfiskās informācijas Latvijas
PSR Kultūras ministrijas Klubu iestāžu un bibliotēku pārvaldei,
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes (LVU) Bibliotēku zināt-

nes un bibliogrāfijas katedras un Rīgas kultūras un izglītības
darbinieku tehnikuma pasniedzējiem, LPSR VB darbiniekiem.

Par informācijas bāzi izmanto samērā bagāto LPSR VB
fondu. 1980. gada 1. janvārī aktīvajā fondā bija 336 808 mākslas
literatūras vienības (šī literatūra 1979. gadā salīdzinājumā ar

iepriekšējo gadu palielinājusies par 14 107 vienībām). Speciālis-
tiem un interesentiem 1979. gadā tika izsniegtas 212 840 mākslas

literatūras vienības, t.i., 15,5% no kopējā izsnieguma. LPSR VB
vislielākais ārzemju literatūras izsniegums (61 704, t.i., 31,7%)
bija tieši mākslas nozarēs.

No gada gadā pieaug speciālistu interese par ārzemju litera-

tūru, īpaši par periodiskajiem izdevumiem kultūras un mākslas

nozarē. Diemžēl pašreizējie LPSR VB fondi nespēj apmierināt
speciālistu augošās informatīvās vajadzības. 1979. gadā LPSR
VB saņēma 102 nodaļas tematikai atbilstošus ārzemju žurnālus.

Izdevumā «Ārzemju periodika Latvijas PSR bibliotēkās» vēl uz-

rādīti 79 žurnāli, kuru nav LPSR VB fondos. Perspektīvā Kul-
tūras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļa paredz analī-
tiski izrakstīt arī citu Rīgas lielāko bibliotēku ārzemju žurnālus.

Sākot ar 1973. gadu, Kultūras un mākslas zinātniskās infor-

mācijas nodaļa reizi ceturksnī izdod kārtējo bibliogrāfisko rādī-

tāju «Kultūra. Māksla», kura metiens sasniedzis 650 eksemplāru.
Sis izdevums adresēts republikas kultūras un mākslas darbinie-
kiem. To saņem ne tikai radošās savienības un Rīgā esošās kul-

1 No 1963. gada līdz 1979. gadam izdevumu nosaukums «Bibliotekārās
un bibliogrāfiskās literatūras jaunumi».
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turas un mākslas profila iestādes, bet arī visas rajonu un pilsētu
centrālās bibliotēkas, partijas komitejas, kultūras nodaļas un kul-

tūras nami, kā arī citas ar kultūras un mākslas jautājumiem sais-
tītas iestādes un organizācijas. Rādītājā ietverta svarīgākā lat-
viešu valodā, krievu valodā un svešvalodās izdotā literatūra, kas

attiecīgajā ceturksnī atspoguļota LPSR VB katalogos un karto-
tēkās. No latviešu valodā publicētajiem materiāliem uzrāda visas

jaunās grāmatas un periodiskajos izdevumos iespiestos teorētis-
kos rakstus. No krievu valodā izdotajiem darbiem uzrāda galve-
nokārt Maskavas un Ļeņingradas lielāko izdevniecību produkciju.
No pārējo izdevniecību grāmatām rādītājam atlasa tikai teorētis-
kus materiālus un darbus, kuri varētu ieinteresēt mūsu republi-
kas kultūras un mākslas darbiniekus un speciālistus. Rādītājā
ietver visu svešvalodās izdoto literatūru, kas saņemta LPSR VB,
izņemot izdevniecību «Progress» un «Novosti» grāmatas, jo tās

pieder pie tulkotās literatūras, nevis oriģinālliteratūras. Kaut arī

Informācijas centra izdevumi aptver samērā daudz kultūras un

mākslas jautājumu, republikā tos pagaidām paraksta neliels
iestāžu skaits. Tādējādi LPSR VB rādītājs «Kultūra. Māksla» ir
viens no galvenajiem izdevumiem, kas palīdz speciālistiem, īpaši
tiem, kuri strādā republikas laukos, orientēties jauniznākušās lite-

ratūras klāstā.

Kārtējā bibliogrāfiskā informācija sniedz relevantu informā-

ciju, kas atbilst tās patērētāju pieprasījumam. Pirms Kultūras

un mākslas zinātniskās informācijas noda|a sāka sniegt kolektī-

vās informācijas, tika noskaidroti informācijas patērētāji, uz-

klausīti viņu priekšlikumi un izstrādāta izdodamo bibliogrāfisko
sarakstu tematika. 1980. gadā noda|a sastādīja septiņus kārtējos
bibliogrāfiskos sarakstus.

Reizi mēnesī iznāk bibliogrāfiskais saraksts «Ārzemju litera-

tūra par teātri» (40 eks.) un reizi ceturksnī «Dramaturģija»
(60 eks.). Sos sarakstus saskaņā ar pieprasījumu izsūta repub-
likas profesionālajiem un Tautas teātriem, kā arī ar teātra māk-
slu saistītām iestādēm. Lai pārbaudītu abu sarakstu lietderību

un izmantošanas pakāpi, noda|as darbinieki 1979. gadā ap-
taujāja Rīgas teātru literāro daļu vadītājus, Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas (LPSR ZA) A. Upīša Valodas un literatūras insti-
tūta Mākslas teorijas un vēstures sektora, Latvijas PSR Valsts

televīzijas un radioraidījumu komitejas mākslas redakciju, žur-
nāla «Māksla» un laikraksta «Literatūra un Māksla» redakciju,
kā arī Latvijas PSR Kultūras ministrijas Teātru un mūzikas
iestāžu pārvaldes darbiniekus, LVU Filoloģijas fakultātes docentu
G. Bīberu. Apkopojot un izanalizējot aptaujā iegūtos datus, tika
izmainīta bibliogrāfiskā saraksta «Ārzemju literatūra par teātri»
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struktūra un nosaukums (iepriekš «Jaunākā literatūra par

teātri»). Aptaujājot 21 Tautas teātra režisoru, tika noskaidrots,
ka viņiem arī turpmāk nepieciešams bibliogrāfiskais saraksts

«Dramaturģija».
Pēc republikas partijas iestāžu pieprasījuma reizi ceturksnī

noda|a sastāda bibliogrāfiskos sarakstus «Partijas vadība kultū-

ras celtniecībā» (4 eks.), «Radošo un darba kolektīvu sadarbība»

(2 eks.) un «Radošo savienību darbs. Kultūras iestāžu darbs»

(2 eks.). Sājos, kā arī divos iepriekš minētajos sarakstos uzrādīta

tikai LPSR VB fondu literatūra.

Reizi ceturksnī iznāk bibliogrāfiskais saraksts «Kultūras pie-
minekļu aizsardzība, konservācija un restaurācija» (30 eks.). Tajā
atspoguļoti LPSR VB, kā arī citu PSRS bibliotēku fondi. Mate-

riālus, kuru nav LPSR VB, var pasūtīt SBA kārtā.

Pēc Padomju kinomākslas propagandas biroja Latvijas noda-

ļas pieprasījuma sešas reizes gadā iznāk bibliogrāfiskais saraksts

«Ārzemju kino jaunumi». Ar 1979. gadu šo sarakstu pieprasa arī

LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Mākslas

teorijas un vēstures sektors. Sarakstā ietverti materiāli, kas atro-
dami LPSR VB esošajos ārzemju žurnālos.

Kolektīvajās informācijās salīdzinājumā ar kārtējo bibliogrā-
fisko rādītāju «Kultūra. Māksla» literatūra uzrādīta detalizētāk,
it īpaši analītiskie izraksti no ārzemju žurnāliem un laikrakstiem.
Ja nepieciešams, materiāliem svešvalodās dotas anotācijas lat-
viešu valodā.

Lai pēc iespējas kvalitatīvāk un operatīvāk veiktu informāci-

jas darbu, Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas noda|a
ar 1978. gadu sāka apkalpot republikas kultūras un mākslas

darbiniekus pēc informācijas diferencētās izplatīšanas sistēmas.

IDI sistēma nodrošina informācijas patērētājus ar regulāru
un operatīvu informāciju par abonenta pieprasījumam atbilstošu

jaunāko literatūru. IDI sistēmas signālkartes sastāda Informā-

cijas centrā un saskaņā ar pieprasījumu nosūta savienoto repub-
liku kultūras un mākslas zinātniskās informācijas nodalām.

Lai sāktu darbu pēc IDI sistēmas, vispirms vajadzēja no-

skaidrot abonentus un precizēt tematus, kas interesē informāci-

jas patērētājus. Reizi divās nedēļās abonents saņem signālkartes
ar grāmatas, raksta vai nepublicētā dokumenta bibliogrāfisku
aprakstu. Signālkartes vienā pusē ir informācijas vērtēšanas
skala. Saņēmis informatīvo materiālu, abonents to novērtē pēc
dotas vērtēšanas skalas un talonu ar informācijas novērtējumu
nosūta bibliotēkai. Sīs sistēmas trūkums ir tas, ka ne katrreiz
mūsu republikas abonenti operatīvi saņem grāmatas SBA kārtā,
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it īpaši ārzemju gramatas, ko bibliotēkas komplektē galvenokārt
tikai vienā eksemplārā.

1980. gadā republikā bija 35 IDI sistēmas abonenti, to skaitā
4 kolektīvie abonenti. ĪDI sistēmas abonents ir LPSR ZA A. Upīša
Valodas un literatūras institūta Mākslas teorijas un vēstures
sektors, J. Vītola Latvijas Valsts konservatorija, T. Za|kalna Lat-

vijas PSR Valsts Mākslas akadēmija, Muzeju un kultūras piemi-
nekļu zinātniskās pētniecības padome, Latvijas PSR Kultūras

ministrijas pārvalžu priekšnieki, vadoši teātru un citu mākslas

nozaru speciālisti.
īpašu ievērību speciālistu vidū izraisījusi vadošo darbinieku

diferencētās informatīvās nodrošināšanas sistēma, kas paredzēta
republikas Kultūras ministrijas aparātam, partijas un valdības
darbiniekiem. VDDIN sistēmas mērķis ir samazināt informācijas
plūsmu, mērķtiecīgi atlasot materiālus, pārstrādājot tos un saga-

tavojot speciālu, saīsinātu informāciju, kurai raksturīgs augsts
koncentrācijas līmenis. VDDIN sistēmas abonents informāciju
par kultūras un mākslas dzīves aktualitātēm, problēmām un pro-
gnozēm saņem īsa un izvērsta ziņojuma, referāta vai pārskata
veidā. Gadā iznāk 12 VDDIN sistēmas laidieni, katrā ietverti
s—ll5—11 materiāli. Ziņojumus, referātus un pārskatus publicēšanai
sagatavo un izdod Informācijas centrs, bet informāciju šiem ziņo-
jumiem, pārskatiem un referātiem vāc un apstrādā arī savienoto

republiku valsts bibliotēku kultūras un mākslas zinātniskās in-

formācijas nodaļas. No 1978. gada mūsu republikas kultūras un

mākslas darbinieki tiek apkalpoti pēc VDDIN sistēmas. Abonentu
skaits 1980. gadā bija 17.

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļas uzde-

vums ir arī izpildīt bibliogrāfiskas (mutvārdu un rakstveida)
uzziņas par nodaļas tematiku pēc kultūras un mākslas iestāžu,
organizāciju un interesentu pieprasījuma. Gada laikā izpilda ap-
mēram 60—70 bibliogrāfisko uzziņu, to skaitā apmēram 10—15-
rakstveida uzziņu.

Nodaļa gatavo literatūras sarakstus LPSR VB telpās organi-
zētajām izstādēm un skatēm, kā arī dažādām iestādēm pēc to
pasūtījuma. Sabiedrības informēšanai par nozīmīgākām izstādēm

un skatēm izmanto presi, radio un televīziju. Nodaļa rakstveidā
laikus informē ieinteresētās iestādes par izstādēm. Ik gadus tiek

sagatavoti literatūras saraksti 10—12 izstādēm un skatēm par
kultūras un mākslas tematiku. Lasītāju īpašu uzmanību izraisī-
jušas izstādes «Renesanses māksla Itālijā», «Ārzemju teātris»,
«Baltijas republiku māksla», «Jaunākās mākslas grāmatas:
(1972—1977)», «Latvijas PSR mākslinieces un rakstnieces».
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Pēc kultūras un mākslas iestāžu un organizāciju pasūtījuma
tiek sagatavoti un nolasīti bibliogrāfiskie apskati par jaunāko
mākslas literatūru, piemēram, «Interešu klubi», «Informācijas
centra par kultūras un mākslas problēmām izdevumi», «Ārzemju
kino jaunumi», «Šekspīrs un mūzika», «Mūsdienu angļu teātris».

1975. gadā Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas no-

dala sastādīja «Ceļvedi mākslas bibliogrāfijā», kas ietverts Bib-

liogrāfisko uzziņu un informācijas nodaļas sastādītajā nozaru

ceļvežu sērijā. Ceļvedis iepazīstina lasītājus ar universālajiem

bibliogrāfiskajiem rādītājiem, kuros ietverta arī mākslas literatūra

un ar galvenajiem izdevumiem mākslas bibliogrāfijā un svarī-

gāko uzziņu literatūru. Tajā apkopota republikas lielākajās bib-

liotēkās esošā latviešu, krievu, angļu, vācu un franču valodā

izdotā literatūra, kas nākusi klajā no 1945. gada līdz 1973. ga-
dam. Ceļvedis palīdz lasītājam orientēties plašajā mākslas lite-

ratūras izdevumu klāstā.

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļa orga-
nizē parakstīšanos uz Informācijas centra izdevumiem. Republi-
kas kultūras un mākslas iestādēm tā piesūta izdevumu prospek-
tus, ziņas par izdevumu abonēšanu fiksē nodaļas darba kartotēkā.

Pagaidām republikas kultūras un mākslas iestādes, to skaitā arī

bibliotēkas, nepietiekami aktīvi parakstās uz Informācijas centra
izdevumiem. 1980. gadā republikā bija tikai 69 abonenti.

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas sistēmas sek-

mīga funkcionēšana nav iespējama bez visu sistēmas posmu sa-

darbības. Pašreiz jau izveidota un daļēji nostabilizējusies sistē-

mas augstākā (Informācijas centrs) un vidējā posma (savienoto
republiku valsts bibliotēku kultūras un mākslas zinātniskās

informācijas nodaļas) sadarbība.
1977. gadā PSRS Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums «Par

kultūras un mākslas informācijas sistēmas pilnveidošanu PSKP
XXV kongresa lēmumu gaismā» izvērtēja paveikto un noteica

turpmākās darbības virzienus. Lēmumā galvenā uzmanība pie-
vērsta informācijas sistēmas zemākā posma izveidei.

Saskaņā ar šo lēmumu Latvijas PSR Kultūras ministrija
1979. gada 27. februāri izdeva pavēli № 117 par kultūras un

mākslas zinātniskās informācijas sistēmas pilnveidošanu repub-
lika. Līdz 1980. gada 1. janvārim informācijas dienesti nodibināti
J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, Latvijas PSR Vēs-
tures muzejā, Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētnie-
cības padomē, Daugavpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils zināt-

niskajās bibliotēkās un Valmieras rajona centrālajā bibliotēkā.
Vēl ir paredzēts izveidot informācijas dienestus T. Zaļkalna Lat-

vijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā (pašreiz darbojas sabied-
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riskais informators), E. Melngaiļa Republikas Tautas mākslas

un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskajā centrā, Lat-

vijas PSR Kultūras ministrijas mācību iestāžu metodiskajā ka-

binetā.
Šādas informācijas sistēmas izveide nepieciešama, lai nodro-

šinātu republikas kultūras un mākslas iestāžu vadošos darbinie-

kus, radošo savienību biedrus, partijas un padomju orgānus,
augstāko un vidējo kultūras un mākslas mācību iestāžu pasnie-
dzējus, dažādu mākslas nozaru speciālistus, pašdarbības kolek-

tīvu vadītājus ar operatīvu un kvalitatīvu informāciju. LPSR
VB Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļas uzde-

vums ir sniegt metodisko palīdzību informācijas dienestiem un

koordinēt sistēmas darbību.

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļa nodro-

šina J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas, Latvijas PSR Vēs-

tures muzeja, Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētnie-
cības padomes informācijas dienestus, kā arī T. Zaļkalna Latvi-

jas PSR Valsts Mākslas akadēmiju ar atbilstošas tematikas IDI
sistēmas signālkartēm, VDDIN sistēmas materiāliem, nodaļas
sastādītajiem bibliogrāfiskajiem sarakstiem un rādītāju «Kultūra.
Māksla».

J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas informators apkalpo
konservatorijas pasniedzējus: gatavo bibliogrāfiskus sarakstus

par jauniznākušajām grāmatām, lasa bibliogrāfiskos apskatus,
iepazīstina ar ĪDI un VDDIN sistēmas materiāliem. Sī informā-

cijas dienesta pienākums ir apkalpot ari Rīgas mūzikas skolu

un vidusskolu skolotājus, Latvijas Padomju komponistu savie-
nības, PSRS Mūzikas fonda Latvijas nodaļas, Latvijas PSR
Valsts filharmonijas vadošos darbiniekus.

T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas infor-

mācijas dienestam ir jāapkalpo akadēmijas pasniedzēji, Rīgas
lietišķās mākslas vidusskolas un J. Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskolas skolotāji, Latvijas PSR Mākslinieku savienības un

Latvijas PSR Mākslas fonda vadošie darbinieki.

Latvijas PSR Vēstures muzeja informators apkalpo sava mu-

zeja un profila muzeju vadošos darbiniekus: lasa bibliogrāfiskos
apskatus, gatavo bibliogrāfiskus sarakstus par muzeju darbu,
iepazīstina muzeju darbiniekus ar IDI sistēmas signālkartēm un

VDDIN sistēmas materiāliem.

Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomē
informācijas dienests darbojas no 1973. gada. Dienests vāc un

apkopo materiālus par republikas kultūras pieminekļiem, informē

padomei pakļautās iestādes par jaunāko literatūru muzeju darbā,
izmantojot IDI un VDDIN sistēmas materiālus.
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Daugavpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils zinātnisko bib-

liotēku, kā arī Valmieras rajona centrālās bibliotēkas informa-
tori pagaidām izmanto tradicionālās darba formas sagatavo
izstādes un skates, lasa bibliogrāfiskos apskatus, palīdz organi-
zēt bibliotēku pasākumus par kultūras un mākslas jautājumiem.
Perspektīvā šīm bibliotēkām jāizveido abonentu loks, jāapkalpo
savas zonas kultūras un mākslas iestādes, partijas un padomju
vadošie darbinieki, mūzikas un lietišķās mākslas skolu un vidus-

skolu skolotāji, pašdarbības kolektīvu vadītāji, izmantojot savu

bibliotēku un LPSR VB fondus. Kultūras un mākslas zinātnis-
kās informācijas nodaļa plāno apgādāt zonālās bibliotēkas ar

IDI un VDDIN sistēmas materiāliem. Turpmāk zonālajām biblio-
tēkām jāvāc arī faktogrāfiska informācija par savas zonas kultū-

ras un mākslas dzīvi un jāsūta LPSR VB Kultūras un mākslas
zinātniskās informācijas nodaļai. So informāciju izmantos, gata-
vojot materiālus VDDIN sistēmas abonentiem. Bez tam Informā-

cijas centrs paredz, ka savienoto republiku valsts bibliotēku infor-

mācijas dienesti faktogrāfisko informāciju par katras republikas
kultūras un mākslas dzīvi sniegs uz perfokartēm, kuras pēc tam
ievadīs elektroniskajā skaitļošanas mašīnā.

Vienpadsmitajā piecgadē jāpaplašina un jānostiprina Kultū-
ras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļas sadarbība ar

republikas informācijas sistēmas zemākā posma dienestiem. Ko-
pējiem spēkiem sīkāk jāizpēta republikas kultūras un mākslas
darbinieku informatīvās vajadzības, plašāk jāizvērš individuālā

informācija.

М. КАЛВА

СОЗДАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

Резюме

Система научной информации по культуре и искусству в нашей стране

строилась по ступенчатому принципу. Сначала в ГБ СССР им. В. И. Ленина
был создан центральный отраслевой орган информации Информационный
центр по проблемам культуры и искусства. Следующим звеном явилось обра-
зование аналогичных центров в ГБ союзных и автономных республик. В

ГБ ЛатвССР функции информационного центра выполняет отдел научной
информации по культуре и искусству и отдел научной методики и библио-

графии.
Начата организация низового звена системы научной информации по

культуре и искусству. До 1980 года в республике была создана служба инфор-
мации при Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, Музее
истории ЛатвССР, Научно-исследовательском совете музеев и памятников
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культуры, в научных библиотеках Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Вентспилса
и в центральной библиотеке Валмиерского района.

Сотрудничество всех звеньев способствует успешному функционированию
системы научной информации по культуре и искусству. Эта система обеспе-

чивает оперативной и качественной информацией руководящих работников
культуры, партийных и советских органов, преподавателей высших и средних

учебных заведений культуры и искусства.
В Латвийской ССР потребители информации ежеквартально получают

текущий библиографический указатель «Культура. Искусство», коллективную

информацию, сигнальные карты ИРИ, материалы системы ДОР.
В одиннадцатой пятилетке отдел научной информации по культуре и ис-

кусству ГБ ЛатвССР в сотрудничестве с остальными службами информации
республики намеревается провести более детальное исследование информа-
ционных потребностей работников культуры и искусства, расширить круг

потребителей информации, а также развернуть индивидуальную информацию.

M. KALVA

SETTING UP A SYSTEM OF SCIENTIFIC INFORMATION
ON CULTURE AND ART IN THE REPUBLIC

Summary

The system of scientific information on culture and art is created in the
USSR according to the principle of steps. At first the central specialized
information organ was established at the V. I. Lenin State Library of the
USSR Information centre on culture and art problems. The next step was

to organize analogical centres at the State libraries in the united and auton-

omous republics. At the V. Lācis State Library of the Latvian SSR the

functions of the information centre are performed by the Culture and art
scientific information department and Scientific method and bibliography
department. At present maximum attention is paid to setting up the last
stage in the network of information services. By 1980 information service

points had been created at the J. Vītols Latvian State Conservatoire, the

Latvian SSR History Museum, Scientific Counsil of Museums and Cultural
Monuments, scientific libraries in Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Ventspils and
the Central library of the Valmiera district.

The system of scientific information on culture and art can function
successfully only due to the co-operation between all the links of the network.
The information system provides operative and qualitative information for the

authorities of culture and art institutions and organizations in the republic
as well as for Party and Soviet officials, higher and secondary culture and
art school teachers.

The users of information service in our republic receive a quarterly biblio-
graphic index «Culture. Art», collective informative lists, signal cards of
Selective dissemination of information system and materials of Differentiated
information supply for authorities’ system.

In the next five-year period the State Library Culture and art scientific
information department together with other information services in the republic
should investigate more in detail the requirements of cultural workers, widen
the circle of potential users of the service, expand individual information.
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M. ARNO

IESKATS LATVIJAS PSR KOPKATALOGU SISTĒMĀ

Sakarā ar iespieddarbu milzīgo daudzumu arvien aktuālāks

kļūst kopkatalogu organizēšanas jautājums Padomju Latvijā. Lai

ikviens lasītājs varētu iepazīties ar zinātnisko, speciālo un masu

bibliotēku grāmatu fondiem, nepieciešami kopkatalogi, kas, sakār-

toti alfabētiskā vai sistemātiskā kārtībā, informē par grāmatu,
periodisko vai cita veida iespieddarbu atrašanās vietu.

Kopkatalogu ideja nav jauna. Tās sākumi meklējami jau
18. gs. beigās, kad tika izvirzīta doma par universālās bibliogrā-
fiskās rokasgrāmatas izveidi. Laika gaitā radušies daudzi plāni,
kas palikuši nerealizēti. Kopkatalogu attīstības vēsture pierāda,
ka iespieddarbu koprādītājus iespējams sagatavot tikai tad, ja ir
nodrošināta materiālā bāze, labi izveidota bibliotekārā tehnika

un aktīva bibliotēku sadarbība.

Pirmajos padomju varas gados uz kopkataloga nepieciešamību
norādījis V. I. Ļeņins vēstulē Izglītības Tautas Komisariātam
sakarā ar bibliotēku tīkla izveidi Padomju Savienībā. 1

20. gs. 20. gados par kopkatalogu izveidi Latvijā domājuši
progresīvie bibliotēku darbinieki Voldemārs Rubenis un Volde-

mārs Caune. 1922. gadā «Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā»

iespiests kultūras darbinieka Rūdolfa Egles raksts «Apvienotā
bibliotēka» 2. Tas ir tālaika latviešu bibliotekārajā literatūrā vie-

nīgais raksts, kurā īsi apskatīts kopkataloga jēdziens, nozīme un

attīstība ārzemēs.

Latvijas Satversmes sapulce 1922. gada 24. maija kopsēdē
pieņēma likumu 3 par centrālā grāmatu kataloga sastādīšanu.
Likumā bija noteikts, ka katalogā jāapvieno visi valsts, komunālo

iestāžu, organizāciju, biedrību un citu publisko bibliotēku grā-

1 Ļeņins V. I. Izglītības Tautas Komisariātam. Raksti. Tulk, no 4. izd.,
28. sēj., 418. Ipp.

2 Egle R- Apvienotā bibliotēka. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1922,
№l, 40,—50. Ipp.; №3, 270—276. Ipp.; №4, 398,—406. Ipp.; №5,
504,—514. Ipp.

3 Valdības Vēstnesis, 1922, № 121.
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matu un citu iespieddarbu saraksti. Šāds kopkatalogs bija jāor-
ganizē Valsts bibliotēkai. lestādēm ik gadus bija jāziņo tai par
izmaiņām savu bibliotēku fondos. Likums netika izpildīts, jo ne-

bija vajadzīgās materiālās bāzes un bibliotekārā darba organizā-
cijas.

Arī nākamās ieceres kopkataloga jautājumā palika nerealizē-
tas. 1930. gadā Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāles rīkotajās bib-
liotēku pārziņu apspriedēs runāja par kopkatalogu grāmatām, kas
atradās Rīgas pilsētas tautas bibliotēkās, mēģināja izstrādāt kop-
kataloga projektus, bet rezultātu nebija.

1940. gadā pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā izvirzījās
jautājums par kopkataloga sastādīšanu masu bibliotēkām.
1941. gadā Rīgas pilsētas Bibliotēku centrālē, centralizēti kom-

plektējot un apstrādājot grāmatas, sāka veidot kopīgu jauniegū-
tās literatūras katalogu masu bibliotēkām. Tajā uzrādīja, kādas

grāmatas un cik eksemplāros katrai bibliotēkai nosūtītas. So
darbu pārtrauca karš.

Tikai pēc Lielā Tēvijas kara Latvijas PSR bibliotēkām radās

praktiskas iespējas nopietni risināt kopkatalogu jautājumu. Sājā
darbā tās pamatojās uz PSRS un ārzemju bibliotekāru izstrādāto

kopkatalogu teoriju.
Liela nozīme bija tam, ka Latvijas PSR iesaistījās Vissavie-

nības kopkatalogu organizēšanā. Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Fundamentālā bibliotēka (LPSR ZA FB) pirmā republikā
sāka aktīvi piedalīties šajā darbā. Kopš 1949. gada tā sūta ziņas

par saņemtajām jaunākajām ārzemju grāmatām uz PSRS VB un

Vissavienības Valsts ārzemju literatūras bibliotēku (VVALB).
Ir noteikts, ka visām Padomju Savienības bibliotēkām uzlikts par

pienākumu nosūtīt apraksta kartītes par saņemto ārzemju litera-

tūru PSRS VB, VVALB un Vissavienības zinātniskās un tehnis-

kās informācijas institūtiem PSRS bibliotēku ārzemju literatūras

kopkataloga organizēšanai, arī LPSR VB un LVU Zinātniskā
bibliotēka (LVU ZB) piedalās šajā pasākumā (no 1956. gada).
Līdz ar to kopkatalogu organizēšanas darbs koncentrējās Latvi-

jas PSR lielākajās bibliotēkās. Plašo iespēju un fondu univer-

sālā sastāva dēj šīs bibliotēkas kļuva par galvenajam kopkata-
logu risinātājām republikā.

Republikas kopkatalogu organizēšanas teorētiskos un prak-
tiskos jautājumus 1960. gadā pētīja Latvijas PSR ZA FB gal-
venā bibliogrāfe V. Krasta. Viņa noskaidroja kopkatalogu
teorijas un metodikas jautājumus, kā arī kopkatalogu organizēša-
nas pasākumus un uzdevumus. 1

1 Krasta V. Kopkatalogu jautājums Latvijā. Latvijas PSR ZA Funda-

mentālās bibliotēkas raksti. R., 1960, I, 207.—240. Ipp.
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Otrs virziens darba ar kopkatalogiem bija pastāvīgu kopradī-

tāju veidošana republikas bibliotēkās.

PSRS Kultūras ministrija 1955. gada 31. oktobra pavēlē no-

rādīja, ka savienoto republiku bibliotēkām jāorganizē jaunākas

ārzemju literatūras republikas kopkatalogi. Latvijas PSR Ministru

Padome 1956. gada 14. martā izdeva rīkojumu, kurā noteica, ka

visām ministriju un resoru bibliotēkām, kas saņem ārzemju lite-

ratūru, jāpiesūta šīs literatūras apraksti Latvijas PSR VB.

1956. gadā Latvijas PSR VB sāka veidot republikā esošās jaunā-
kās ārzemju literatūras kopkatalogu. Kopkatalogam izveidoja
divas daļas: «Grāmatas» un «Periodiskie izdevumi». Tā kā kop-
katalogs domāts tikai jaunākajai ārzemju literatūrai, par katalo-

ģizācijas robežgadu pieņēma 1955. gadu.

Sājā kopkatalogā kartītes ievietotas alfabētiskā kārtībā, lai

palīdzētu lasītājiem atrast izdevumu atrašanās vietu. LPSR VB

jaunāko ārzemju grāmatu kopkatalogs pēc rakstura ir republi-
kānisks, pēc atspoguļotajiem fondiem universāls, pēc kārto-

juma veida alfabētisks, pēc formas kartīšu. Kopkatalogā
kartīšu skaits aizvien palielinās: 1960. gadā bija apmēram 10000

kartīšu, bet 1980. gadā apmēram 120 000.

Mūsu republikas bibliotēkās esošajiem jaunākajiem ārzemju
periodiskajiem izdevumiem uzrādīti tikai izdevumu nosaukumi,
iznākšanas gadi un bibliotēkas, kurās tie atrodas.

Daļa bibliotēku nav iekļāvušās kopīgajā darbā, aizbildinoties

ar nesakārtotiem katalogiem un grāmatu vienkāršotu apstrādi.
Kopkataloga materiāla rediģēšanā grūtības sagādā kļūdaini
apraksti. Kļūdu noskaidrošanā paiet daudz laika. Lai tās novēr-

stu, jākonsultējas ar attiecīgām bibliotēkām, kā arī jāizmanto
bibliogrāfiskie rādītāji.

Uzziņu un informāciju, SBA un fondu komplektēšanas darbs

pierādījis, ka ar ārzemju literatūras kopkatalogu vien nepietiek.
Tādēļ pēdējā laikā bibliotēkas strādā pie mūsu valstī izdoto
darbu nozaru kopkatalogiem un kopkatalogiem literatūrai par
republiku.

1977. gadā izdots LPSR VB Apstrādes un katalogu nodaļas
sastādītais rādītājs «Padomju periodika Latvijas PSR bibliotē-
kās». Sim izdevumam ir divas daļas: «Žurnāli un turpinājuma
izdevumi» (ar alfabētisko un sistemātisko kārtojumu), «Informā-

cijas orgānu izdevumi» (sistemātiskajā rādītājā kārtoti pa zinātņu
nozarēm izdevēju organizāciju alfabētiskā kārtībā, bet alfabētis-

kajā rādītājā ■— izdevumu nosaukumu alfabētiskā kārtībā).
1978. gadā iznāca šā izdevuma papildinājums, kas parāda tikai
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tos izdevumus, kurus bibliotēkas pasūtījušas pirmo reizi šajā
gadā. So kārtējo periodisko izdevumu koprādītāju ik pa pieciem,
gadiem paredzēts izdot no jauna.

Pamatos jau veikts darbs Lauksaimniecības turpinājumu izde-

vumu kopkataloga sastādīšanai latviešu valodā, krievu valodā un

svešvalodās. Kopkataloga dalībnieces ir Latvijas PSR lielākās
bibliotēkas un dažādu lauksaimniecības nozaru zinātniskās iestā-
des. Kopkataloga ievietoti materiāli, kas izdoti, sākot ar

1955. gadu. Kopkataloga organizēšana ir ļoti darbietilpīga, jo
kartītes jāsalīdzina ar fondiem. Sakarā ar LPSR VB fondu izvie-
tojumu dažādās vietās darbs ieilgst. Grūtības sagādā arī biblio-
tēku atsūtītās informācijas neprecizitātes, kuru novēršanai izde-
vumi jāpārbauda de visu.

LPSR VB Letonikas nodaļa 1977. gadā sāka organizēt Leto-

nikas grāmatu un turpinājumu izdevumu kopkatalogu, kas pa-
rāda literatūru par Latviju. Kopkataloga materiāli sadalīti 3 gru-
pās pēc to izdošanas laika: 1700.—1919. gads, 1920.—1940. gads
un no 1940. gada līdz mūsdienām. Katrs posms kārtots pēc
valodu principa: latviešu valodā, krievu valodā un svešvalodās.
Pēc sava satura kopkatalogs ir universāls (izņemot daiļlitera-
tūru), tiek kārtots alfabētiskā kārtojumā, tradicionālajā kartīšu
formā. To veido uz Letonikas fonda pamata. Ir paredzēts arī šo

kopkatalogu izdot iespiestā veidā. Kopkatalogā piedalās LPSR
ZA FB Misiņa nodaļa, LVU ZB, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas
un Ventspils pilsētu centrālās zinātniskās bibliotēkas. Lai to

papildinātu ar trūkstošiem izdevumiem, tiks izpētīti arī PSRS
lielāko bibliotēku katalogi.

1972. gadā sākās darbs ar latviešu seniespiedumu kopkata-

logu, kura uzdevums ir maksimāli atspoguļot latviešu grāmat-
niecības senāko posmu, reģistrēt visas līdz 1855. gada 31. decem-

'brim latviešu valodā izdotās grāmatas un sīkiespieddarbus. Kop-
katalogā ietverti līdz mūsdienām saglabājušies, kā arī zudušie

un literatūrā pieminētie izdevumi. Kopkatalogs veidots kā zināt-

nisks universāls bibliogrāfisks rādītājs, kas sniegs plašas ziņas
latviešu grāmatniecības vēstures izpētei un norādīs seniespiedumu
atrašanās vietu. Kopkatalogs atspoguļos ne tikai Latvijas PSR,
bet arī citu PSRS lielāko bibliotēku un ārzemju bibliotēku fondus.
Pie tā sagatavošanas strādā Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas
darbinieki.

Ārzemju uzziņu izdevumu universālajā kopkatalogā, kas orga-
nizēts LPSR VB, atspoguļoti materiāli, sākot ar 1956. gadu. Kop-

katalogs ir kartīšu veidā, sistemātiskajā kārtojumā.
LPSR VB piedalās arī PSRS VB Ģeogrāfijas nodaļas organi-

zētajā ārzemju kartogrāfisko izdevumu kopkatalogā.
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LPSR ZA FB katru gadu izdod Latvijas PSR bibliotēkās eso-

šās ārzemju periodikas koprādītāju, atspoguļojot tajā žurnālu un

turpinājumu izdevumu nosaukumu un valsti, kurā tas publicēts.
Koprādītājs sastādīts alfabētiskā un sistemātiskā kārtojumā.

Katru mēnesi sadarbībā ar LPSR VB tiek izdots Latvijas PSR
lielāko bibliotēku ārzemju grāmatu kopbiļetens sistemātiskā kār-

tojumā. LPSR ZA FB uzdevums ir sastādīt kopkatalogu visām

LPSR ZA bibliotēkām. 1958. gadā LPSR ZA Prezidijs uzlika

par pienākumu saviem institūtiem piesūtīt kataloga kartītes

LPSR ZA FB par tiem izdevumiem, kurus šī bibliotēka nesaņem.
Pārsvarā tie ir vērtīgi speciāli izdevumi. Vēlāk bija nolemts

iekļaut kopkatalogā visus institūtu bibliotēku fondus. Atspoguļo-
jot tos LPSR ZA FB alfabētiskajos un sistemātiskajos katalogos,
tiks radīts pēc satura universāls visu LPSR ZA bibliotēku kop-
katalogs. Darbs tā veidošanā turpinās.

Viena resora bibliotēkas kopkatalogs izveidots LVU ZB. Tas
alfabētiskā un sistemātiskā kārtojumā atspoguļo visus centrālās

bibliotēkas un fakultāšu bibliotēku fondus. Kopkatalogs veidots,
centralizēti komplektējot un apstrādājot literatūru. LVU ZB kop-
katalogs pastāv kopš 1949. gada. Sakarā ar literatūras centra-
lizēto komplektēšanu un apstrādi arī citās augstākajās mācību
iestādēs organizē šādus kopkatalogus, kuriem ir resoru bibliotēku
centrālā kopkataloga nozīme.

Latvijas PSR nepieciešams veidot starpresoru kopkatalogu
dažās visaktuālākajās zinātņu nozarēs. Saimnieciskās dzīves

straujais uzplaukums rosina intensīvu pieprasījumu pēc tehniskās
literatūras. Lielo bibliotēku fondus var papildināt speciālās resoru

un uzņēmumu bibliotēkas, kas komplektē literatūru par šauriem

speciāliem jautājumiem. Šāda kopkataloga organizēšanu uzņē-
musies Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka (RZTB).
Vienpadsmitajā piecgadē tā sāks organizēt kopkatalogu, kas at-

spoguļos tehnikas, dabaszinātņu, medicīnas, lauksaimniecības lite-

ratūru, periodiskos un citus iespieddarbu veidus. Kopkatalogu
sastādīs un pavairos ar elektronisko skaitļošanas mašīnu

(ESM).
Republikāniskā zinātniskā medļcīnas bibliotēka (RZMB) orga-

nizējusi medicīnas literatūras kopkatalogu grāmatām un perio-
diskajiem izdevumiem. Kopkatalogs ir kartīšu formā, alfabētiskā
kārtojumā. Tas aptver lielāko medicīnas iestāžu fondus.

Septiņdesmitajos gados Padomju Savienībā tika izveidota vie-
notā starpbibliotēku abonementa (SBA) sistēma, kas pamatojas
uz teritoriālo nozaru principu un paredz vispirms vietējo grāmatu
resursu izmantošanu.
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Lai atvieglotu kopkatalogu organizēšanu pilsētu zinātniska-

jām un rajonu bibliotēkām, LPSR VB 1971. gadā sastādīja un

izdeva konsultatīvu materiālu «Kopkatalogu izveide Latvijas PSR
pilsēt :inātniskajās un rajonu bibliotēkās». Kopkatalogu sis-
tēma palīdz pilsētu (zonu) zinātniskajās un rajonu bibliotēkās,

īsteno pakāpenības principu, nodrošina SBA sistēmas operativi-
tāti. Kopkataloga diapazons ir zona vai rajons, jo pilsētu (zonu)
zinātniskās bibliotēkas visus kopkatalogus organizē zonas, bet

rajona bibliotēkas rajona mērogā. Sie kopkatalogi parasti
aptver bibliotēku-dalībnieču fondu atsevišķas nodaļas, atspoguļo-
jot tehnikas, lauksaimniecības, bibliogrāfisko un uzziņu literatūru,,
augstāko un speciālo mācību iestāžu mācību grāmatas latviešu,

un krievu valodās.

Atsevišķus kopkatalogus veido padomju un ārzemju periodis-
kajiem un turpinājumu izdevumiem, kā arī grāmatām svešvalo-

dās. Nozaru literatūras kopkatalogos ir sistemātisks grāmatu ap-
rakstu kārtojums. Jelgavas, Ventspils, Liepājas un Daugavpils
pilsētu centrālajās zinātniskajās bibliotēkās ir izveidoti šādi

kopkatalogi. Tie palīdz lasītājam ātri atrast vajadzīgo litera-
tūru.

Kvalitatīvu kopkatalogu organizēšana atkarīga no bibliotēku

aktivitātes un rūpīga darba. Lai paaugstinātu kopkatalogu efek-
tivitāti un padarītu tos par operatīviem informācijas līdzekļiem,
jāturpina optimāla metodiskā risinājuma meklējumi.

Republikas mēroga kopkatalogu jautājumu koordinēšanai un

kontrolei būtu vajadzīga padome vai sekcija, kas veiktu minētos
uzdevumus un pastāvētu pie Latvijas PSR Valsts plāna Biblio-

tēku darba koordinācijas starpresoru komisijas.

М. АРНО

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СВОДНЫХ КАТАЛОГОВ

В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Резюме

В связи с интенсивным ростом книжной продукции и периодических из-

даний все актуальнее становится проблема организации сводных каталогов

в Латвийской ССР. Продуманная система сводных каталогов обеспечивает

оперативность службы МБА, способствует координации комплектования фон-
дов, облегчает справочно-библиографическую работу.

В 1956 году в ГБ ЛатвССР им. В. Лациса был создан сводный каталог

иностранных книг и периодических изданий. Практика показала, что одни

такой сводный каталог не удовлетворяет потребностей справочно-информа-
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ционной службы, поэтому было начато создание сводных каталогов литера-

туры разных отраслей и типов; например, в 1977 году был издан сводный
каталог «Советская периодика в библиотеках Латвийской ССР>.

Статья содержит краткий обзор подготовляемых к печати сводных ката-

логов: сельскохозяйственной периодики, старопечатных латышских изданий.
В фонде леттоннки создается сводный карточный каталог книг и продол-
жающихся изданий о Латвийской ССР. Отдел справочно-библиографической
и информационной работы ведет сводный каталог зарубежной справочной
литературы в научных библиотеках Риги.

ГБ ЛатвССР кооперируется с ФБ АН ЛатвССР в издании сводного

ежемесячногобюллетеня новых поступлений иностранной литературы в круп-
нейших библиотеках Латвийской ССР.

ГБ ЛатвССР участвует также в создании всесоюзного сводного ката-

лога. Ее примеру следуют и крупнейшие научные библиотеки республики,
организуя свои каталоги и сотрудничая во всесоюзных отраслевых каталогах.

Республиканская научно-техническая библиотека в одиннадцатой пяти-

летке планирует составление и издание сводного каталога технической, есте-

ственнонаучной, медицинской и сельскохозяйственной литературы на базе

ЭВМ.

Городские центральные научные и районные библиотеки республики
■организуют региональные сводные каталоги отраслевой литературы.

В статье показан вклад библиотек Латвийской ССР в создание

системы сводных каталогов общесоюзного значения, а также вскрыты про-
блемы, возникающие на пути совершенствования этой системы в республике.

M. ARNO

UNION CATALOGUE SYSTEM IN THE LATVIAN SSR

Summary

With the enormous growth of books and periodicals the problem of orga-

nizing union catalogues is becoming more urgent also in our republic. A
well-considered system of union catalogues ensures the operativeness of inter-

library loan service, furthers the coordination of stock acquisition, facilitates
the bibliographic reference work.

In 1956 a union catalogue of foreign books and periodicals was organized
at the V. Lācis State Library of the Latvian SSR. As this catalogue turned

out to be insufficient for the reference and information work, union catalogues
for separate branches and kinds of literature were formed. Thus in 1977 the

catalogue «Soviet Periodicals’ in the Libraries of the Latvian SSR» was

published. A union catalogue of periodicals on agriculture and a union cata-

logue of Latvian old editions are being prepared for publication. The Letonica
union catalogue reflecting books and serials on the Latvian SSR is being
created at the Letonica department. A union catalogue of foreign reference
editions is being formed at the Bibliographic reference and information de-

partment.
The V. Lācis State Library of the Latvian SSR and the Fundamental

Library of the Latvian SSR Academy of Sciences publish a monthly union

catalogue reflecting recent foreign acquisitions at the major libraries of the
Latvian SSR.



The article shows the participation of the State Library in building Up
the All-Union catalogues. This course is followed also by other major scien-

tific libraries of the Latvian SSR by building up catalogues of their own as

well as taking part in special union catalogues of the whole state. In the
next five-year plan the Republican Scientific Technical Library has envisaged
to work out with the help of computing technique a union catalogue on

technology, natural sciences, medicine and agriculture.
The republican central, city scientific and district libraries organize spe-

cial regional union catalogues.
The article discusses the contribution of the libraries of our republic in

building up the system of union catalogues on an All-Union scale and the

problems of further improvement of this system in the republic.
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V. OSE

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAI - 60

(Jubilejas zinātniski praktiskās konferences
informatīvs pārskats)

1979. gada 16. maijā Rīgā, kultūras pilī «Dzelzceļnieks» no-

tika LPSR VB 60. gadadienai veltītā zinātniski praktiskā kon-

ference, kurā piedalījās apmēram 450 bibliotēku un citu iestāžu
darbinieku. Bibliotēku sveikt bija ieradušies republikas partijas
un padomju orgānu, radošo savienību, augstāko mācību iestāžu,
izdevniecību un muzeju pārstāvji, Latvijas PSR pilsētu un rajonu,
Aīaskavas un Ļeņingradas bibliotēku, kā arī Lietuvas PSR un

Igaunijas PSR Valsts bibliotēku darbinieki.

Konferenci atklāja Latvijas PSR Kultūras ministra pirmais
vietnieks I. Puteklis. LKP CK sekretārs 1. Andersons apsveica
bibliotēkas kolektīvu ievērojamā gadadienā un novēlēja panāku-
mus darbā.

Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja viet-
nieks V. Blūms pasniedza bibliotēkai Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija Goda rakstu par panākumiem darbaļaužu
komunistiskajā audzināšanā un sakarā ar 60. gadadienu.

PSRS Kultūras ministrijas vārdā bibliotēkas kolektīvu sveica
V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas direktora vietniece A. Hren-

kova, nododot apsveikuma veltes arī no PSRS VB lielās darbi-
nieku saimes.

LPSR VB direktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultū-

ras darbiniece A. Deglava savā referātā aplūkoja vēsturiskā

ceļa posmus kopš 1919. gada, kad ar P. Stučkas parakstīto
3. aprīļa Dekrētu par bibliotēkām tika nodibināta Latvijas Cen-
trālā bibliotēka. No savas pastāvēšanas 60 gadiem VB vairāk
nekā pusi darbojusies padomju iekārtā. Referente norādīja, ka

bibliotēka, ievērojami paplašinot savu darbību, kļuvusi par sva-

rīgu faktoru Padomju Latvijas kultūras dzīves attīstībā. To uzska-
tāmi parāda pēdējo 10 gadu statistika: kopš 1969. gada biblio-
tēkas lasītāju skaits palielinājies no 18 500 līdz 28 300, apmeklē-
jumu skaits divkāršojies, bet literatūras izsniegums pieaudzis no

nepilniem 700 000 līdz 1,5 miljoniem vienību gadā.
Referente sniedza ieskatu lasītāju apkalpošanā, bibliogrāfisko
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uzziņu un informācijas darbā visās zinātņu nozarēs, parādīja
izvērstas vienotas SBA sistēmas nozīmi iedzīvotāju nodrošinā-
šanā ar literatūru. A. Deglava raksturoja atsevišķu nodalu
sasniegumus, vispirms pievēršoties Reto grāmatu un rokrakstu

nodajas nozīmīgajam ieguldījumam latviešu grāmatniecības
vēsturē.

Par |oti svarīgu faktoru lasītāju apkalpošanas pilnveidošanā
Padomju Latvijā pēdējos 10 gados kjuvuši noda|u zinātniskie

pētījumi, kas tiek veikti gan strādājot pēc patstāvīgi izstrādātām
programmām, gan arī piedaloties vissavienības pētījumos.

Bibliotēkas tematiskais rakstu krājums «Bibliotēku zinātnes

aspekti» (agrāk «Raksti») atspoguļo, kas paveikts zinātniskajā
un praktiskajā darbā, dod ieskatu par bibliotēku darba norisi
visā republikā.

Referente īsi raksturoja LPSR VB komplektēšanas profilu,
literatūras ieguves avotus un uzsvēra, ka efektīva bibliotēku

starptautiskās sadarbības forma ir grāmatu apmaiņa ar ārzemju
lielākajām bibliotēkām.

Lasītāju operatīvā un kvalitatīvā apkalpošanā liela nozīme ir
bibliotēkas katalogu un kartotēku sistēmai, kā arī pareizai fondu

organizācijai, izvietošanai un glabāšanai.
Kopš 1972. gada LPSR VB veic fondu depozitāro glabāšanu,

šai jautājumā sadarbojoties ar 73 republikas bibliotēkām.

Noslēgumā A. Deglava atzinīgi novērtēja LPSR VB saliedēto

un disciplinēto kolektīvu, kurā ir 530 cilvēku, to skaitā 400 bib-
liotekāro darbinieku, atzīmēja kolektīva vecāko paaudzi tos,
kuri nostrādājuši bibliotēkā 20—35 gadus, vidējo paaudzi ar darba
stāžu no 10 līdz 19 gadiem un izcilākos jaunos speciālistus, kas

izveidojuši jauno speciālistu padomi, prot izvirzīt un risināt

problēmas.
Bibliotēkai izaugot, vecās telpas kļuvušas par šaurām un

vairs neatbilst šodienas prasībām. Sākta speciālas bibliotēkas
ēkas jauna moderna ēku kompleksa projektēšana, nobeigu-
mam tuvojas mazizmantotās literatūras krātuves (depozitārija)
ēkas projekts.

Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba noda|as vadī-

tāja M. Dimenšteine ziņojumā «Metodiskā darba pamat-
virzieni, īstenojot PSKP CK lēmumu «Par bibliotēku lomas palie-
lināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski

tehniskajā progresā»» vispusīgi parādīja LPSR VB organizato-
riski metodisko darbu. Bibliogrāfisko un metodisko līdzekļu sis-

tēma, lekcijas un konsultācijas bibliotēku darbinieku semināros,
kursos un konferencēs palīdz celt literatūras propagandas idejisko
līmeni, pilnveidot lasītāju bibliotekāro apkalpošanu. Zinātniski
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informatīvās funkcijas kļuvušas par masu bibliotēku darba

sastāvdaļu, un tagad šīs bibliotēkas tiek orientētas diferencēti

apkalpot visus iedzīvotājus, bibliogrāfiskās informācijas snieg-
šanā izdalot prioritārās lasītāju grupas.

Republikā pabeigta masu bibliotēku centralizētu sistēmu

izveide, un pašlaik LPSR VB Zinātniski metodiskā un bibliogrā-
fiskā darba nodaļa pievēršas bibliotekāro problēmu padziļinātai
risināšanai. Pilsētu un rajonu centrālās bibliotēkas iedzīvotāju
bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas sistēmā ir svarīgā-
kās savos reģionos.

Liela uzmanība tiek pievērsta jauniešu un bērnu diferencētai

bibliotekārai un bibliogrāfiskai apkalpošanai. Metodiska palīdzība
bibliotēkām bērnu lasīšanas vadīšanā ir viens no galvenajiem
metodiskā darba uzdevumiem. Sevišķa nozīme ir metodiskās palī-
dzības sniegšanai ciemu bibliotēkām, kuras strādā ar bērniem.

Pēdējos gados pilnveidota bibliogrāfisko līdzekļu sistēma bēr-

niem, kā arī metodiskā palīdzība skolu bibliotēkām.

PSKP CK izvirzīto uzdevumu sekmīga risināšana atkarīga no

bibliotekārajiem kadriem, viņu idejiski politiskā līmeņa, profesio-
nālās meistarības, tādēļ LPSR VB aktīvi nodarbojas ar kadru

sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas jautājumiem.
Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas galve-

nais uzdevums pašreizējos apstākļos ir visnotaļ pilnveidot cen-

tralizēto bibliotēku sistēmu darbību, noteikt to optimālās iespē-
jas, pilnveidot metodisko vadību un koordinēt metodisko darbu.

Zinātniskās pētniecības nodaļas vadītāja Latvijas PSR Nopel-
niem bagātā kultūras darbiniece Z. Eglīte sniedza pārskatu
par LPSR VB Zinātniskās pētniecības nodaļas darbu tās 10 pa-
stāvēšanas gados. Nodaļa izraugās pētījumu tematiku un pro-
blēmas, kas aktuālas visas republikas masu un zinātniskajām
bibliotēkām. Devītajā piecgadē nodaļa sāka nodarboties ar repub-
likas bibliotēku zinātniskās pētniecības darba koordināciju.

Zinātniskās pētniecības nodaļas darba pamatvirzieni:
1) bibliotēku zinātnes, bibliogrāfijas un Latvijas PSR biblio-

tēku vēstures izpēte;
2) sociālistiskās sabiedrības personības veidošanas faktoru

grāmatas, lasīšanas un bibliotēkas socioloģiskie pētījumi;
3) lauku un pilsētu iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas

izpēte ka pētījuma «ledzīvotāju vienotas bibliotekārās apkalpo-
šanas sistēma» sastāvdaļa.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta bibliotēku tīkla jautājumiem
pilsētas un laukos: masu bibliotēku centralizācijas organizatoris-
kiem principiem, bibliotekārās apkalpošanas nestacionārām for-

mām, bibliotēku tīkla izveides principiem reģionā.
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Jau pabeigti vairāki socioloģiski pētījumi. Apjomīgākā pētī-
juma «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» rezultāti apkopoti
izdevumā «Grāmata un lasītājs» (R., 1978). Pētījuma rezul-
tāti un pieņemtās rekomendācijas izmantojamas lauku iedzīvo-

tāju bibliotekārās apkalpošanas pilnveidošanai ilgākā laika posmā.
Sekmīgi turpinās darbs bibliotekārās un bibliogrāfiskās ter-

minoloģijas jomā. Ciešā kontaktā ar LPSR ZA Valodas un lite-
ratūras institūtu tiek gatavota izdošanai jauna bibliotekārās un

bibliogrāfiskās terminoloģijas vārdnīca.

Ļoti svarīgs Zinātniskās pētniecības nodajas darbības virziens
ir Latvijas PSR bibliotēku vēstures attīstības padomju perioda
pētīšana, analizējot galvenokārt arhīvu materiālus.

Turpmākajā Zinātniskās pētniecības noda|as darbā vairāk

jānopamato pētījumu rezultāti un jāievieš bibliotēku praktiskajā
darbā.

Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodajas galvenā
bibliogrāfe Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece
O. Pūce ziņojuma «Zinātniskās bibliogrāfijas izdevumu sistēma
Valsts bibliotēkā» ievadā izvirzīja tēzi, ka bibliogrāfisko līdzekju
efektivitāte atkarīga ne tikai no tā, cik kvalitatīvi tie sastādīti,
bet arī no tā, cik rezultatīva ir to izmantošana. Tāpēc, kā norā-

dīja referente, svarīgi ir radīt sistēmu, kas nodrošinātu optimā-
lus apstāk|us bibliogrāfisko līdzek|u sastādīšanai un izmanto-
šanai.

LPSR VB izveidotās sistēmas pamatā ir tradīcijas un uzde-

vumi, kas jāveic pēc zinātnisko bibliotēku bibliogrāfiskā darba

koordinācijas plāna. Izdevumu pirmo grupu veido nacionālās bib-

liogrāfijas universāla satura darbi, piemēram, retrospektīvais lat-

viešu periodisko izdevumu rakstu rādītājs «Latviešu zinātne un

literatūra», bet otrajā grupā ietilpst nozaru un tematiskie biblio-

grāfiskie līdzekli (par sabiedriski politiskiem, mākslas un litera-

tūras jautājumiem).
Pārskatot republikas zinātnisko bibliotēku, institūtu un citu

iestāžu zinātniskās bibliogrāfijas līdzekļu sastādīšanas plānus,
LPSR VB izvēlas tādu tematiku, kas atbilst partijas izvirzīta-

jiem uzdevumiem darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā, sociā-
listiskās kultūras un zinātnes attīstībā un nodrošina bibliotēkas

fondu izmantotājus ar vajadzīgo informāciju.

Apstrādes un katalogu noda|as galvenā bibliogrāfe M. Arno

ziņojumā «Kopkatalogu sistēma Latvijas PSR un tās attīstības

perspektīvas» parādīja, ka kopkatalogi, sevišķi iespiestā veida,
dod iespēju plašām lasītāju masām iepazīties ar literatūru, kas

atrodas daudzu bibliotēku fondos. Kopkatalogiem ir arī liela no-
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zīme koordinētā bibliotēku fondu komplektēšanā. Tālāk referente

aplūkoja kopkatalogu izveides vēsturi kopš 1940. gada. 1
Par tematu «V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas fondu

komplektēšanas problēmas» runāja Komplektēšanas noda|as vadī-

tāja V. Brezgunova. Referente īsi raksturoja LPSR VB
fondu komplektēšanas uzdevumus kopš bibliotēkas dibināšanas
1919. gadā, parādot stāvokli šajā jautājumā buržuāziskās Latvi-
jas laikā līdz 1940. gadam. Ar 1941. gadu bibliotēka sāka saņemt
vissavienības bezmaksas obligāto eksemplāru, grāmatas no Ālas-
kavas zinātnisko bibliotēku kolektora un apmaiņas kārtā no

PSRS lielākajām zinātniskajām bibliotēkām. Fašistiskā okupācija
partrauca bibliotēkas darbinieku radošo darbību un jūtami izpos-
tīja fondus.

Pēckara gados bibliotēkas kolektīvam vajadzēja pieņemt, uz-

skaitīt un apstrādāt uzkrājušos obligātos eksemplārus, kā arī bez

īpašnieka palikušos milzīgos literatūras fondus dažādās valodās.

Komplektēšanas nodaļas uzdevums bija izveidot grāmatu fondus,
ievērojot republikas tautas saimniecības profilu, zinātnes un kul-
tūras attīstību, kā arī iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Sevišķa
uzmanība tika pievērsta Latvijas izdevumu pilnīgai komplektē-
šanai. 1979. gada sākumā LPSR VB fondos bija 4,9 miljoni
sējumu. Ik gadus tie papildinās vidēji par 147 000 iespiedvienību.
Universālais bibliotēkas fonds ar vairākām vispilnīgāk pārstā-
vētām nozarēm un izdevumu veidiem iekļaujas republikas lielāko
zinātnisko bibliotēku fondu sistēmā.

Valsts un resoru izdevniecību jaudai palielinoties, līdz ar

aktuālu informatīvu literatūru nāk klajā arvien vairāk šauri spe-
ciālu vietējas un īslaicīgas nozīmes izdevumu. Sakarā ar to radu-
sies nepieciešamība pārskatīt un precizēt LPSR VB komplektē-
šanas principus, padziļināt koordināciju ar citām bibliotēkām.

Pašreiz bibliotēka pārstrādā komplektēšanas pamatdokumentus,
ievērojot partijas un valdības izvirzītos jaunos uzdevumus zinātnē

un kultūrā. lekļaujoties fondu depozitārās glabāšanas sistēmā,
LPSR VB zināmus pārkārtojumus izdara pastāvīgi glabājamos
mazizmantotās literatūras fondos.

Pētījuma «Zinātnisko bibliotēku fondu attīstības perspektīvas»
(1970. —1975. g.) rezultātā tika veikti vairāki pasākumi LPSR
VB fondu komplektēšanas pilnveidošanai. Pie tiem pieder fondu

kārtējās komplektēšanas kartotēkas izveide, īpašas kārtības ievie-
šana darbā ar informatīvo literatūru (tā dod iespēju vienkāršot

apstrādes procesu) un citi pasākumi, kas raksturoti ziņojumā.

.

Par kopkatalogu jautājumu tuvāk sk. M. Arno rakstā, kas ievietots
sājā krājumā.
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V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darba skate
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Bez tam Komplektēšanas nodaļā tiek regulāri pilnveidota darba

organizācija.
Rezumējot ziņojumu, referente pasvītroja nepieciešamību pa-

dziļināt republikas lielāko bibliotēku vidu pastāvošo fondu kom-

plektēšanas koordināciju, vēl plašāk izmantot LPSR VB fondu

retrospektīvās komplektēšanas augošās iespējas, pieņemot no bib-
liotēkām literatūru depozitārajā glabāšanā, kā arī izvirzīja priekš-
likumus vissavienības maksas obligāto eksemplāru papildināt ar

iespieddarbiem, kurus nevar saņemt centralizētajos komplektēša-
nas avotos.

LPSR VB Krātuves nodaļas galvenā bibliotekāre I. Dauk-
ste ziņojumā «Depozitāriju sistēmas izveide republikā» rakstu-

roja republikāniskās depozītbibliotēkas funkcijas un mazizmanto-
tās literatūras depozitārās glabāšanas sistēmas izveidi republikā.

Bibliotēkas fondu mazizmantotās da|as operatīva noskaidro-

šana, fondu attīrīšana no mazizmantotiem un novecojušiem izde-

vumiem, liekiem dublētiem novērš disproporciju starp fondu skait-
lisko pieaugumu un to sastāva kvalitāti, līdz ar to nodrošinot

bibliotēku fondu pilnīgu atbilstību lasītāju pieprasījumu struk-

tūrai.

Fondu depozitārās glabāšanas sistēmas ieviešana sekmē maz-

pieprasītās literatūras pieprasījuma pieaugumu depozītbibliotēkās
SBA kārtā.

Bibliotēkas fondu dalīšana pēc izmantošanas pakāpēm nodro-

šina to pareizu attīstību.

Fondu un to izmantošanas analīze jāturpina, lai noteiktu

izdevumus, kuri jāpārvērš mikroformā, kā arī lai noskaidrotu,
kādas iespējas ir koordinēt darbu ar citām depozītbibliotēkām.
I. Daukste norādīja uzdevumus, kas veicami LPSR VB kā meto-
diskā darba centram, strādājot ar bibliotēkām, kurām nav depo-
zitārās glabāšanas funkciju.

Noslēgumā referente raksturoja LPSR VB depozitārija fondu,
kurā 1979. gada 1. janvārī bija 830 000 vienību. 1978. gadā no šī

fonda izsniegts 14 380 vienību, fonda apgrozība bija 0,02.
Konferencē bibliotēkas kolektīvu sveica M. Saltikova-Sčedrina

lasīti no sabiedriskajām organizācijām, republikas pilsētu un
lauku bibliotēkām un darba kolektīviem saņemtie apsveikumi.

Konferencē bibliotēkas kolektīvu sveica M. Saltikova-Sčedrina
Valsts publiskās bibliotēkas (VPB) direktora vietniece M. Mo-
ričeva, F. Kreicvalda Igaunijas PSR Valsts bibliotēkas (IPSR
VB) direktors R. Kopelmans un Lietuvas PSR Valsts bibliotē-
kas (Liet._ PSR VB) direktors J. Baltušis.

Sakara ar bibliotēkas jubileju bibliotēkas darbinieces M. Arno,
Dz. Dimperāne un L. Senčuka tika apbalvotas ar Latvijas PSR



Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, V. Plēsuma ЦП-

S. Siško ar PSRS Kultūras ministrijas nozīmi «Par teicamu

darbu», S. Liniņa ar PSRS Kultūras ministrijas Goda rakstu

un vairāki darbinieki ar LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona
komitejas un LĻKJS Rīgas pilsētas Kirova rajona komjaunatnes-

komitejas Goda rakstiem. Daudziem darbiniekiem izteikta patei-
cība par labu darbu un aktīvu sabiedrisko darbību.

Noslēgumā konferences dalībniekiem koncertu sniedza LPSR
VB mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un republikas mākslas

meistari.

LPSR VB 60. gadadienai veltītas zinātniski praktiskās konferences
atklāšana
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Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda raksta pasniegšana
kolektīvam

Referē LPSR VB Zinātniskās pētniecības nodaļas vadītāja, Latvijas PSR
Nopelniem bagātā kultūras darbiniece Z. Eglīte
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LPSR VB kolektīva un atsevišķu darbinieku sveikšana
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Konferences noslēgumā runā LPSR VB direktore, Latvijas PSR Nopelniem

bagātā kultūras darbiniece A. Deglava

Dzied LPSR VB sieviešu vokālais ansamblis «Rota»
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В. ОСЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА - 60

(Обзор юбилейной научно-практической конференции)

16 мая 1979 года в Риге, во Дворце культуры железнодорож-
ников, состоялась научно-практическая конференция, посвящен-

ная 60-летию Государственной библиотеки Латвийской ССР

им. В. Лациса, в которой приняло участие около 450 работников
библиотек и других организаций. Юбилей библиотеки собрал
представителей партийных и советских органов, творческих со-

юзов, высших учебных заведений, издательств и музеев респуб-
лики, работников городских и районных библиотек ЛатвССР,
коллег из Москвы, Ленинграда, Литвы и Эстонии.

Конференцию открыл первый заместитель министра куль-

туры ЛатвССР И. Путеклис. Секретарь ЦК КП Латвии И. Ан-

дерсон поздравил коллектив библиотеки со знаменательным

юбилеем и пожелал ему новых трудовых успехов.
Заместитель председателя Президиума Верховного Совета

Латвийской ССР В. Блум вручил коллективу библиотеки По-

четную грамоту Президиума Верховного Совета ЛатвССР за

успехи, достигнутые в коммунистическом воспитании трудя-
щихся, и в связи с 60-летием библиотеки.

Заместитель директора Государственной библиотеки СССР

им. В. И. Ленина А. Хренкова приветствовала коллектив ГБ

ЛатвССР от имени Министерства культуры СССР, а также

передала поздравление и сувениры от многочисленного коллек-

тива Ленинской библиотеки.

Директор ГБ ЛатвССР им. В. Лациса, заслуженный дея-

тель культуры республики А. Деглава в своем докладе оха-

рактеризовала этапы исторического пути библиотеки, начавше-

гося 3 апреля 1919 года, когда «Декретом о библиотеках»,

подписанным П. Стучкой, была основана Центральная библио-

тека Латвии. Более 30 лет работы ГБ приходится на советский

период. Докладчица отметила, что, значительно расширив

свою деятельность, библиотека стала важным фактором в раз-

витии культурной жизни Советской Латвии. Об этом наглядно

свидетельствует статистика последних 10 лет: начиная с 1969 го-

да количество читателей библиотеки возросло с 18,5 тыс. до

28 3 тыс., число посещений удвоилось, а выдача литературы с

неполных 700 тыс. возросла до 1,5 млн. единиц в год.

а" Деглава коротко остановилась на информационно-библио-
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графическом обслуживании читателей по всем отраслям знания,
подчеркнула значение единой системы обеспечения читателей

литературой. Докладчица охарактеризовала достижения различ-
ных отделов библиотеки, отметив значительный вклад в исто-

рию латышского книжного дела, вносимый отделом редких книг

и рукописей.
Важным фактором усовершенствования обслуживания чита-

телей в республике за последние 10 лет стали научные исследо-

вания отделов, проводимые самостоятельно или по программам
общесоюзных исследований.

Тематический сборник «Аспекты библиотековедения» (ранее
«Труды») освещает результаты научной и практической дея-

тельности библиотеки, дает представление о состоянии библи-

отечного дела в республике.
Говоря о профиле комплектования и источниках приобрете-

ния литературы, А. Деглава подчеркнула, что эффективной фор-
мой международного сотрудничества библиотек является книго-

обмен с крупными библиотеками зарубежных стран.
Основой оперативного и качественного обслуживания чита-

телей является система библиотечных каталогов и картотек, а

также правильная организация, размещение и хранение фондов.
С 1972 года ГБ ЛатвССР осуществляет функции депози-

тарного хранения, сотрудничая в этом плане с 73 библиотеками

республики.
Заключительная часть доклада А. Деглавы была посвящена

сплоченному и дисциплинированному коллективу библиотеки,
где трудится 530 человек, из которых 400 являются библиотеч-

ными работниками. Докладчица особо отметила старшее поко-

ление сотрудников, проработавших в библиотеке от 20 до 35 лет,
среднее со стажем работы от 10 до 19 лет, а также предста-
вителей молодежи, создавших совет молодых специалистов, спо-

собных выдвигать и решать насущные проблемы.
Библиотека выросла, и ее старые помещения не соответст-

вуют современным требованиям. Поэтому для нее проектируется
новый комплекс зданий и уже завершается разработка проекта
депозитарного книгохранилища.

Зав. отделом научно-методической и библиографической ра-
боты М. Ди менштейн в докладе «Основные направления
методической работы в свете постановления ЦК КПСС «О по-

вышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудя-
щихся и научно-техническом прогрессе» (1974)» дала всесто-

роннюю характеристику организационно-методической работы
ГБ ЛатвССР. Система библиографических и методических



35

пособий, лекции и консультации на семинарах, курсах и конфе-
ренциях библиотечных работников способствуют повышению

идейного уровня пропаганды книги, улучшению содержания

работы библиотек с читателями. Научно-информационные функ-
ции стали составной частью работы массовых библиотек, и сей-

час библиотеки ориентированы на дифференцированное обслу-
живание всех слоев населения с выделением приоритетных
групп потребителей библиографической информации.

В республике закончено создание централизованных систем

массовых библиотек, и теперь вся работа нацелена на оптималь-

ное решение библиотечных проблем. Центральные городские и

районные библиотеки занимают ведущее положение в единой
системе библиотечно-библиографического обслуживания населе-

ния в своих регионах.
Большое внимание уделяется дифференцированному библио-

течно-библиографическому обслуживанию молодежи и детей.

Оказание помощи библиотечным работникам в дифференциро-
ванном руководстве чтением детей является важной задачей
методической работы. Особо подчеркнута методическая помощь

сельским библиотекам в обслуживании детей и школьным биб-

лиотекам.

Успешное решение задач, выдвинутых перед библиотеками

ЦК КПСС, зависит от идейно-политического уровня и профес-
сионального мастерства библиотечных кадров, поэтому ГБ

ЛатвССР неуклонно заботится об их подготовке и повышении

квалификации.
На данном этапе главной задачей научно-методической и

библиографической работыявляется совершенствование деятель-

ности централизованных библиотечных систем, выявление их

оптимальных возможностей, улучшение методического руковод-

ства и координация методической работы.
Зав. научно-исследовательским отделом (НИО), заслужен-

ный деятель культуры ЛатвССР 3. Эглите дала обзор деся-

тилетней работы отдела. НИО разрабатывает актуальные для

массовых и научных библиотек республики темы и проблемы.
В девятой пятилетке он начал заниматься координацией научно-
исследовательской работы библиотек республики.

Работа НИО развивается по следующим основным направле-

ниям:

изучение общетеоретических вопросов библиотековедения,

библиографии и истории библиотек ЛатвССР;

социологические исследования книги, чтения и библиотек



36

как факторов формирования личности в социалистическом об-

ществе;
изучение вопросов библиотечного обслуживания сель-

ского и городского населения как составная часть многоаспект-
ного исследования «Единая система библиотечного обслужива-
ния населения».

Главное внимание уделяется вопросам функционирования
библиотечной сети в городе и на селе: организационным принци-
пам централизации массовых библиотек, нестационарным фор-
мам библиотечного обслуживания, принципам создания библи-
отечной сети в регионе на основе сотрудничества библиотек.

НИО осуществил ряд социологических исследований, из них

наиболее обширное «Книга и чтение в сельском районе», содер-
жание и результаты которого обобщены в издании «Книга и чи-

татель» (Р., 1978). Принятые по его итогам рекомендации могут

составить основу совершенствования библиотечного обслужива-
ния сельского населения на длительный период времени.

Успешно развиваются исследования в области библиотеко-
ведческой и библиографической терминологии. В тесном сотруд-

ничестве с Институтом языка и литературы АН ЛатвССР

готовится к изданию новый словарь библиотечных и библиогра-
фических терминов.

Важным направлением работы НИО является исследование

советского периода истории библиотек Латвии, основанное на

анализе архивных материалов.
В дальнейшем нужно стремиться к более глубокому обосно-

ванию выводов, полученных в результате исследований, к уско-

ренному их внедрению в библиотечную практику.
Главный библиограф отдела научно-методической и библио-

графической работы, заслуженный деятель культуры ЛатвССР

О. Пуце в сообщении «Система научно-вспомогательных биб-

лиографических указателей ГБ ЛатвССР им. В. Лациса»

выдвинула тезис о зависимости эффективности библиографиче-
ских пособий не только от качества их составления, но и от

организации использования. Поэтому важно создать систему,
которая обеспечила бы оптимальные условия для составления

и использования библиографических пособий. Система, сложив-

шаяся в ГБ им. В. Лациса, опирается как на традиционные для

ГБ издания, так и на издания, соответствующие плану коорди-

нации библиографической деятельности научных библиотек

республики. В первую группу входят универсальные по содер-
жанию работы в области национальной библиографии, напри-

мер ретроспективный указатель статей периодических изданий
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«Латышская наука и литература», во вторую группу пособия

по отраслевой и тематической библиографии (на общественно-

политическую тему, по вопросам литературы и искусства).
Просматривая планы научных библиотек, институтов и дру-

гих организаций по составлению научно-вспомогательных биб-

лиографических пособий, ГБ ЛатвССР выбирает такую тема-

тику, которая способствует решению выдвинутых партией и пра-
вительством задач коммунистического воспитания трудящихся,
развития социалистической культуры и науки, а также обеспе-

чивает специалистов необходимой информацией.
Главный библиограф отдела обработки и каталоговМ. Арно

в сообщении «Система сводных каталогов Латвийской ССР и

перспективы ее развития» отметила роль сводных (особенно
печатных) каталогов в ознакомлении широкого круга читателей

с литературой, имеющейся во многих библиотеках. Сводные ка-

талоги используются также при координированном комплекто-

вании библиотечных фондов. М. Арно коснулась истории созда-

ния сводных каталогов начиная с 1940 года.

Материалы сообщения вошли в статью М. Арно, помещенную
в данном сборнике.

В сообщении зав. отделом комплектования В. Брезгун о-

вой «Проблемы комплектования фондов ГБ ЛатвССР им.

В. Лациса» охарактеризованы задачи комплектования фондов,
ставившиеся в период основания библиотеки в 1919 году, а

также в период буржуазной Латвиидо 1940 года. Начатая после

восстановления Советской власти в Латвии перестройка ком-

плектования была прервана начавшейся войной и фашистской
оккупацией, нанесшей ощутимый ущерб книжным фондам.

В послевоенные годы коллектив библиотеки должен был при-

нять, учесть и обработать оставшийся без владельцев огромный
фонд литературы на многих языках и накопившийся всесо-

юзный обязательный экземпляр. Перед отделом комплектования

была поставлена задача создать книжный фонд, учитыва-
ющий народно-хозяйственный профиль республики, задачи раз-

вития науки и культуры, знание населением языков. Особое

значение придавалось созданию полного репертуара латвийских

изданий. К началу 1979 года фонд библиотек составил 4,9 млн.

печ. ед. и ежегодно возрастает в среднем на 147 тыс. печ. ед.

Универсальный по содержанию фонд ГБ ЛатвССР является

составной частью системы фондов научных библиотек респуб-
лики.

По мере возрастания мощности государственных и ведомст-

венных издательств наряду с актуальной литературой широкого
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профиля все в большем количестве выходят узкоспециальные, ве-

домственные и кратковременные издания. Это вызывает необхо-

димость пересмотра и уточнения принципов комплектования

фондов ГБ ЛатвССР, углубления координации с другими
библиотеками. ГБ ЛатвССР пересматривает основные доку-
менты комплектования, руководствуясь при этом установками
партии и правительства по развитию народного хозяйства, куль-
туры и науки в республике.

Совершенствованию практики комплектования служат про-
водимые в библиотеке изучение фондов, анализ поступлений по

источникам комплектования; с этой же целью создана карто-
тека текущего комплектования, введены определенный порядок в

работе с изданиями научно-технической информации и другие
мероприятия. Отдел постоянно совершенствует организацию
труда.

В заключениеВ. Брезгунова указала на необходимость углу-
бить координацию между крупными библиотеками республики
в комплектовании фондов, еще шире использовать растущие
возможности ретроспективного комплектования за счет приема
от библиотек литературы на депозитарное хранение, добиваться
включения во всесоюзный платный обязательный экземпляр
изданий, приобретение которых не обеспечивают централизо-
ванные источники комплектования.

Главный библиотекарь отдела хранения ГБ ЛатвССР
И. Даукстев сообщении «Создание системы депозитарного
хранения в республике» охарактеризовала функции республи-
канской библиотеки-депозитария в системе хранения малоис-

пользуемой литературы. Оперативное выявление неиспользуемой
части библиотечных фондов, очищение их от излишних дубле-
тов и устаревших изданий устранит диспропорцию между коли-

чественным ростом фондов и их качественным составом, тем

самым обеспечивая более полное соответствие библиотечных

фондов уровню и структуре читательского спроса.
Внедрение депозитарной системы хранения фондов приведет

к росту числа заказов по МБА, направляемых в библиотеки-де-

позитарии, повысит эффективность использования их фондов.

Депозитарному хранилищу следует продолжать анализ фон-
дов, чтобы выявить издания, сохраняемые в микроформе, и коор-

динировать свою работус другими библиотеками-депозитариями.
И. Дауксте отметила задачи, стоящие перед ГБ ЛатвССР

как методическим центром для библиотек, не выполняющих

функций депозитарного хранения.
В заключение был дан анализ состояния депозитарного



фонда ГБ ЛатвССР, на 1 января 1979 года составившего 830

тыс. печ. единиц. В 1978 году из этого фонда выдано 14 830 печ.

ед. (обращаемость фонда 0,02).
После конференции состоялось чествование библиотеки, ко-

торую приветствовали представители общественных и творческих
организаций, коллеги из республиканских библиотек, сельских

и городских библиотек Латвийской ССР, коллективы трудя-
щихся, были зачитаны поздравительные телеграммы.

Коллектив библиотеки приветствовали также зам. директора
ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина М. Моричева, директор ГБ
Эстонской ССР Р. Коппельман, директор ГРБ Литовской ССР
И. Балтушис.

В связи с юбилеем ГБ Латвийской ССР Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР награждены
сотрудники библиотеки М. Арно, Д. Димперане и Л. Сенчук.
В. Плесума и С. Шишко удостоены значка «За отличную ра-

боту» Министерства культуры СССР, С. Лининя награждена
Почетной грамотой Министерства культуры СССР, некоторые

сотрудники Почетными грамотами Кировского РК КПЛ и

РК ЛКСМ Латвии. Многим работникам библиотеки была

объявлена благодарность за отличную работу и активное уча-

стие в общественной жизни.

В заключение был дан концерт художественной самодеятель-
ности ГБ ЛатвССР и мастеров искусств республики.

V. OSE

60 YEARS OF THE V. LĀCIS STATE LIBRARY
OF THE LATVIAN SSR

Summary

In May, 1979, a scientific conference dedicated to the 60th anniversary of

the V. Lācis State Library of the Latvian SSR took place in Riga. The direc-

tor of the State Library A. Deglava, Honoured Worker of Culture, and leading
specialists discussed in their reports the history of the library and the main

tendencies of its work.

In connection with the 60th anniversary and the achievements in com-

munist education of people the State Library was awarded the Honorary
Diploma of the Presidium of the Latvian SSR Supreme Soviet.
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M. KLUCE

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

LETONIKAS LASĪTAVAS DARBS

(1958 — 1979)

IESKATS LETONIKAS LASĪTAVAS ATTĪSTĪBA

LPSR VB Letonikas lasītava darbojas kopš 1958. gada jūlija. 1
Tās izveides pamatā ir Novadpētniecības nodaja, kas darbojās
no 1950. gada līdz 1955. gadam Rīgā, Pionieru laukumā 2. Gan-

drīz 30 gadu ilgajā periodā (no 50. gadu sākuma līdz 70. gadu
beigām) mainījusies lasītavas administratīvā pakļautība, meklē-
tas labākas darba organizācijas formas, bet galvenais uzdevums

joprojām ir apmierināt lasītāju padziļinātos pieprasījumus pēc
grāmatām par mūsu republiku.

Novadpētniecības noda|a bija patstāvīga vienība LPSR VB

struktūrā. Noda|as trīs cilvēku kolektīvam plānotais darba ap-

joms lasītāju apkalpošana divās maiņās, fonda organizācija,
bibliogrāfiskais, metodiskais un izvērstais masu darbs bija
par plašu, lai darbinieki varētu specializēties.

Novadpētniecības nodaļas fonda pamatā galvenokārt bija no

Baltikas nodajas 2 mantotā literatūra svešvalodās un no citiem
fondiem pārņemtā literatūra latviešu un krievu valodā. No Bal-
tikas noda|as mantotais fonds, kas tika apzīmēts ar burtu B,
50. gados vēl nebija apgūts bibliogrāfiskā ziņā tas pilnīgi ne-

atspoguļojās ne katalogos, ne zinātniskajos bibliogrāfiskajos
rādītājos. Tikai 50. gadu beigās Bibliogrāfijas un metodiskā

darba nodaja aizsāka un 60. gados izvērsa zinātniskās bibliogrā-
fijas darbu ar literatūru par Latviju. 3

Kad 1955. gadā tika likvidēta Novadpētniecības noda]a un

В fonds nonāca Galvenās grāmatu krātuves pārziņā, lasītāju
apkalpošana bez specializēta bibliogrāfiskā dienesta un fonda

1 Līdz 1976. gadam Lasītava literatūrai par Latvijas PSR.
2 Kluce M. Latvijas Valsts bibliotēkas darbība buržuāziskās Latvijas laikā

(1919. g. aug. 1940. g. jūl.) Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1973,
4, 15.-52. Ipp.

’ Sīkāk sk. Liniņa S. Zinātnisko un kārtējo literatūras rādītāju izdevumi
V. Lača Latvijas PSR Valsts bibliotēkā pēckara periodā. Raksti / V. Lāča
LPSR Valsts b-ka, 1973, 4, 284,—307. Ipp.
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komplektēšana bez dokumentētā komplektēšanas profila jūtami
pasliktinājās.

1956. gada rudenī tika izdarīts jauns pavērsiens lasītāju ap-
kalpošanā ar novadpētniecības literatūru (turpmāk rakstā
letonikas literatūra). Reorganizēt darbu ar letonikas literatūru

uzņēmās Reto grāmatu un rokrakstu fonda galvenais bibliotekārs
A. Apīnis.

В fonds tika pārvests uz Komjaunatnes ielu 6/8, kur jau bija
koncentrēti citi specializētie fondi (retās grāmatas un rokraksti,
grupālās apstrādes materiāli, karšu izdevumi, attēlizdevumi, kā
arī periodika). В fonda grāmatas sāka izsniegt minēto speciali-
zēto fondu lasītavā, un lasītājiem bija iespējas konsultēties ar

fonda darbiniekiem. Tas bija svarīgs solis virzībā uz komplekso
apkalpošanu ar letonikas literatūru.

Līdz 1958. gadam В fonds atradās Galvenās grāmatu krā-
tuves reto grāmatu un rokrakstu sektora sastāvā. Pēc atdalīša-
nās no Galvenās grāmatu krātuves tas ieguva piemērotas telpas
un kopēju Reto grāmatu un letonikas literatūras lasītavu.

Letonikas fonda reorganizācijas posms ilga līdz 1960. gadam,
kad Letonikas lasītava ar В fondu kā atsevišķs sektors tika admi-'
nistratīvi pakļauts Lasītāju apkalpošanas nodaļai un Bibliogrā-
fijas un metodiskā darba nodaļa lasītavā izveidoja bibliogrā-
fisko grupu.

Darba pamatprincipus un iegūtās atziņas A. Apīnis iztirzāja
vairākās starprepublikāniskās un Vissavienības mēroga apsprie-
dēs (šie jautājumi aplūkoti arī publikācijās 1).

Tā kā LPSR ZA FB J. Misiņa nodaļā jau bija iespējami pil-
nīgi sakopota latviešu literatūra, kā arī republikas izdevniecību

un tipogrāfiju iespiedprodukcija, tika atzīts, ka LPSR VB jātur-
pina veidot specializētu letonikas literatūras fondu republikas
tagadnes un pagātnes izpētei.

1 Apinis A. Dažas problēmas LPSR Valsts bibliotēkas darbā ar literatūru
par Latvijas PSR. Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1964, 1, 51.—67. Ipp.

Апинис А. Работа с фондом литературы о Латвийской ССР в Государст-
венной библиотеке Латвийской ССР. В кн.: Краеведческая работа библио-

тек. М„ 1960, с. 46—54.

Апинис А. Работа с фондом литературы о Латвийской ССР в Государ-
ственной библиотеке Латвийской ССР. Опыт работы/Гос. публ. б-ка

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1959, 21, с. 7—20.

Апинис А. Вопросы работы с литературой о Латвийской ССР в Государ-
ственной библиотеке Латвийской ССР. В кн.: Материалы совместного

заседания ученых советов Гос. публичной библиотеки нм. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР и Ленинградского гос. библио-
течного института им. Н. К. Крупской, посвященного 40-летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. Л., 1958, с. 39—54.
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Arī bibliogrāfisko darbu ar šo literatūru lasītavā organizēja
tā, lai nedublētu Misiņa nodaļas darbu. 1

Līdz Letonikas nodaļas nodibināšanai
brim darbs ar letonikas literatūru pamatvilcienos turpinājās
tā, kā tas bija ievirzīts 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā.

Lasītavas darbinieku pienākumos ietilpa lasītāju apkalpošana,
fonda organizācija, darbs ar letonikas literatūras katalogiem.

Bibliogrāfiskais darbs ar letonikas literatūru (uzziņu aparāta
veidošana, ieteicošo un zinātnisko bibliogrāfisko rādītāju sastā-
dīšana un izdošana) bija koncentrēts bibliogrāfu rokās.

Literatūras komplektēšanu un apstrādi veica bibliotēkas attie-

cīgās nodaļas. Tas nemainās arī pēc Letonikas nodaļas izveido-

šanas, jo šie darba veidi prasa no darbiniekiem attiecīgu specia-
lizēšanos.

LETONIKAS FONDA ORGANIZĀCIJA UN SASTĀVS

Letonikas lasītavas galvenais uzdevums ir sekmēt komunisma

celtniecību, informēt lasītājus par ražošanas, zinātnes un kultū-

ras sasniegumiem, palīdzēt zinātniskajiem darbiniekiem republi-
kas vēstures, ekonomikas, kultūras un citu jautājumu izpētē. So
uzdevumu lasītava veic ar specializētā fonda un uzziņu aparāta
(kartotēku, katalogu u.c.) palīdzību.

Letonikas literatūras fonds pēc satura ir universāls. Tajā pār-
stāvētā dažādās valodās izdotā literatūra atspoguļo republikas
dzīvi visās zinātņu, tautsaimniecības, kultūras un mākslas noza-

rēs un ir vienīgais šāda veida krājums republikā. Fonda apjoms
(izdevumi parasti ir vienā eksemplārā) 1979. gadā pārsniedza
39 000 vienību.

Fonds galvenokārt paredzēts zinātnisko darbinieku un dažādu

profesiju speciālistu, kā arī republikas iestāžu un organizāciju
kvalificētai apkalpošanai.

Fondā koncentrēti dažādi izdevumu tipi. No grāmatām pārstā-
vēti republikas mēroga direktīvie materiāli, zinātniskie izdevumi,
populārzinātniskā literatūra, svarīgākās mācību grāmatas huma-

nitārajās zinātnēs, vispārināti darba pieredzes apraksti, ceļveži,
ceļojuma apraksti, biogrāfiski materiāli par Latvijas izciliem cil-

vēkiem, palīgmateriāli lektoriem, izstāžu, pastmarku un iespiestie
bibliotēku katalogi, bibliogrāfiskie rādītāji, vārdnīcas, disertāciju
autoreferāti un atsevišķi novilkumi no grāmatām. Fondā glabājas

1 Sīkāk sk.: Пуце О. M. Библиографическая работа с литературой о

Латвийской ССР в Государственной библиотеке Латвийской ССР. В кн.:

Краеведческая работа библиотек. М., 1960, с. 55—61.
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arī zinātnisku iestāžu turpinājumizdevumi, almanahi, gadagrā-
matas, kalendāri. Attēlizdevumus pārstāv iesieti albumi, karto-

grāfiskos materiālus iesieti atlanti.

Literatūru, kas prasa specifiskus glabāšanas apstākļus vai

īpatnējus apstrādes paņēmienus (piemēram, seniespiedumi, žur-
nāli, laikraksti, grupālās apstrādes materiāli, notis, lapveida izde-
vumi, skaņu plates utt.), komplektē atbilstošos specializētos fon-
dos. Sā iemesla dēļ В fondā neglabā mikrofilmas (tās atspoguļo
tikai letonikas literatūras sistemātiskajā katalogā), toties ksero-

kopijas vai fotokopijas, kas ir izmantojamas tikpat ātri un ērti
kā grāmatas, novieto В fondā.

Vispārīga satura grāmatas, kurās ir atsevišķas nodaļas vai
retumis ievietota informācija par Latviju, В fondā nekomplektē.
Sājos gadījumos letonikas literatūras kartotēkās ievieto analītis-
kus izrakstus. Tomēr gadījumos, kad Latvijai veltīta grāmatas
būtiskā daļa (kaut arī ne kvantitatīvi lielākā), grāmata komplek-
tējama В fondā. Izdevumi, kuru autors ir latvietis vai dzimis Lat-

vijā, bet kuru saturs uz Latviju neattiecas, В fondā netiek kom-

plektēti.
70. gados nedaudz izmainījušies pieņēmumi par to, kādi mate-

riāli jāglabā grupālās apstrādes (S) fondā, kādi В fondā.
В fonda reorganizācijas posmā atsevišķās zinātņu nozarēs bija
maz literatūras, tādēļ vairākus izdevumu tipus, ko pieņemts gla-
bāt grupālās apstrādes fondā, komplektēja В fondā, kur tie tika
individuāli apstrādāti. Sakarā ar to, ka pēdējos gados tiek preci-
zēti dažādos fondos komplektējamo izdevumu veidi un tipi,
S fondam tika nodoti tādi iespieddarbi, kā, piemēram, teātru un

atsevišķu mākslinieku un rakstnieku jubilejas programmas, ikga-
dējie Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālās statistikas pār-
valdes izdevumi, grāmatas par Latvijas PSR administratīvi teri-
toriālo iedalījumu, Latvijas PSR augstāko un vidējo speciālo
mācību iestāžu uzņemšanas noteikumi u.c. Analogi tam В fondā
vairs neglabājas arī mākslinieku personālizstāžu katalogi, kurus

turpmāk komplektēs tikai attēlizdevumu (1) fonds.

Pirmais В fonda komplektēšanas plāns tika apstiprināts
1959. gadā. Izmaiņas, kas komplektēšanas praksē notika 70. ga-
dos, tika atspoguļotas 1979. gada 23. janvārī apstiprinātajā
komplektēšanas plānā.

Republikā izdotās literatūras galvenais komplektēšanas avots
ir Latvijas PSR grāmatu otrais bezmaksas obligātais eksemplārs,
kuru В fonds saņem kopš 1977. gada beigām. Līdz 1977. gadam
tika saņemts republikas maksas obligātais eksemplārs, kurš
neietvēra bezmaksas izdevumus, tādēļ fonda komplektēšana bija
nepilnīga. No pārējās bibliotēkā ienākošās literatūras (latviešu
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grāmatu produkcija līdz 1940. gadam un literatūra, kas izdota

ārpus republikas) В fonds saņem pirmo eksemplāru. Izņēmums
ir 18. gs. izdevumi, kuru pirmais eksemplārs nonāk R fondā.

Lai literatūra labāk saglabātos, visi bibliotēkas grāmatu vie-

nīgie eksemplāri, kas atrodas letonikas fondā, tiek apzīmēti ar

īpašu zīmi, kura norāda, ka grāmatas nav izsniedzamas ārpus
lasītavas.

Literatūras izraudzīšanā В fondam obligāti piedalās Letonikas
lasītavas darbinieks, kas atbild par fonda veidošanu caur-

skata izdevniecību tematiskos plānus, regulāri izraksta dezide-
rātus no mūsu zemes un ārvalstu bibliogrāfiskajiem rādītājiem.
Ziņas par trūkstošajiem izdevumiem tiek nodotas komplektēša-
nas nodaļām В fonda piekomplektēšanai.

1. tabula

Literatūras saņemšana fondā pēc komplektēšanas avotiem pa gadiem

1958 1968 1978

Komplektēšanas avots vie- v *®- vie-
nību % % nību %
skaits

skaits skaits

Latvijas PSR obligātais eksemplārs 365 11,2 4 0,3 680 71,6
PSRS obligātais eksemplārs 18 0,6
Pirktā literatūra 44 1,4 444 29,0 85 8,9
Apmaiņa un dāvinājumi 27 0,8 535 34,9 60 6,3
Starptautiskā apmaina

Kopā 454 14,0 989 64,6 872 91,8
No LPSR VB fondiem 2794 86,0 542 35,4 78 8,2

Kopā 3248 100 1531 100 950 100

1. tabulā redzams, kā izmainījusies literatūras saņemšana
fondā pēc komplektēšanas avotiem. 50. gados fonds galvenokārt
papildinājies ar rekataloģizēto literatūru. No 1958. gada līdz
1977. gada beigām В fonda galvenie komplektēšanas avoti bijuši
pirktā un apmaiņas ceļā iegūtā literatūra, jo ar 1959. gada au-

gustu oficiāli atcelts Latvijas PSR maksas obligātais eksemplārs. 1
1978. gadā par noteicošo komplektēšanas avotu kļuvis otrais

Latvijas PSR bezmaksas obligātais eksemplārs. Skaitliski ne-

daudz izdevumu, kas tomēr pieskaitāmi pie nozīmīgas literatūras,
В fonds iegūst ar PSRS obligāto eksemplāru un starptautiskās
grāmatu apmaiņas kārtā. Sie komplektēšanas avoti nodrošina

1 Viška J. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas fondu komplektēšana
(1945.-1970.). Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1973, 4, 135. Ipp.
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В fondu arī ar tiem izdevumiem, kurus bibliotēka parasti saņem
tikai vienā eksemplārā.

Specializētais letonikas fonds līdzīgi palīgfondiem tiek kār-
tots sistemātiski lingvistiski alfabētiskajā kārtojumā pēc biblio-
tēkā pārstrādātās decimālās klasifikācijas shēmas. Sis kārtojuma
veids sekmē operatīvu lasītāju apkalpošanas un bibliogrāfisko
uzziņu darbu.

20 gados fonds pieaudzis vairāk nekā 3,6 reizes no 10747
vienībām līdz 39002 vienībām, kaut arī šajā laika posmā no

В fonda virzienmaiņas ceļā citiem fondiem nodotas 4919 vienības

neprofila literatūras un dublētu.

2. tabula
Fonda sastāvs pēc zinātņu nozarēm pa gadiem

1958 1968 1978

Galvenās zinātņu nozares vie- vie- vie-
aa|a nību % nību % nību %

skaits skaits skaits

1.2,3,9 Sabiedriski politiskā litera- 4955 46,1 13009 44,8 15452 39,6
tūra

9 t.sk. vēsture 1983 18,5 3488 12,0 3849 9,9
4 Valodniecība 192 1,8 668 2,3 1013 2.6
5 Dabaszinātnes 456 4,2 1219 4,2 1773 4,5

61 Medicīna 207 1,9 858 3,0 1203 3,1
6 Tehnika 470 4,4 1594 5,5 2601 6,7

63 Lauksaimniecība 1038 9,7 2777 9,6 4182 10,7
7,7A Māksla un sports 339 3,2 1809 6,2 3141 8,0
8 Literatūrzinātne 518 4,8 971 3,4 1315 3,4
A Daiļliteratūra 527 4,9 2274 7,8 3463 8,9

91 Ģeogrāfija 181 1,7 522 1,8 740 1,9
0 Vispārīgā noda|a 1864 17,3 3311 11,4 4119 10,6

Kopā 10747 100 29012 100 39002 100

T.sk. žurnāli 303 541 615

3. tabula
Fonda sastāvs pēc izdevumu valodas pa gadiem

1958 1968 1978

Valoda vie- vie- vie-

nību % nību % nību %
skaits skaits skaits

Latviešu valoda 5014 46,7 14146 48,/ 20603 52,8

Krievu valoda 233! 21,7 6294 21,/ 9906 25,4

Pārējās PSRS tautu valodas 5 0,0 111 0.4 146 0,4
Svešvalodas 3397 31,6 8461 29,2 8347 21,4

Kopā 10747 100 29012 100 39002 100
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2. tabulā redzams, ka visās zinātņu nozarēs izdevumu vienību
skaits ievērojami audzis. Fonda sastāvs procentuāli izmainījies
nedaudz. Sabiedriski politiskās literatūras izdevumi skaita ziņā
vienmēr ieņēmuši pirmo vietu (apmēram 40%). Procentuāli pie-
audzis vienību skaits tajās nodaļās, kur 50. gados bija maz lite-

ratūras, piemēram, medicīnā (no 1,9% līdz 3,1%), mākslā, sportā
(no 3,2% līdz 8%), daiļliteratūrā (no 4,9% līdz 8,9%), tehnikā

(no 4,4% līdz 6,7%), valodniecībā (no 1,8%. līdz 2,6%)- Toties
to nodaļu izdevumu īpatsvars, kurām jau 50. gados bija bagāti
fondi, samazinās (1978. gadā vispārīgās nodaļas literatūras dau-
dzums attiecībā pret visu literatūru bija par 6,3% mazāks nekā

1958. gadā).
Latviešu rakstnieku daiļdarbus latviešu un krievu valodā

fondā komplektē tikai vienā izdevumā pēc iespējas kopotos
rakstus. Daiļliteratūru pirmsskolas, jaunākā un vidējā vecuma

bērniem nekomplektē nemaz. Fondā glabājas arī cittautu rakst-

nieku darbi dažādās valodās, ja to saturs attiecas uz Latviju.
Arī latviešu un Latvijā dzīvojošu cittautiešu folkloras krājumi
dažādās valodās un apcerējumi par folkloru atrodami letonikas
literatūras fondā.

3. tabulā redzams literatūras iedalījums pēc valodām.
Visās zinātņu nozarēs visbagātāk pārstāvēta literatūra lat-

viešu valodā (apmēram puse fonda kopapjoma). Tā izdota no

1850. gada līdz mūsdienām (senāki izdevumi atrodas R fondā).
Letonikas literatūras fondā koncentrēti daudzi reti 19. gs. otrās

puses izdevumi, piemēram, G. Brāšes 1857. gadā Jelgavā izdotā

gramatika skolām «īsa pamācība latviešiem, kas savu valodu
labāki grib pārzīt un caur to par labiem rakstītājiem palikt».
Te glabājas mūsu zinātniskās literatūras pirmie izdevumi: J. Alu-

nāna enciklopēdiska rakstura krājums «Sēta, daba un pasaule»,
kura pirmās trīs grāmatas iespiestas Tērbatā 1859. gada decem-
brī un 1860. gadā, K. Barona «Mūsu tēvzemes aprakstīšana»
(Jelgava, 1859) ar J. Alunāna klāt pievienoto apceri «Kurzemes
un Vidzemes tautas un kaimiņu tautas, viņu būšana un valodas».

Fondā savākts bagātīgs kalendāru klāsts, kaut gan arī 19. gs.
izdevumu atsevišķiem nosaukumiem trūkst dažu gadugājumu.

Politisko ekonomiju latviešu valodā aizsāk J. Alunāna «Tau-
tas saimniecība», ko izdevis H. Alunāns 1867. gadā.

No 19. gs. vēsturiskās literatūras ar vairāk vai mazāk progre-
sīvam iezīmēm, kas stāsta par latviešu tautas pagātni, var minēt
J. G. Kola etnogrāfiski vēsturiskā apcerējuma fragmentu «Leiši

un latvieši» (R., 1871), K. Dinsberga «Baltiešu senatnes vēs-
turi» (autora izd., 1882), M. Šiliņa tulkoto «Latviešu Indriķa
kroniku» (1883) vai latviešu vēsturnieka J. Reinberga sarakstīto
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pētījumu «Kurzemes pirmais lielkungs Gothards Ketlers» (Lie-
pāja, 1883).

Lasītājiem pieejamas arī grāmatas, kuras cenzūra pēc
1905. gada revolūcijas ietvērusi aizliegto grāmatu sarakstā, pie-
mēram, P. Stučkas «Latviešu zemniecības attīstība» (R., 1905)
un J. Asara «Spīdzināšanas Baltijā» (Pb., 1907).

No Padomju Savienībā 20. —30. gados iespiestajām grāmatām
var minēt Latvijas revolucionārās pagātnes dokumentu izdevu-

mus «Proletāriskā revolūcija Latvijā» (M., 1924), «Latvju strēl-
nieku vēsture» (M., 1928), R. Endrupa un A. Feldmaņa «Revolu-
cionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata» (M., 1933—1936).

Tikpat liels solis, kāds 100 gados noiets literatūrzinātnē no

vispārējiem ieskatiem līdz atsevišķiem detalizētiem pētījumiem
(B. Dīriķa «Latviešu rakstniecība». R., 1860; I. Kiršentāle «Lat-
viešu romāns». R., 1979), fondā vērojams visās zinātņu nozarēs:

piemēram, Latvijas PSR ZA 1978. gadā izdotās grāmatas «Feo-
dālā Rīga» un «Rīga, 1860—1917», kopš 50. gadiem regulāri
iznāk arheoloģijai un etnogrāfijai veltītie ierakstu krājumi, 1971.

un 1975. gadā LVU izdota zinātniskā monogrāfija «Latvijas PSR

ģeogrāfija», kā arī literatūrkritiski raksti par periodu no

1874. gada līdz 1940. gadam (izdoti piecu sējumu darbā «Latviešu
literatūras kritika» A. Griguja, A. Austruma un A. Ambaines

sakārtojumā, R., 1956—1964).
Literatūra krievu valodā sastāda apmēram vienu ceturtdaļu

no fonda kopapjoma. Sevišķi vērtīgs papildinājums fondam ir

Maskavas izdevniecības «Наука» dažādās nozarēs izdotās grā-
matas, piemēram, «Советская Прибалтика. Проблемы экономи-

ческой географии» (1966), «Этнографическое картографирова-
ние материальной культуры народов Прибалтики» (1975) и. с.

Ne mazāk vērtīgi ir PSRS ZA izdevumi «Балтийский этно-

графический сборник» (1956), «Семья и семейный быт колхоз-

ников Прибалтики» (1962) utt. Populāras kļuvušas arī citu

Vissavienības izdevniecību izdotās grāmatas. Lasitaji iecienījuši
izdevumu par Latvijas PSR no sērijas «Советский Союз»

(M.: Мысль, 1968) un fotoalbumu «Юрмала» (M.: Планета,

11977).
Pēdējos gados no citam padomju republikām fondā ieplūst

galvenokārt tāda literatūra, kas skar Latvijas ekonomiku, dabas-

zinātnes, ģeoloģiju, valodniecību, kā arī vēsturi. Ikgadējie simpo-

ziji par Austrumeiropas agrāro vēsturi notiek dažādas Padomju

Savienības pilsētās (Tallinā, Rīgā, Viļņā, Minskā, Kijevā, Kiši-

nevā, Ļeningradā, Maskavā), kur arī tiek izdotas attiecīgas gada-
grāmatas. Atsevišķi darbi veltīti arī citām zinātņu nozarēm, pie-

mēram, Viļņā izdotā lietuviešu literatūrvēsturnieka Ķ. Nastopkas
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grāmata «Lietuviiļ ir latviiļ literatürq ryšiai»’, kas veltīta lat-
viešu un lietuviešu literatūras sakariem.

Literatūra svešvalodās procentuāli mazliet samazinās (veido
apmēram vienu ceturtdaļu no fonda kopapjoma). Visvairāk grā-
matu ir vācu valodā, tad seko literatūra angļu, poļu, latīņu,
franču, zviedru un ebreju valodā. Nedaudz grāmatu ir arī itāliešu,
somu, spāņu, čehu, ungāru un dāņu valodā.

Grāmatas par Latviju 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē galve-
nokārt sarakstījuši Baltijas vācieši. Vēstures pētītāji bieži izmanto
šos izdevumus, jo tie izraisa interesi ar faktu materiālu (tādi,
piemēram, ir 18. gs. beigās izdotie F. K. Gādebuša, A. V. Hupeļa,
H. Jannava, J. H. Petri un citu vēsturnieku darbi).

19. gs. otrajā pusē latviešu grāmatniecības jautājumus jau
risina A. Spāģis apcerējumā «Die Zustände des freien Bauern-

standes in Kurland». 2 (Leipzig, 1863) un K- Biezbärdis (Bees-
bardis) savā darbā «Der Sprach- und Bildungskampf in den Bal-
tischen Provinzen Russlands»3 (Bautzen, 1865).

Vēsturniekus interesē arī jaunākie ārzemju izdevumi, piemē-

ram, zinātnieki, kas pēta 19. gs. pirmo pusi, bieži pieprasa
1974. gadā Ķelnē-Vīnē izdoto G. Filipa (Philipp) grāmatu par
brāļu draudzēm (Die Wirksamkeit der Herrnhuter Brüdergemeine
unter den Esten und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung» 4. Vēs-

turisku romānu autors H. J. Cīrke (Zierke), kas tūrista gaitās
pētījis Rīgas vēsturi un ģeogrāfiju, veltījis grāmatu Rīgai «Gänge
durch eine alte Stadt Riga»5 (Rostock, 1977).

Valsts bibliotēkai ir labi grāmatu apmaiņas sakari ar Polijas
Tautas Republiku, tāpēc letonikas literatūras fondā ienāk pēckara
gados Polijā izdotās grāmatas, kurās daudz ziņu par Latviju.
1967. gadā Vroclavā izdota K. Petkeviča (Pietkiewicz) gramata,

kas veltīta latviešu tautas etnogrāfijai «Etnografia Lotwy»,
1977. gadā laista klajā M. Kopernika Toruņas universitātes pa-

sniedzēja H. Rica (Rietz) grāmata «Z dziejow žycia umystowego
Rygi w okresie oswiecenia»6, kas stāsta par Rīgas kultūras dzīvi

18. gs. otrajā pusē.
В fonds parasti saņem visas grāmatas par Latviju, tāpēc tā

procentuālais sastāvs pa zinātņu nozarēm un valodām raksturo

izdevniecību produkciju, kas veltīta mūsu republikai (2. un 3. tab.).

1 «Lietuviešu un latviešu literatūras sakari».
2 «Brīvās zemnieku kārtas stāvoklis Kurzemē».
3 «Valodas un izglītības cīņa Krievijas Baltijas provincēs».
4 «Hernhūtiešu brāļu draudžu darbība igauņu un latviešu vidū zemnieku

atbrīvošanas laikā».
5 «Pastaiga pa vecu pilsētu Rīgu».
6 «No Rīgas garīgās dzīves vēstures apgaismības laikmetā».
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KATALOGI UN KARTOTĒKAS

Letonikas literatūra atspoguļota bibliotēkas centrālajos lasī-

tāju katalogos, taču tajos nav ievietoti neaktuālās literatūras ap-
raksti. Toties, ievērojot zinātnisko darbinieku un speciālistu inte-

reses, Letonikas lasītavas alfabētiskajā un sistemātiskajā katalogā,
neaktuālā literatūra atspoguļota iespējami pilnīgi. So katalogu,
organizāciju veic paši lasītavas darbinieki.

Letonikas literatūras alfabētiskais katalogs aptver visas В
fondā esošās literatūras individuālos aprakstus, arī rokasgrāma-
tas, daudzsējumu izdevumu atsevišķus sējumus, konvolūtu ali-

gātus, kuru saturs neattiecas uz Latviju. Katalogā ir vairāk par
39 000 kartīšu (48 katalogu kastītes). Literatūras apraksti kartītēs
izdarīti saskaņā ar vienotajiem aprakstīšanas noteikumiem, bet

kopš 1978. gada saskaņā ar Valsts standarta noteikumiem. 1
Literatūras aprakstus kārto atsevišķi trijās valodu grupās

latviešu valodā, krievu valodā (arī to PSRS tautu valodās, kurās
lieto slāvu alfabētu) un svešvalodās (arī to PSRS tautu valodās,
kurās lieto latīņu alfabētu). Aprakstus svešvalodās kārto kopējā
alfabētiskā secībā, nenodalot vienu valodu no otras, jo nav liet-

derīgi veidot atsevišķas sīkas valodu grupas.
Letonikas lasītavas sistemātiskais katalogs atspoguļo letoni-

kas literatūru, kas atrodas ne tikai В fondā, bet arī R fondā un

Galvenajā grāmatu krātuvē, kā arī mikrofilmu aprakstus, kas gla-
bājas citos fondos. Tas neatspoguļo В fonda rokasgrāmatas,
daudzsējumu darbu atsevišķus sējumus u.c. izdevumus, kuru sa-

turs neattiecas uz Latviju. Sis katalogs kārtots pēc saīsinātas

LPSR VB klasifikācijas shēmas, atsevišķos gadījumos izmantojot
detalizētāku dalījumu nekā centrālajā sistemātiskajā katalogā.
Viena indeksa robežās aprakstus iedala tāpat kā alfabētiskajā
katalogā trīs valodu grupās.

Lai būtu pilnīgs priekšstats par letonikas literatūru republikā,,
kopš 1978. gada uz lasītavas alfabētiskā kataloga bāzes tiek

organizēts letonikas grāmatu kopkatalogs, kas atspoguļo repub-
likas zinātnisko bibliotēku letonikas literatūru. Kopkatalogs ietver

grāmatu, turpinājumizdevumu, disertāciju autoreferātu, albumu,

atlantu, atsevišķu novilkumu vai to kopiju aprakstus. Uz tiem ir
decimālās klasifikācijas shēmas indeksi un biblioteku-dalībnieču

siglas. Kopkatalogs darba gaitā tiek veidots ka kartīšu katalogs,
bet perspektīvā to paredzēts iespiest gan alfabētiska, gan siste-

mātiskā kārtojumā.

1 ГОСТ 7. 1—76. Библиографическое описание произведений печати. М.,

1977. Тот же. М., 1979.
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Pēc literatūras hronoloģiskā robežojuma kopkataloga veido-
šana iedalāma trīs posmos. Pirmais aptvers literatūru no tās
iznākšanas sākuma līdz 1919. gadam (ieskaitot), otrais no

1920. gada līdz 1940. gadam un trešais no 1940. gada. Pašreiz
tiek atspoguļota pirmā posma literatūra latviešu valodā (izņe-
mot daiļliteratūru). So darbu paredzēts pabeigt 1982. gadā. Plā-
notais apjoms apmēram 2000 kartīšu.

Tā kā republikā labi attīstīta retrospektīvā un valsts biblio-

grāfija, lasītavas kartotēkas galvenokārt ir tematiskas vai arī pa-
pildina retrospektīvās bibliogrāfijas iztrūkumus. Tiek ņemts vērā
arī LPSR ZA FB J. Misiņa nodaļas bibliogrāfiskais darbs. J. Mi-

siņa nodaļā izveidotas galvenokārt kartotēkas par latviešu daiļli-
teratūru un literatūrzinātni. Letonikas lasītavā par visām citām

nozarēm, īpašu vērību veltījot sabiedriski politiskajai literatūrai.
Galvenā analītisko izrakstu kartotēka «Latvijas PSR» aptver pe-
riodu no 1945. gada līdz mūsdienām, un tai ir operatīvs raksturs.
Senāko gadu izraksti, kas zaudējuši aktualitāti, kartotēkas redi-

ģēšanas gaitā tiek izņemti.
Kartotēkas pamats ir Latvijas PSR Valsts grāmatu palātas

(LPSR GP) iespiestās analītiskās kartītes, atsevišķu krājumu,
grāmatu atsevišķu nodaļu, rajonu avīžu un citu periodisko izde-

vumu izraksti. Sevišķi vērtīgi ir izraksti no izdevuma «Latvi-

jas PSR preses hronika» attiecīgās nodaļas «Padomju Latvija
PSRS un aizrobežu sociālistisko valstu presē», jo tie atspoguļo
Vissavienības un sociālistisko zemju periodiku, kas lasītājiem ir
mazāk pazīstama.

Kartotēkas kārtojuma pamatā ir bibliotēkā pieņemtā klasifi-

kācijas shēma, kas periodikas rakstu specifikas dēļ, kā arī tāpēc,
lai operatīvi varētu atbildēt uz lasītāju pieprasījumiem, ir papil-
dināta ar tematiskām un priekšmetiskām iedaļām. Tā, piemēram,

nodaļā «Latvijas PSR ekonomika» izdalītas iedaļas «Latvijas PSR
ekonomiskie sakari», «Latvijas PSR 10. piecgadē» utt., bet noda-

lījumā «Kolhozi» izraksti kārtoti pēc teritoriālā principa. Pašlaik

kartotēkas 132 kastītes aptver apmēram 100 000 kartīšu.

Periodisko izdevumu rakstu rādītājus «Latviešu zinātne un

literatūra» papildina 19. gs. Latvijā krievu un vācu valodā izdo-
tās periodikas izrakstu kartotēka (apmēram 12 000 kartīšu).

Plašu popularitāti lasītāju vidū ieguvusi kartotēka «Latvi-

jas PSR atsevišķu pilsētu un vietu vēsture», kurā atspoguļota
literatūra par atsevišķu vietu (administratīvu vienību) vēsturi un

ģeogrāfiju latviešu, krievu un vācu valodā (apmēram 11000 kar-

tīšu). ledaļas kartotēkā izveidotas pēc vietu nosaukumiem un kār-
totas alfabētiskā secībā.
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Kartotēka «Citu zemju kultūras un literatūras darbinieki»

sniedz ziņas par šo darbinieku sakariem ar Latviju (apmēram
1500 kartīšu).

Tiek arī saglabātas kartotēkas, kurām vairs nav aktuālas no-

zīmes tādēļ, ka uz to pamata izdoti bibliogrāfiskie rādītāji. Tomēr
šīs kartotēkas, piemēram, latviešu revolucionārās 1920.—1940. gada
periodikas analītisko izrakstu kartotēka, kurai ir divas daļas
Padomju Savienībā latviešu valodā izdotās periodikas un buržuā-

ziskajā Latvijā latviešu un krievu valodā izdotās nelegālās perio-
dikas izraksti, ietver lielāku daudzumu izrakstu.

Kartotēkas veidā lasītavā glabājas arī latviešu periodisko iz-
devumu rakstu rādītāju «Latviešu zinātne un literatūra» neie-

spiestā daļa (no 1915. gada līdz 1919. gadam un no 1937. gada
līdz 1942. gadam), kā arī daļa neiespiesto kartīšu par gadiem,
kuri jau atspoguļoti rādītājos.

Sī izveidotā katalogu un kartotēku sistēma lasītavā ir letoni-
kas literatūras zinātniskās bibliogrāfijas pamats.

LASĪTĀJU APKALPOŠANA

Lasītavas apmeklētājiem ir padziļinātas intereses par mūsu

republiku (gandrīz 70% no visiem apmeklētājiem ir zinātniskie
darbinieki un dažādu nozaru speciālisti).

Literatūru lasīšanai uz vietas izsniedz pēc lasītāju rakstveida
vai mutvārdu pieprasījuma. Dažreiz izņēmuma kārtā mazpiepra-
sīto literatūru izsniedz arī SBA kārtā. Bibliotēkas vienīgajiem
eksemplāriem pēc SBA pieprasījuma Reprogrāfijas nodaļa izga-
tavo kopijas.

Lasītāju rīcībā brīvās pieejas plauktos atrodami V. I. Ļeņina

Kopotie raksti un darbam nepieciešamā uzziņu literatūra: enciklo-

pēdijas, enciklopēdiskas, filoloģiskas un valodu vārdnīcas, biblio-

grāfiski rādītāji, dokumentu krājumi Latvijas un LKP vēsturē,
statistikas gadagrāmatas, bieži pieprasīti likumdošanas materiāli,
kā arī fundamentāli zinātniski izdevumi PSRS vēsture, ģeogrāfijā,
latviešu literatūrzinātnē, teātra vēsturē utt.

Kopš reorganizācijas posma В fonda apmeklētāju un litera-

tūras izsniegumu skaits lasītavā nepārtraukti aug (4., 5., 6. tab.).
20 gados apmeklētāju skaits pieaudzis vairāk nekā četras reizes

un literatūras izsniegums gandrīz pieckāršojies.
4. tabulas dati liecina par zinātnisko darbinieku un pensio-

nāru skaita samazināšanos lasītavā pēdējos 10 gados, taču šis-

rādītājs ir relatīvs, jo mainījušies kritēriji lasītāju kategoriju
noteikšanā.
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4. tabula

Apmeklētāju sastāvs pa gadiem

1958 1968 1978

Apmeklētāju sadalījums ,
~

'
pēc kategorijām aPm ?k- apmek- apmek-

lētāju % lētāju % lētāju %
skaits skaits skaits

Zinātniskie darbinieki 214 16,1 949 23,8 765 13,8
Speciālisti ar augstāko izglītību 426 32,1 1021 25,7 1929 34,9
Speciālisti ar vidējo izglītību 261 19,6 858 21,6 1080 19,5
Augstāko mācību iestāžu studenti 152 11,4 565 14,1 1452 26,2
Tehnikumu un vidējo mācību iestāžu 159 12,0 192 4,8 46 0,8

audzēkni
Strādnieki 47 3,5 133 3,3 183 3,3
Militārpersonas bez speciālas izglītī- 7 0,5 1 l4 0,3

bas
Pensionāri, pagaidām nestrādājošie 64 4,8 266 6,7 65 1,2

Kopā 1330 100 3985 100 5534 100

Zinātnisko darbinieku vidū ir daudz LVU pasniedzēju, LPSR
ZA, muzeju un citu zinātnisko iestāžu līdzstrādnieku. Procen-
tuālā ziņā zinātnisko darbinieku un speciālistu ar augstāko izglī-
tību kopējais daudzums visā apskatāmajā periodā ir gandrīz puse
no visa apmeklētāju kopskaita (1958. gadā 48,2%, 1968. gadā
49,5% un 1978. gadā 48,7%). Arī speciālistu skaits, kuriem ir

vidējā izglītība, bijis noturīgs apmēram 20% no visa apmek-
lētāju skaita. Procentuāli pieaudzis studentu skaits (11,4%
1958. gadā, 26,2% 1978. gadā). Vairums studentu ir humani-
tāro specialitāšu pārstāvji. Pārējo kategoriju lasītāji lasītavu

apmeklē maz (4. tab.).

Aplūkojot speciālistu iedalījumu pēc nodarbošanās 1978. gadā,
redzams, ka lasītavu visvairāk apmeklē izglītības un kultūras

(32,4%), inženiertehniskie darbinieki (23,9%) un ekonomisti

(10,7%). Starp kultūras darbiniekiem daudz skolotāju un gidu.
Inženiertehniskie darbinieki parasti pieprasa grāmatas par

republikas ekonomiku, bet viņi daudz izmanto arī vēstures un

ģeogrāfijas literatūru.

Pastāvīgi lasītavas apmeklētāji aplūkotajā posmā bijuši re-

publikā pazīstamie vēsturnieki R. Sīrants, R. Malvess, Z. Balē-

vics, M. Duhanovs, I. Leinasāre, L. Himelreihs, R. Treijs, J. Ru-
berts un Ē. Zagars. Savukārt šo zinātnieku publicētās grāmatas
par mūsu republiku saņem arī В fonds. Bieži В fonda literatūru
izmanto medicīnas vēsturnieks A. Vīksna, arhitekti V. Apsitis,
A. Zandbergs, R. Zandberga un I. Janele, ģeologs V. Grāvītis,
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Literatūras zsniegums no В fonda pa zinātņu nozarēm un gadiem

5. tabula

Zinātņu nozares Nodaļas

1958 i96a 1978

vienību
skaits % a. k.’

vienību
skaits % a. k.

vienību
skaits % a. k.

Sabiedriski politiskā
literatūra
t, sk. vēsture

Valodniecība
Dabaszinātnes

Medicīna
Tehnika

Lauksaimniecība

Māksla, sports
Literatūrzinātne

Daiļliteratūra
Ģeogrāfija
Vispārīgā nodaļa

1, 2, 3, 9

9
4

5
61
6

63

7
8

А

91
0

1857

1020
74

107

43
84

237

186

362
358

514

979

38.7

21,2
1.6
2,2
0,9
1.7
4.9
3.9
7,5
7,5

10.7
20,4

0,8

1,1
0,9
0,5
0,5
0,4
0,5
1.2
1,6
1,5

6.3
1,2

6019

3393

649

395

161
383

219

1676

830
1205

894
3610

37,5

21,2
4,0
2,5
1,0
2.4
1.4

10.4
5,2
7.5
5.6

22.5

0,8

1,8
1,7

0,6
0,3
0,4
0,1
1,7
1,5
1,0
3,1
2,0

9385

5072
864

497

371
791

508

2119
1496

856

1503
4926

40,2

21,7
3,7
2,2
1.6
3.4
2,2
9,1
6.4
3.7
6,4

21,1

1,0

2,2
1.4

0,5
0,5
0,5
0,2
1,1
1,9

0,4
3.4
2,0

t. sk. žurnāli

autoreferāti

Kopā

na

4801

431
v uzskaiti i na

16041

1098
v uzskaiti i

23344
2182

127

1 Atbilstības koeficients — fonda sastāvdaļu atbilstība to izmantošanai.

Literatūras izsniegums no В fonda pa zinātņu nozarēm un gadiem
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mākslās zinātnieki E. Dubiņš un I. Lancmanis, literāti J. Osma-
nis un J. Veitners.

Ik gadu lasītavu apmeklē zinātniskie darbinieki no citām re-

publikām un ārzemēm. Tā fonda literatūru izmantojis lietuvietis

Ķ. Nastopka, rakstot monogrāfiju par lietuviešu un latviešu lite-

ratūras sakariem, Maskavā dzīvojošais rakstnieks I. Golosovskis,
rakstot Latvijas tematikai veltītas grāmatas, poju zinātnieki
valodnieks S. Kolbuševskis, vēsturnieks M. Voicehovskis, kā arī
zinātnieki no Vācijas Demokrātiskās Republikas un kapitālistis-
kajām zemēm.

В fonda literatūras izsniegumu pa zinātņu nozarēm rāda
5. tabula, pa valodām 6. tabula.

Fonda apgrozība 20 gados pieaugusi no 0,4 līdz 0,6.
Izsniegums pa zinātņu nozarēm ne vienmēr procentuāli at-

bilst attiecīgās nozares literatūras daudzumam fondā. To rāda

atbilstības koeficients. Visvairāk tiek izsniegta sabiedriski poli-
tiskā literatūra apmēram 40%’ (arī fondā procentuāli tā aiz-

ņem līdzīgu da|u: 46,1% 1958. gadā, 38,6% 1978. gadā).
Sājā literatūras grupā intensīvāk lasa vēstures literatūru (ik
gadu mazliet vairāk par pusi no visas sabiedriski politiskās lite-

ratūras), lai gan tās īpatsvars fondā samazinājies no 18,5%
1958. gadā līdz 9,9% 1978. gadā (2. tab.). Atbilstības koeficients

sabiedriski politiskajai literatūrai 20 gados palielinājies no 0,8
līdz 1,0, bet vēstures literatūrai no 1,1 līdz 2,2 (5. tab.). Та

var izskaidrot ar faktu, ka padomju laikā izdotā sabiedriski po-
litiskā literatūra par mūsu republiku glabājas vairākos eksem-

plāros arī Galvenajā grāmatu krātuvē un Sabiedriski politiskās
literatūras lasītavā, turpretī agrāk izdotā vēstures literatūra bieži
vien atrodama tikai В fondā.

Otrajā vietā ierindojama vispārīgās nodajas literatūra (en-
ciklopēdijas, valsts bibliogrāfiskie rādītāji, kalendāri, literatūra

6. tabula

Literatūras izsniegums no В fonda pa valodām un gadiem

Valoda

1958 1968 1978

vie-

nību
skaits

% a.k.
vie-

nību
skaits

% a. k.
vie-
nību
skaits

% a.k.

Latviešu valoda

Krievu valoda

PSRS tautu valodas
Svešvalodas

3134

698

969

65,3
14,5

20,2

1,4
0,7

0,6

10043

4192

2

1804

62,6
26,1

11,3

1,3
1,2

0,4

14364
6411

46

2523

61.5
27.5

0,2
10,8

1,2
1,1

0,5
0,5

Kopā 4801 100 16041 100 23344 100

Literatūras izsniegums no В fonda pa valodām un gadiem
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par zinātni, bibliotēku darbu un presi), kas veido vairāk nekā

20% no visa В fonda izsnieguma. Fonda sastāvā procentuāli šī
literatūra aizņem mazāku da|u, un pēdējos gados tās atbilstības
koeficients sasniedzis jau 2,0. Arī ģeogrāfijas, literatūrzinātnes

un literatūrvēstures grāmatas pieskaitāmas pie grupas, ko procen-
tuālā ziņā izsniedz vairāk par to izveidoto īpatsvaru fonda sa-

stāvā. Mākslas, sporta un valodniecības izdevumu izsniegums
procentuāli apmēram atbilst to sastāvam fondā, toties daiļlitera-
tūra, dabaszinātņu, medicīnas, tehniskā un it īpaši lauksaimnie-
cības literatūra procentuāli tiek izsniegta mazāk par tās izvei-
doto īpatsvaru fonda sastāvā, jo da]a literatūras šajās nozarēs

par Latviju un visa latviešu daiļliteratūra ir dabūjama attiecīga-
jās nozaru lasītavās un Galvenajā grāmatu krātuvē (2. un 5. tab.).

Visintensīvāk tiek izmantota literatūra latviešu valodā (6. tab.).
Visā apskatāmajā periodā tā izsniegta vienmērīgi vairāk par
60% no visa fonda, mazliet vairāk par tās izveidoto īpatsvaru
fonda sastāvā. Atbilstības koeficients svārstījies no 1,4 līdz 1,2.
Literatūras izmantošana krievu valodā procentuāli augusi, maz-

liet palielinājies arī tās īpatsvars fondā. Atbilstības koeficients
pieaudzis no 0,7 līdz 1,1. Literatūras izsniegums svešvalodās

procentuālā ziņā samazinājies mazliet vairāk nekā tās sastāvs
fondā. Atbilstības koeficients samazinājies no 0,6 līdz 0,5.

Viena no galvenajām lasītāju informācijas formām par В
fonda izdevumiem ir izstādes, kuras tiek papildinātas ar citu

specializēto fondu literatūru. Tās veltītas atsevišķiem tematiem,
aktuāliem notikumiem, atceres dienām, izciliem cilvēkiem un vie-
tām. Populāras kļuvušas izstādes, kas veltītas latviešu revolu-

cionārajiem darbiniekiem, piemēram, Jukumam Vācietim, Augus-
tam Sukutam u.c.

Lasītāju atsaucību guvušas arī izstādes «V. I. Ļeņins un lat-

viešu strēlnieki», «Latvijas Komunistiskās partijas VI kongress»,
«Tautu draudzības spēks piecgades pakāpienā», «Padomju Latvi-

jas līdzdalība PSRS un SEPP valstu integrācijas sakaros», «Riga
gadsimtu ritumā», «Top Ventspils ostas rūpnīca», «Rundāles
pils», «Padomju Savienības Varonis Otomārs Oškalns», «Rakst-

nieks Roberts Eidemanis» u.c.

Pāris reižu gadā Letonikas lasītavas izstādēs tiek eksponēta
arī jaunākā literatūra, kas veltīta noteiktam tematam, piemēram,
«Latvijas PSR daba», «Jaunākā literatūra par Latvijas PSR
vēsturi» un citas.

Organizēto izstāžu kopējais skaits lasītavā pēdējos 10 gados
ir apmēram 12 gadā.

Par bagātākajām un interesantākajam izstādēm tiek sniegta
informācija presē vai pa radio.
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Komplekso apkalpošanu ar letonikas literatūru veicina arr

citu specializēto fondu izstādes. Reto grāmatu un rokrakstu no-

daļas plašā pastāvīgā ekspozīcija «Latviešu grāmatniecības vēs-
ture» atklāj daļu arī no В fonda grāmatām. Sakarā ar mūsu

republikas nozīmīgākajām jubilejām vai svarīgākajiem notiku-
miem arī citas specializētās lasītavas organizē izstādes, kas pa-
rasti papildina cita citu. Tā, piemēram, sakarā ar Latvijas So-
ciālistiskās Padomju Republikas nodibināšanas 60. gadadienu
1979. gada janvārī Letonikas lasītavā bija skatāma izstāde «Pa-

domju varas uzvara Latvijā 1919. gadā», R lasītavā «Pa-

domju Latvijas kultūras dzīve 1919. gadā», kurā galvenokārt bija
eksponēta revolucionārā periodika un rokraksti. I fonda materiāli

bija izvietoti izstādē «Padomju Latvija fotomateriālos».

BIBLIOGRĀFISKAIS UZZIŅU DARBS

Bibliogrāfiskajā uzziņu darbā piedalās gan lasītavas biblio-

grāfi, gan bibliotekāri. Lielākā daļa uzziņu tiek izpildītas, vien-
laikus izmantojot kartotēkas, katalogus un fondu. Vienkāršākās

uzziņas, kas skar Latviju, sniedz arī citu lasītavu bibliogrāfisko
uzziņu dienesti. Atbildēt uz sarežģītākiem pieprasījumiem, kā arī

sagatavot rakstveida uzziņas ir Letonikas lasītavas bibliogrāfu
uzdevums. 20 gadu laikā audzis un pilnveidojies bibliogrāfiskais
uzziņu aparāts. Letonikas literatūra pilnīgi atspoguļota katalo-

gos un kartotēkās, В fonds papildinājies ar dažāda veida biblio-

grāfiskajiem rādītājiem, kas izdoti 60.—70. gados, un no rakst-
veida uzziņām izveidots plašs uzziņu arhīvs. Bibliotekāri sniedz

vairāk par 40% no mutvārdu bibliogrāfisko uzziņu skaita un

pēdējos gados gandrīz visas bibliotekārās uzziņas. Sniegto
mutvārdu uzziņu skaits lasītavas pastāvēšanas pirmajos 10 ga-
dos nepārtraukti palielinājies, bet līdz ar bibliogrāfiskā uzziņu
aparāta pilnveidošanos pēdējos 10 gados tas stabilizējies.

Visbiežāk nākas sniegt sabiedriski politiska satura uzziņas,
to skaitā daudz uzziņu par Latvijas revolucionāro pagātni, tās
vēsturi. It īpaši sabiedriski politisko uzziņu skaits aug Padomju
Latvijas jubileju un nozīmīgu sabiedrisku notikumu dienās. Tā,
piemēram, daudz uzziņu bijis par V. I. Ļeņinu un revolucionāro-
kustību Latvijā, gatavojoties V. I. Ļeņina 110. dzimšanas dienas
atcerei un Padomju Latvijas 60. gadadienai.

Procentuāli nozīmīgu daļu izveido uzziņas arī mākslas zi-

nātnē, literatūrzinātnē un ģeogrāfijā.
Pieprasījumus pēc bibliogrāfiskām uzziņām lasītavā saņem

galvenokārt no partijas un padomju iestāžu, periodisko izdevumu
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redakciju, izdevniecību, radio un televīzijas, kā arī muzeju un

bibliotēku darbiniekiem. Arī Latvijas Padomju Rakstnieku savie-

nība bieži pieprasa sastādīt literātu darbu sarakstus. Citu pa-

domju republiku un ārzemju zinātnes un kultūras darbiniekiem

tiek sniegtas gan rakstveida, gan mutvārdu uzziņas. . .
Izpildīto uzziņu tematika ir ļoti dažāda, piemēram, «Ļeņiniska

«Iskra» Rīgā», «LKP XXII kongress», «Latviešu cīnītāji par Pa-

domju varu Krimā», «Matrosovieši Latvija», «Latvijas PSR

10 piecgadē», «Rīgas attīstības perspektīvais plāns», «Rīgas

TEC-2» «Latvijas PSR devums Baikāla—Amūras maģistrālei»,

«Rīga—Rostoka», «Pēteris I Rīgā», «Latvijas PSR karoga ves-

ture» «Rīgas aptieku vēsture», «Ukraiņu un latviešu literatūras

7. tabula

Bibliogrāfisko un bibliotekāro uzziņu izsniegums pa gadiem

Gads

Bibliogrāfiskās uzziņas
Bibliotekārās

uzziņas Kopā
mutvārdu rakstveida

1957
1968

1978

’ 1957. gad
•dītās uzziņas s

.kuras gatavojot

536

1531
1493

ā no В fonda snie

niegtas vienā lasīt

izmantota tikai R

47

29

11

?to uzziņu skaits
avā, izmantojot gs
fonda literatūra.

397

1072

1814

aktiski ir nedaudz

n B, gan R fond
procentuāli izveido

9801
2632

3318

mazāks, jo uzrā-

u. Tomēr uzziņas,
nelielu da]u.

Bibliogrāfisko un bibliotekāro uzziņu izsniegums pa gadiem

8. tabula

1978. gadā sniegto mutvārdu uzziņu iedalījums pa zinātņu nozarēm

Biblio- Biblio-

Zinātņu nozare Nodala grafiskās tekārās Kopā %
uzziņas uzziņas

Sabiedriski politiskā litera- 1, 2, 3, 9 458 736 1194 36,1

tūra
579 17,5t. sk. vēsture 9 208 371

Valodniecība 4 14 58 72 2,2

Dabaszinātnes 5 28 53 81 2,4

Medicīna 61 21 39 60 1,8

Tehnika 6 182 111 293 8,8

Lauksaimniecība 63 83 71 154 4,6

Māksla un sports 7 294 242 536 16,2

Literatūra 8 211 135 346 10,4

Daiļliteratūra
Ģeogrāfija
Vispārīgā nodala

A

91
0

3
130

80

45

140

184

48

270

264

1,5
8,1
;'9

_

Kopā 1504 1814 3318 100

1978. gadā sniegto mutvārdu uzziņu iedalījums pa zinātņu nozarēm
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sakari», «Ciematu celtniecības problēmas Latvijā», «Dailes teātra

jaunā ēka», «Salaspils koncentrācijas nometne», «Gaujas nacio-
nālais parks», «Preses nams», «Rīgas iedzīvotāju laika budžets

buržuāziskajā Latvijā». Bieži tiek pieprasītas uzziņas par ievēro-

jamiem darbiniekiem, rakstniekiem un māksliniekiem, piemēram,
par Pēteri Stučku, Garlību Merķeli, Jāni Rainbergu, Imantu Sud-
mali, Raini, Vili Lāci, Imantu Ziedoni, Veltu Līni, Alfrēdu Kal-
niņu, Edgaru Kauliņu, Teklu Mazuri utt.

* * *

Lasītavas darbinieki piedalās arī bibliotēkas zinātniskajā
darbā, publicējot rakstus bibliotēkas izdotajos rakstu krājumos.
Pēdējo gadu galvenais zinātniskais darbs ir letonikas literatūras

kopkataloga veidošana.

īstenojot PSKP CK 1979. gada lēmumu «Par ideoloģiskā un

politiskās audzināšanas darba tālāku uzlabošanu», LPSR VB kā

komunistiskās audzināšanas un zinātniski tehniskās informācijas
centrs meklē jaunas organizācijas formas, lai pilnveidotu savu

darbu un paaugstinātu tā efektivitāti un kvalitāti.
Viens no šādiem organizatoriskiem pasākumiem ir Letonikas

lasītavas un bibliogrāfijas sektora apvienošana un Letonikas no-

dajas izveidošana 1979. gada 1. novembrī, kas sekmēs lasītāju
bibliotekāras un bibliogrāfiski informatīvas apkalpošanas tālāku
uzlabošanu.

М. КЛУЦЕ

РАБОТА ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА ЛЕТТОНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА

(1958 — 1979)

Резюме

Читальный зал леттоннкн продолжил и развернул работу, начатую от-

делом краеведения в 1950—1955 годах. В 50-е годы еще не было четкого

профиля комплектования, фонд еще не получил полного отражения в ката-

логах и библиографических указателях. В период реорганизации фонда лет-

тоники («В») в 1956—1960годах были сформулированы основныенаправления
работы с литературой о республике и выработана соответствующая доку-
ментация. В 1958 году при фонде был открыт читальный зал леттоннкн. С
1960 года леттоника стала самостоятельным сектором отдела обслуживания
читателей, к которому подключен сектор национальной библиографии отдела

научно-методической и библиографической работы, находящийся в том же

помещении.

В статье показаны место фонда и поискового аппарата леттоннкн в ГБ

ЛатвССР и в едином справочно-информационном фонде республики, коорди-
нация с отделом Я. Мнения Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР. где

наиболее полно представлены латышская литература и издания Латвии.
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Специализированный фонд леттоники литературы о Латвийской ССР
уникален по своему подбору, служит цели углубленного изучения общест-
венно-политической, экономической и культурной жизни республики, а также

ее истории. Подробно характеризуются содержание этого универсального по

содержанию фонда, типы и виды комплектуемых изданий, языковой состав.

Источники пополнения фонда показаны в табл. 1. Главный источник

комплектования латвийских изданий бесплатный обязательный экземпляр;
небольшое по объему, но важное пополнение фонду дают всесоюзный обяза-
тельный экземпляр и международный книгообмен. За 20 лет фонд возрос
более чем в 3,6 раза и в 1978 году составил 39 002 ед.

В табл. 2 и 3 дан анализ фонда по отраслям знания и языкам. Фонд пол-

ностью отражен в алфавитном и систематическом каталогах читального

зала; с 1978 года создается сводный каталог литературы о Латвийской ССР

в научных библиотеках республики. Так как в республике хорошо поставлена

ретроспективная и текущая государственная библиография, отразившая в

своих изданиях почти всю печатную продукцию Латвии, библиографы ведут
в основном тематические картотеки или восполняют пробелы аналитической

росписи периодических изданий.
Поскольку картотеки отдела Я. Мнения ФБ АН ЛатвССР наиболее

полно библиографируют латышскую художественную литературу и литера-

туроведение, картотеки читального зала леттоники ГБ ЛатвССР отражают

все остальные отрасли знания, особое внимание уделяя общественно-полити-

ческой тематике. Система каталогов и картотек читального зала является

основой научной библиографии леттоники.

Табл. 4 содержит сведения о количестве и составе посетителей. За 20 лет

количество посещений возросло более чем в четыре раза (в 1958 году

1330, а 1978 году 5534). Научные работники и специалисты с высшим

образованием составляют почти половину всех посетителей.

В табл. 5 и 6 отражена книговыдача по отраслям знания и языкам.

Общественно-политическая литература (особенно историческая), а также

книги из общего и других отделов (география, литературоведение, история

литературы, искусство) составляют группы с высоким коэффициентом ис-

пользования. В статье анализируются причины недостаточно интенсивного

использования некоторых отраслевых разделов фонда (художественной,
естественнонаучной, медицинской, технической и особенно сельскохозяйст-

венной литературы).
Рассмотрено использование фонда в языковом аспекте._ Книговыдача на

латышском языке составляет около 60%, на русском 25%, на иностран-

ных свыше 10%. Тенденция роста выдачи литературы на русском языке

и снижения на иностранных объясняется увеличением объема новой, после-

военной части фонда и относительным уменьшением доли дореволюционных

изданий, большей частью на немецком языке.

Комплексному обслуживанию читателей литературой леттоники способ-

ствует сосредоточение в одном здании ряда специализированных фондов:

периодики, печатной графики, карт, групповой обработки, редких книг и руко-

писей. Эти фонды содержат литературу о Латвийской ССР, и их экспозиции

существенно дополняют информацию выставок читального зала леттоники.

Табл. 7 и 8 содержат сведения о выданных библиографических справках

иих распределении по отраслям знания. Если в первые годы работы чи-

тального зала леттоники количество выданных библиографических справок

неуклонно росло, то в последние 10 лет оно стабилизировалось (в 1958

ГОду 9BO справок, в 1968 году 2632, 1978 году 3318).
Анализ работы показывает, что возросли не только количественные

показатели, но и качество обслуживания читателей, что достигается совер-
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шенствованием библиографического аппарата и максимальным удовлетворе-
нием информационных запросов читателей.

С целью дальнейшего углубления работы по профилю леттоники в конце

1979 года создан единый отдел леттоники с непосредственным подчинением

ему библиографических служб.

M. KLUCE

ARBEIT IM LESESAAL FÜR LETTONICA DER VILIS-LĀCIS
STAATSBIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR (1958 bis 1979)

Zusammenfassung

In den Jahren 1950 bis 1955 hat die Abteilung für Heimatkunde die Ar-

beit mit Literatur über die Lettische SSR begonnen, die jetzt der Lesesaal

für Lettonica fortsetzt und aufzieht. In den 50er Jahren gab es kein deutliches

Profil der Bestandsergänzung; der Buchbestand fand keine vollständige Wider-

spiegelung in den Katalogen und bibliographischen Verzeichnissen. Während
der Neugestaltung vom Bestand der Lettonica («B») wurden in den Jahren

1956 bis 1960 Hauptrichtungen für die Arbeit mit Literatur über die Re-
publik abgefaßt und entsprechende Dokumentation erarbeitet. Im Jahre 1958
wurde der Lesesaal für Lettonica auf der Grundlage des Bestandes geöffnet.
Seit 1960 ist die Lettonica eine selbständige Sektion der Abteilung für Leser-

betreuung. An diese Sektion hat sich der Sektor für nationale Bibliographie
der Abteilung für wissenschaftlich-methodische und bibliographische Arbeit
angeschlossen, der sich in demselben Raum befindet.

In der Abhandlung wird der Platz des Bestandes und Suchapparats der
Lettonica in der Staatsbibliothek der LSSR und im einheitlichen informa-
torischen Auskunftsbestand der Republik sowie die Koordinierung mit der

J. Misiņ-Abteilung der Fundamentalbibliothek der Akademie der Wissenschaften
der Lettischen SSR gezeigt, die lettische Literatur und Ausgaben Lettlands
in vollem Masse enthält.

Der spezialisierte Lettonica-Bestand, der Literatur über die Lettische SSR
einschließt, ist seiner Auswahl nach unikal und dient der vertieften Erfor-
schung des gesellschaftlich-politischen, ökonomischen und kulturellen Lebens
der Republik sowie ihrer Geschichte. Eingehend wird der Inhalt dieses Uni-
versalbestandes, Typen und Arten der Erwerbungsausgaben sowie Sprachbe-
stand charakterisiert.

Tab. 1 macht Bestandsaufbauquellen sichtbar. Die Hauptquelle für die

Komplettierung lettischer Ausgaben ist das unentgeltliche Pflichtexemplar;
eine geringe aber sehr wichtige Ergänzung geben Unionspflichtexemplare und

der internationale Bücheraustausch. Im Laufe von 20 Jahren ist der Bestand
um mehr als 3,6mal angewaschen und betrug im Jahre 1978 39 002 Aufbe-
wahrungseinheiten.

Tab. 2 und 3 zeigen die Bestandsanalyse den Wissenszweigen und Spra-
chen nach. Der Bestand wird vollständig im alphabetischen Katalog und
im Sachkatalog des Lesesaals widerspiegelt; seit 1978 wird ein Zentralkatalog
der Literatur über die Lettische SSR ir den wissenschaftlichen Bibliotheken
der Republik hergestellt. Da in der Republik retrospektive und fortlaufende
Bibliographie gut organisiert ist. die fast die ganze Druckproduktion Lett-
lands in ihren Ausgaben umfaßt, führen die Bibliographen hauptsächlich
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Periodica aus.

Da die Karteien der J. Misiņ-Abteilung der Fundamentalbibliothek der
Akademie der Wissenschaften der Lettischen SSR die lettische Belletristik und

Literaturwissenschaft vollständig bibliographieren, so spiegeln die Karteien
des Lesesaals für Lettonica der Staatsbibliothek der Lettischen SSR alle an-

dere Wissenszweige wider; dabei wird die gesellschaftlich-politische Thematik

besonders beachtet. Das System von Katalogen und Karteien des Lesesaals

bildet eine Grundlage für die wissenschaftliche Bibliographie der Lettonica.
Tab. 4 enthält Daten über die Anzahl und Struktur der Leser. Im Laufe-

von 20 Jahren stieg die Benutzungszahl um mehr als viermal (im Jahre

1958 1330, im Jahre 1978 5534). Wissenschaftler und Fachleute mit

Hochschulbildung machen rund eine Hälfte aller Leser aus.

Tab. 5 un 6 spiegeln die Entleihungen den Wissenszweigen und Spra-
chen nach wider. Gesellschaftlich-politische Literatur (besonders Geschichte)
sowie Bücher aus dem allgemeinen und anderen Teilen (Erdkunde, Literatur-

wissenschaft, Literaturgeschichte, Kunst) bilden Bestandsgruppen mit hohem

Ausnutzungsgrad. In der Abhandlung werden Gründe für ungenügend inten-

sive Ausnutzung einiger Fachteile des Bestandes analysiert, nämlich: schöne,
naturwissenschaftliche, medizinische, tehnische und besonders landwirtschaft-

liche Literatur.
Die Bestandsausnutzung wird in sprachlichem Aspekt erörtert. Die Ent-

leihungen in lettischer Sprache machen etwa 60% aus, in russischer Spra-
che 25%, in Fremdsprachen über 10%. Die Tendenz zum Anwachsen
der Entleihungen in russicher Sprache und zur deren Herabsetzung in Fremd-
sprachen läßt sich mit dem Zuwachs des Nachkriegsteiles vom Bestand und

mit relativem Rückgang des Anteiles an vorrevolutionären Ausgaben, mei-

stens in deutscher Sprache zu erklären.
Dem komplexen Benutzungsdienst der Lettonica trägt die Konzentration-

einer Reihe von spezialisierten Buchbeständen in einem Gebäude bei, und

nämlich: Periodica, Druckgraphik, Karten, vertikale Anordnung, seltene Bü-

cher und Handschriften. Diese Bestände enthalten Literatur über die Lettische-
SSR; ihre Expositionen ergänzen wesentlich Information der Ausstellungen
im Lesesaal der Lettonica.

Tab. 7 und 8 veranschaulichen bibliographische Auskunftserteilung und

Einteilung der Auskünfte den Wissenszweigen nach. Wenn die Anzahl der

erteilten bibliographischen Auskünfte in den ersten Bestehungsjahren des

Lesesaals stetig zunahm, so stabilisierte sie sich in den letzten 10 Jahrenr

im Jahre 1958 9BO Auskünfte, im Jahre 1968 2632, im Jahre 1978
3318.

Die Analyse der Arbeit zeugt davon, daß nicht nur quantitative Gro-

ßen zunehmen sondern auch sich die Qualität der Leserbetreuung erhöht,

was durch die Vervollkommnung des Auskunftsapparats und maximale Be-

friedigung der Informationsanforderungen der Leser erreicht wird. Um die

Arbeit weiter zu vertiefen, wurde Ende 1979 eine einheitliche Abteilung für

Lettonica gebildet, der verschiedene Auskunftsdienste unmittelbar unterge-

ordnet sind.
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Р. САЩЕНКО

МЕДИЦИНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Сеть медицинских библиотек Советской Латвии создана в

послевоенные годы. Гитлеровскими захватчиками был нанесен

здравоохранению республики огромный ущерб: оккупанты раз-

рушили или разграбили три четверти амбулаторий, поликлиник,
две трети сельских врачебных участков, три четверти аптек,

множество детских учреждений, ликвидировали всю сеть сани-

тарно-эпидемиологических станций.
В 1944 году перед Народным комиссариатом здравоохране-

ния Латвийской CČP встали сложные задачи: восстановить раз-
рушенные лечебные учреждения (а при них библиотеки),
принять срочные меры к сохранению уцелевших больниц, со-

здать ряд новых стационаров 1.
В 1945 году была создана Республиканская научная меди-

цинская библиотека (РНМБ), которая сразу же активно вклю-

чилась в работу. Учитывая задачи, поставленные перед здраво-

охранением Латвии, она начала деятельность с организации

ядра книжного фонда. Поддержку ей оказывали крупнейшие
библиотеки страны: Харьковская научная медицинская библио-

тека, Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салты-

кова-Щедрина, Фундаментальная билиотека Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова, позднее Государственная
центральная научная медицинская библиотека (ГЦНМБ).

Приказ Министерства здравоохранения СССР № 880 (1951)
указал на необходимость улучшения обслуживания научной
медицинской литературой врачей и среднего медицинского пер-

сонала сельской местности, широко используя межбиблиотеч-

ный, заочный абонементы, передвижки. Министерство здраво-
охранения отметило важность создания районных медицинских
библиотек (далее РМБ) при районных больницах.

' Григорам Ф. ф. Здравоохранение ЛатвССР в годы Великой Отечест-
венной войны. В кн.: Из истории медицины. Со. статей. Р., 1959, 2. с.

247—262.
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Новые задачи расширили круг деятельности РНМБ. В'
1953—1954 годах при содействии Министерства здравоохране-
ния республики и при участии главных врачей она приступила
к организации при районных больницах библиотек, часть кото-

рых комплектовалась централизованно на дополнительные сред-
ства. На эти библиотеки возлагалась обязанность обслуживать
медицинской литературой всех медицинских работников района.
Заведовали этими библиотеками, как правило, сотрудники рай-
онных больниц на общественных началах.

50—60-е годы характерны бурным развитием и совершен-
ствованием специализированной медицинской помощи населе-

нию, подготовкой медицинских кадров. Быстрыми темпами раз-

вивается медицинская наука. Эффективному соединению ее с

практикой здравоохранения служит создание Рижского научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии

(РНИИТО) и Латвийского научно-исследовательского инсти-

тута экспериментальной и клинической медицины (НИИЭКМ),
при которых возникают библиотеки. Формируются библиотеки

учебных заведений: Рижского медицинского института; восемь

библиотек медицинских училищ, из которых четыре организу-
ются в Риге, остальные в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе,
Цесисе; открываются библиотеки при специализированных са-

наториях и городских больницах.
В 1957 году по решению правительства Латвийской ССР 1 на

основе богатейшей коллекции академика П. Я. Страдыня со-

здается уникальный Музей истории медицины им. Паула Стра-

дыня. В экспозиционных залах музея, в его фондах, фототеке,,
библиотеке собрано более 70 000 медико-исторических предме-

тов, фотоматериалов и книг. Среди книг библиотеки музея име-

ются медицинские издания на 28 языках, свыше 2000 старинных

и редких изданий, в том числе труды крупнейших отечественных

ученых-медиков с автографами и дарственными надписями

музею.
Сложившаяся сеть медицинских библиотек представлена сле-

дующим образом:
Республиканская научная медицинская библиотека

(РНМБ) головная библиотека;

библиотека Рижского медицинского института (РМИ);
библиотека Рижского научно-исследовательского инсти-

тута травматологии и ортопедии (РНИИТО);
библиотека Научно-исследовательского института экспе-

риментальной и клинической медицины (НИИЭКМ);

1 В ЦК КПЛ и СМ ЛатвССР. Об открытии Музея истории меди-

цины. Сов. Латвия, 1957, 10 сент.
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библиотека Музея истории медицины им. П. Страдыня;
библиотеки медицинских училищ (8);
библиотеки городских, районных больниц, диспансе-

ров (47);
библиотеки специализированных санаториев (11).

Цифровые показатели работы сети медицинских библиотек

приведены в табл. 1.

Таблица I

Сеть медицинских библиотек

Показатели 1975 197 6 1977 1978 1979

Всего библиотек 76 73 72 71 71*

Книжные фонды сети и 1 441 777 1 540672 1598 461 1 665 065 1 707 201

РНМБ
Количество читателей 41550 36 829 45 407 41318 36 120
Книговыдача 690 130 744 839 836 921 935055 800905

Обращаемость фонда 0,47 0,48 0,52 0,56 0,46

• Количество библиотек центральных районных больниц (РМБ) уменьшилось за

■счет открытия на базе этих библиотек пяти филиалов РНМБ.

РНМБ одна из крупнейших специализированных библио-

тек республики входит в единую систему научной медицин-

ской информации как хранилище отечественной и иностранной
литературы и центр ее пропаганды, распространяющий передо-
вой опыт и достижения медицинской науки и техники. Она яв-

ляется библиотечно-библиографическим, координационным и

научно-методическим центром для сети медицинских библиотек

республики. РНМБ содействует органам и учреждениям здраво-
охранения в их работе с медицинскими кадрами в области

идейно-политического, трудового и нравственного воспитания,

оказывает помощь медицинским работникам в их научной, педа-

гогической и практической работе.

КНИЖНЫЕ ФОНДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ЧИТАТЕЛЯМИ

Координируясь с Республиканским отделом научной медицин-

ской и медико-технической информации (РОНМИ), а также

специальными библиотеками, РНМБ создает республиканский
справочно-информационный фонд (РСИФ) медицинской лите-

ратуры, пополняет его на основе тематического плана
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комплектования и плана научно-исследовательских работ оте-

чественными и зарубежными изданиями, в том числе основной
общественно-политической литературой, материалами по всем

разделам медицины и смежных с нею дисциплин с учетом кра-
евой патологии и знания читателями языков. Фонд библиотеки

насчитывает свыше 500 000 экз., в нем имеются редкие книги

XV—XVI веков*. Ежегодно в фонд поступает до 30000 печ. ед.

Стремясь к максимальному удовлетворению запросов чита-

телей, библиотека широко использует межбиблиотечные связи

для получения литературы из других крупнейших библиотек
Советского Союза и некоторых зарубежных стран.

С 1959 года РНМБ получает всесоюзный обязательный плат-

ный экземпляр изданий по медицине и смежным дисциплинам,
обеспечивающий систематическое пополнение ее фондов.

Результаты анализа эффективности различных источников

получения литературы отражает табл. 2.

Таблица 2

Распределение поступлений по источникам книгоснабжения

Источники кннгосиабжеиня Процент

Платный обязательный экземпляр (всесоюзный) I . 27,7
Республиканский бибколлектор 3,2
Книжные магазины республики 1,9
Наложенный платеж 4,7
«Союзпечать» 24,6
Бесплатно, в дар 24,5
Книгообмен 2.2

Другие источники 13,9

В 1960 году начинается централизованное комплектование

библиотек 26 центральных районных больниц, на что Министер-
ство здравоохранения республики выделяет РНМБ дополнитель-

ные средства. РНМБ обеспечивает библиотеки медицинской

литературой из серии «Библиотека практического врача» и изда-

ниями для среднего медицинского персонала. Больницы само-

стоятельно приобретают общественно-политическую, художест-

венную и прочную литературу (для больных).
Методист РНМБ распределяет заказанную руководством

больниц по тематическим планам издательств медицинскую ли-

тературу, обрабатывает ее и отправляет в адрес РМБ. В составе

фонда этих библиотек 50—60% медицинской, до 20% общест-

* В 1979 году РНМБ передала в библиотеку Музея истории медицины

им. П. Страдыня 258 экз. редких книг.
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венно-политической, до 30% художественной и прочей литера-
туры. Таков же состав фонда библиотек городских больниц,
комплектующихся самостоятельно лечебными учреждениями,
в которых они находятся. Библиотеки НИИ в комплектова-
нии фондов строго придерживаются профиля своих учреж-
дений.

Библиотеки учебных заведений призваны оказывать всемер-
ную помощь профессорско-преподавательскому составу в фор-
мировании высококвалифицированных специалистов с высоким

общекультурным уровнем. Преподаватели, студенты и учащиеся
обеспечиваются актуальной общественно-политической, научной,
учебной, медицинской, научно-популярной и художественной ли-

тературой. В достаточном количестве приобретаются учебники
(один учебник на одного-двух студентов). Из года в год совер-
шенствуется комплектование фондов, улучшается их качествен-

ный состав.

Так как основной контингент читателей молодежь, большое

внимание уделяется приобретению литературы о комсомоле,

молодежи, а также различных серий, предназначенных для юно-

шества («Комсомольская жизнь», «Мир приключений», «Герои
и подвиги», «Жизнь замечательных людей» и др.).

Будущие специалисты-медики широко используют научную
литературу, поэтому в библиотеке РМИ за последние годы

увеличено количество научных трудов, отечественных и зару-
бежных изданий, изданий органов информации. Основой для

комплектования фондов библиотек является «Тематический

план комплектования». Вопросы комплектования специальной
медицинской и общеобразовательной литературы соктасовыва-

ются с заведующими учебной частью, методическими советами,
с преподавателями отдельных дисциплин. Источники комплек-

тования библиотек Библиотечный коллектор, «Союзпечать»,
магазины «Научная книга», «Глобус» и другие. При комплекто-

вании руководствуются также учебными планами, программами
и планами научно-исследовательских работ (института), темати-

ческими планами издательств.

Интенсивный рост объема печатной продукции вызвал по-

требность изучить формирование и использование фондов меди-

цинских библиотек.
По инициативе ГБ ЛатвССР им. В. Лациса библиотеки рес-

публики приняли участие во всесоюзном исследовании «Пер-
спективы развития фондов научных библиотек». В РНМБ

проводился анализ использования части фонда по тематическим

разделам медицины. Выведен статистический показатель ко-
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эффициент соответствия (Кс) 1 состава фонда его использова-

нию (табл. 3).
Коэффициент соответствия (Кс) определяет эффективность

использования структурных частей фонда, что помогает в про-

цессе формирования фондов сближать их структуру со струк-

турой читательских запросов.
Кс колеблется от 0,5 до 1,2. Причем показатель 1,2 свиде-

тельствует об активном использовании и недостаточной уком-

плектованности разделов 615 и 616 фонда, а показатели 0,5 и

0,7 о недостаточном использовании и избыточной укомплек-

тованности соответствующих разделов фонда 2 .
Являясь отраслевым центром по медицине с самостоятель-

ными функциями координации и стремясь к максимальному

удовлетворению быстро растущих потребностей читателей,

РНМБ широко использует межбиблиотечный абонемент. Бла-

1 Коэффициент соответствия (использования) частное от деления

количества запросов читателей (в процентах к общему числу запросов),

приходящихся на определенный раздел книжного фонда, на удельный вес

литературы данного раздела фонда (в процентах ко всему фонду). Счита-

ется, что если результат колеблется в пределах11,0,/,3—0,/, то фонд уком-

плектован оптимально (примеч. ред.).
2 Спрингис С. Я., Сащенко Р. П. Сравнительный анализ состава и ис-

пользования фонда по содержанию, видам, типам издании и экземплярность

в РНМБ ЛатвССР. В кн.: Состояние и перспективы развития фондов

библиотек системы здравоохранения. М., 1975, с. 12 13.

Использование фонда РНМБ

Таблица 3

Обследовано Кннговыдача Невиданные

К с по

Отдел

экз. % экз. %

кннго-
выдаче

экз. %

Медицина (61) 1125 9,4 1523 8,5 0,9 627 55.7
Мед. оборудование (610) 90 0.7 106 0,6 0.8 51 56.6
Анатомия (611) 470 4,0 490 2.7 0.7 262 55,7
Физиология (612) 1400 11.7 1660 9,3 0,8 794 56,7
Гигиена (613) 480 4,0 515 2,9 0.7 276 57,5
Здравоохранение (614) 650 5,4 458 2.6 0.5 429 66,0
Фармакология (615) 1040 8,6 1859 10,4 1,2 507 48,8

Патология (616) 4880 40,6 8727 48,9 1.2 2243 45,8
Хирургия (617) 1305 10,9 1656 9.3 0,9 702 53,2
Гинекология (618) 560 4,7 854 4,8 1 263 47,0

Всего 12 000 100,0 17848 100,0 - 6154 —

Использование фонда РНМБ
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годаря достигнутой в республике координации деятельность
МБА значительно улучшилась и расширилась. Об этом свиде-
тельствует анализ запросов читателей на литературу, отсутству-
ющую в РНМБ.

В рамках разрабатываемой в республике темы «Читатель
научной библиотеки» проведен анализ запрошенной литературы
по МБА за три года (1972 —1974). Проанализировано свыше
10 тыс. заявок.

Были определены следующие задачи исследования:
выявить активность использования МБА различными ка-

тегориями читателей;
определить объем использования различных видов изда-

ний, выходящих на различных языках;
установить, насколько полно и оперативно библиотеки

удовлетворяют требования читателей.
В течение трех рассматриваемых лет наблюдался неуклон-

ный рост количества заявок от научных работников.
Анализ подтвердил устойчивые тенденции возрастания

спроса на зарубежные издания (с 76 до 89%) и одновременного
снижения на книги и авторефераты на русском языке (с 23

до 10%).
Запросы на литературу, отсутствующую в республике, в ос-

новном направляются в ГЦНМБ, ГПБ им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина, а также в библиотеки Литвы, Эстонии, Белоруссии.
Часть заявок из библиотек, в которые они были посланы, пере-
адресовывается. Сроки выполнения запросов, направленных по

МБА в ГЦНМБ и ГПБ, оставляли желать лучшего, однако в

данных исследования прослеживалась тенденция дальнейшего

их увеличения.

Создание единой системы МБА позволяет управлять значи-

тельной частью потока заказов на основе четкой координации,
более полно использовать местные книжные ресурсы. В 1978

году РНМБ занималась исследованием распределения и харак-
тера заявок, организованным ГБ СССР им. В. И. Ленина. В те-

чение 22 дней отдел МБА РНМБ проводил анализ входящего

потока в объеме 300 заказов.

Получены следующие данные анализа выполнения заявок в

РНМБ.

Из 300 поступивших заказов:

поступило по координации
поступило некоординированно
выполнено в РНМБ

перенаправлено по координации
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возвращено абонентам

заказов с библиографической доработкой
Проанализированы также сроки выполнения в РНМБ 229

заказов:

до 5 дней
6—lo дней

Итоги исследования обобщаются в ГБ СССР им. В. И. Ле-
нина.

В 1979 году РНМБ перенаправила по координации 640 зая-
вок.

Из них:

в ГБ ЛатвССР

в ФБ АН ЛатвССР
в ГБ союзных республик
во всесоюзные центры МБА

С целью дальнейшего совершенствования служб МБА РНМБ

постоянно оказывает библиотекам сети помощь в освоении мето-

дики организации технологических процессов МБА. Разработана
единая форма бланка-отчета по МБА. Ежегодно анализируется
деятельность библиотек по этому разделу работы.

В 1976 году услугами МБА РНМБ пользовались 270 библио-

тек. Количество поступивших заявок составило более 3000. Из

года в год число заявок увеличивается на 200 —250.
Активизация использования системы МБА медицинскими

работниками республики осуществляется путем улучшения
справочно-информационного обслуживания специалистов, уве-
личения числа абонентов индивидуальной и коллективной ин-

формации, а также путем организации тематических выставок

литературы по актуальным вопросам медицины, выставок новых

поступлений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

Научно-техническая революция расширила диапазон функ-
ций органов здравоохранения, изменив в какой-то степени само

представление о профессии врача. Организаторы здравоохране-

ния интенсивно занимаются инженерными делами, так как иа

службу здоровью поставлена самая современная техника. Ра-

стет потребность медиков в получении сведений о прогрессе

современной медицинской науки и практики здравоохранения.
Вместе с тем усложняются и задачи медицинских библио-

тек. Библиотечные работники сознают, что хорошо поставленная
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информация, оперативное распространение ее среди медицин-

ских работников могут существенно ускорить внедрение прогрес-
сивных методов в лечение больных. Постановление ЦК КПСС
«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании

трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974), приказ
Министерства здравоохранения СССР № 137 (1977) «О мерах
по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» и

аналогичный приказ по Министерству здравоохранения Латвий-
ской ССР № 112/15 (1978) поставили перед медицинскими биб-

лиотеками важные и ответственные задачи по оперативному
обеспечению читателей информацией о достижениях отечествен-

ной и зарубежной медицины.

Для оказания более эффективной помощи науке и практике
библиотеки применяют разные формы и методы информации
специалистов.

Улучшению обслуживания медиков способствовали открытые
на базе РМБ филиалы РНМБ в пяти городах республики (Дау-
гавпилсе, Лиепае, Резекне, • Валмиере, Екабпнлсе). В обязан-

ности филиалов вменены организация информационно-библио-
графического обслуживания медицинских работников городов и

районов, а также сельских лечебно-профилактических учрежде-
ний, широкое внедрение межбиблиотечного абонемента, выезды

с литературой к месту работы медиков. Филиалами проводятся
массовые мероприятия по актуальным вопросам медицины,

устраиваются выставки новой литературы и тематические вы-

ставки, через местные радиоузлы и стенную печать системати-

чески дается информация о новых поступлениях. Проводятся
читательские конференции, литературные вечера, дни информа-
ции и дни специалистов.

Свою деятельность филиалы тесно координируют с универ-
сальными центрами центральными городскими научными
библиотеками. Например, Даугавпилсский филиал РНМБ сов-

местно с Даугавпилсской ЦГНБ осуществляет коллективную

информацию медицинских работников о новой медицинской

литературе.
Важная роль в информационной деятельности принадлежит

РНМБ. Вся совокупность ее библиотечно-библиографических
процессов (полнота комплектования фондов, оперативное отра-
жение их в каталогах и картотеках, выдача библиографических
справок) служит быстрейшему продвижению источников инфор-
мации к читателю.

С целью оказания специалистам помощи в глубоком изу-

чении определенного вопроса организуются тематические вы-

ставки по месту проведения конференций врачей и среднего
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медицинского персонала, а также в стенах библиотеки. Эффек-
тивной формой обслуживания являются выезды библиобуса в

медицинские учреждения республики. Новейшая медицинская

литература доставляется непосредственно к рабочему месту ме-

дика. Так ежегодно обслуживается свыше 100 наиболее отда-

ленных медицинских учреждений.
В открытом просмотре специалисту предоставлено 300—400

источников информации. При этом читатель может сделать за-

явку и на другую литературу, которая ему будет выслана по

заочному абонементу, а также заказать библиографическую
справку. Читатели, работающие на периферии, пользуются при-
оритетным обслуживанием в РНМБ.

К важнейшим основам советского здравоохранения относятся

единство науки и практики, широкое внедрение достижений на-

уки и практики в деятельность медицинских учреждений. Твор-
чество ученого-медика оказывает огромное влияние на способы
лечения, диагностику и профилактику болезней.

Всем важнейшим исследованиям ученых предшествует па-

тентный поиск. Результатами изысканий являются изобретения,
методические рекомендации, монографии.

РНМБ вносит свой посильный вклад в развитие медицинской
науки. В 1971 году Министерство здравоохранения республики
выделило ей дополнительные штаты и ассигнования для органи-
зации отдела патентной информации. Основным содержанием
этой службы явились: патентные исследования полезности, све-

жести и новизны предполагаемых изобретений, патентный по-

иск, сигнальная патентная информация, сбор, систематизация

и распределение патентного материала. В адрес разработчиков,
а также медицинских коллективов ежегодно направляется более
4000 листов копий патентной информации из источников об от-

крытиях и изобретениях. Осуществляется тесная связь с изобре-
тателями, рационализаторами; им оказывается консультативная
методическая помощь по оформлению заявок на предполагаемое

изобретение.
Коллектив библиотеки считает своей первостепенной зада-

чей облегчить ученым и практикам здравоохранения поиск ин-

формации. Для этого создаются оптимальные условия их обес-

печения всеми необходимыми материалами. В читальном зале

сосредоточены вся практическая отечественная и зарубежная
литература, справочные и библиографические пособия, издания

органов информации. Пользуются ею читатели в условиях от-

крытого доступа. Читатели с периферии охотно используют за-

очный абонемент, для них выполняются тематические подборки
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литературы, широкие возможности им предоставляет межбиб-
лиотечный абонемент.

Выполняя требования, предъявляемые к библиотекам учеб-
ных заведений как идеологическим центрам по коммунистиче-
скому воспитанию читателей, большую помощь педагогическим

коллективам в формировании высококвалифицированных спе-

циалистов оказывают библиотеки РМИ и медицинских училищ.
Важное место в работе этих библиотек занимает активная про-
паганда общественно-политической литературы, изданий по

трудовому и нравственному воспитанию молодежи, выдающихся

произведений художественной литературы.
Многое делается для выработки у студентов и учащихся на-

выков самостоятельной работы с книгой, со справочно-поиско-
вым аппаратом. Библиотека РМИ проводит библиотечно-библи-

ографические занятия со студентами. Для первокурсников эти

занятия предусмотрены курсом «Введение в специальность».

Библиографические службы оказывают эффективную диффе-

ренцированную помощь читателю в подборе нужной ему лите-

ратуры, в нахождении необходимых библиографических и фак-
тических сведений.

Службы осуществляют информацию по системе ПРИ, ДОР
(для руководителей и организаторов здравоохранения), дают

письменные и устные справки на запросы читателей, проводят
занятия по библиотечно-библиографической грамотности.

Поисковый аппарат состоит из следующей системы каталогов:

алфавитные каталоги отечественных книг и журналов;
алфавитные каталоги иностранных книг и журналов;

систематические каталоги книг;
систематический каталог авторефератов диссертаций:
предметный каталог книг, статей (в РНМБ и РМИ).

В основу классификации положена схема УДК. Параллельно
с системой каталогов библиотеки ведут библиографические
картотеки по актуальной тематике здравоохранения. Например:

Руководство и управление здравоохранением. НОТ в

здравоохранении;
Новые лекарственные препараты;
Медицинские кадры и их подготовка;
Медицинская наука;
Международное сотрудничество в области медицины;
Ученые РМИ практике здравоохранения и др.

Важным звеном в системе информации специалистов о меди-

цинской литературе является разработка пособий научно-вспо-
могательного и рекомендательного характера. РНМБ актив-
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ная участница выполнения сводных планов библиографической
работы медицинских библиотек страны, разработанных на

1971—1975 и 1976—1980 годы.

Существенным вкладом в отечественную библиографию яви-

лись составленные РНМБ фундаментальные библиографические
указатели:

Гигиена труда и профессиональные заболевания. Указ. лит.

за 1954—1958 гг. Р„ 1960. 151 с.

Туберкулез. 5 вып. Р.: Звайгзне, 1951 —1968.

Торакальная хирургия. Р.: Звайгзне, 1964. 475 с.

Рак молочной железы. 3 вып. Р., 1961

к печати 4-й вып.).
Научная медицинская литература Латвийской ССР. Вып. 1.

(1940—1964). Р., 1965. 478 с. (К печати подготовлен 2-й вып.

с хронологическим охватом 1965—1974 гг.).
Курорты Латвии. Р., 1971. 63 с.

Посильный вклад в библиографию вносит библиотека РМИ.
Ею подготовлены следующие библиографические указатели:

Рижский медицинский институт здравоохранению Совет-

ской Латвии. Указ, работ преподавателей. Р., 1968. 162 с.

В помощь выпускнику молодому врачу Рек. указ. лит. Р.,
1965. 54 с.

Монографии, учебники и учебные пособия, изданные РМИ

за 1951—1977 гг. Список лит. Р., 1978. 280 назв. (Машинопись).

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО СЕТЬЮ БИБЛИОТЕК.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Основная цель методического руководства совершенство-

вание и повышение качества работы медицинских библиотек.

Общее руководство библиотеками осуществляется методической
комиссией во главе сдиректором РНМБ. В методическомсекторе

имеется один штатный работник, которому помогают все отделы

по курируемым разделам работы.
Работа осуществляется по следующим основным направ-

лениям:

посещение библиотек с целью оказания им практической
помощи;

изучение, обобщение, распространение и внедрение пере-

дового опыта;

издание методических пособий;

проведение занятий по повышению квалификации;
участие в мероприятиях, проводимых в республике.
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С целью дальнейшего улучшения деятельности медицинских
библиотек были разработаны «Перспективный план развития
РНМБ на 1976—1980 гг.» (Р., 1975. 13 с.) и «Сводный план

работы медицинских библиотек ЛатвССР по комплексному вос-

питанию читателей» (Р., 1979. 13 с.).
По линии междуведомственной комиссии Госплана ЛатвССР

и под руководством Министерства культуры СССР в 1978 году
в сотрудничестве с ГЦНБ в г. Лиепае проводилось исследование

«Принципы формирования сети библиотек региона с учетом их

комплексного взаимодействия».
Исследование показало, что сеть медицинских библиотек го-

рода упорядочена и построена с учетом повседневных профес-
сиональных потребностей медработников. Структура сети преду-
сматривает четкое разграничение задач и функций медицинских
библиотек. Так, филиал РНМБ удовлетворяет производственные,
научные и профессиональные потребности медиков региона.
Библиотека городской центральной больницы удовлетворяет
профессиональные запросы контингента медработников своего

учреждения и обслуживает больных. Работа библиотеки меди-

цинского училища направлена на обеспечение учебного и воспи-

тательного процесса молодежи. Библиотека профсоюза медра-
ботников обслуживает медицинскую общественность города.

Ках показало исследование, 47,4% специалистов медицин-

ского профиля читают в медицинских библиотеках, 19,8% в

профсоюзных, 12,8% в ЦГНБ, 13,1% в педагогических,

4,6% в городских массовых библиотеках.

59,4% (от общего отраслевого фонда города) литературы по

медицине и здравоохранению сосредоточено в медицинских биб-

лиотеках города. Самый значительный фонд медицинской лите-

ратуры имеет филиал РНМБ. Степень библиотечного охвата

работников здравоохранения составляет: врачей 80,4%,

среднего медицинского персонала 31%.
С целью сокращения сроков доведения источников информа-

ции до читателя и совершенствования технологии пути книги, а

также в связи с организацией междуведомственного семинара

(ноябрь 1979 г.) проведено изучение пути книги в РНМБ. Были

установлены сроки прохождения литературы из отдела в отдел,

сроки доведения до читателя информации о новых поступлениях
через выставки новых поступлений и картотеку «Новинки».

В результате исследования было установлено, что путь книги

с момента ее поступления в библиотеку до экспозиции на вы-

ставке новых поступлений составляет 18 рабочих дней. Карточки
на книги получают отражение в картотеке «Новинок» на 19-й

день.
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Исследование показало, что сроки доведения источников ин-

формации до читателя довольно большие. В 1978 году в библи-
отеке введена актовая система инвентаризации, которая сущест-
венно повлияла на сокращение сроков прохождения литературы
в отделах библиотеки. Однако существующий путь книги тре-
бует дальнейшего совершенствования.

Несмотря на положительные результаты в деятельности ме-

дицинских библиотек, необходимо усилить взаимодействие биб-

лиотек различных ведомств по следующим направлениям:

по линии депозитарного хранения редкоиспользуемой ли-

тературы в депозитарии ГБ ЛатвССР им. В. Лациса;
в области четкой координации текущего комплектования

медицинской литературы между ГБ ЛатвССР им. В. Лациса
и ФБ АН ЛатвССР;

по совершенствованию комплектования фондов РНМБ

ведомственными изданиями;

путем координации и кооперации информационно-библио-
графической деятельности медицинских библиотек;

в совместной организации выставок;
в сотрудничестве по линии МБА;
в организации системы каталогов и картотек.

Начатая организационная перестройка библиотечной сети

должна завершиться полной ее централизацией.

R. SAŠČENKO

LATVIJAS PSR MEDICĪNAS BIBLIOTĒKAS

Kopsavilkums

Ārstnieciski profilaktisko iestāžu tīkla attīstība un medicīnisko kadru nemi-

tīgs pieaugums republikā radījis augošu pieprasījumu pēc speciālās literatūras

un informācijas par medicīnas zinātnes un prakses sasniegumiem. Lai to varētu

apmierināt, izveidots medicīnisko bibliotēku tīkls, kurā ietilpst Republikāniskā
zinātniskā medicīnas bibliotēka (RZMB), Rīgas Medicīnas institūta, zinātnis-

kās pētniecības institūtu, vidējo medicīnas mācību iestāžu, sanatoriju, slim-

nīcu un profilaktoriju bibliotēkas.

Atsevišķā raksta nodaļā apskatīti medicīnas bibliotēku grāmatu fondi, to

izmantošana un SBA darba izpētes rezultāti. Tabula, kurā doti medicīnas

bibliotēku darba rādītāji, liecina, ka 1979. gadā tajās bija 1707201 iespied-
vienība, lasītāju skaits 36 120. grāmatu izsniegums 800 905.

Medicīnas bibliotēkas veido vienotu medicīnas literatūras uzziņu un infor-

mācijas fondu, attīsta starpbibliotēku sakarus, pēta izsniegto informāciju efek-
tivitāti. Tās pilnveido apkalpošanas formas un metodes, paplašina lasītāju
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loku. RMZB plaši izvērsusi masu informācijas darbu Rīgā un izbraukumos
uz perifērijas ārstniecības iestādēm.

Noda]ā «Informatīvi bibliogrāfiskais darbs» raksturota republikas medicī-
nas zinātnes, informācijas dienestu un medicīnas bibliotēku attīstība, savstar-

pēja sadarbība. RZMB kopā ar Latvijas PSR medicīnas un medicīnas tehni-
kas zinātniskās informācijas republikānisko nodalu rīko informāciju dienas,
galveno ārstu dienas, speciālistu dienas, teorētiskas konferences par medicīnas
zinātniskās informācijas jautājumiem un citus pasākumus. Raksturots uzziņu
aparats un republikas medicīnas bibliotēku nozīmīgākie bibliogrāfiskie izde-

vumi.

Medicīnas bibliotēku tiklā sākti pārkārtojumi, kuru rezultātā tiks panākta
pilnīga tā centralizācija.

R. SAŠČENKO

MEDICAL LIBRARIES OF THE LATVIAN SSR

Summary

The development of the medical prophylactic net and a continual increase

of the medical staff in the republic entailed the necessity to supply their

growing demands with special literature and information about the achieve-

ments of medicine science and practice. For this purpose a net of medical

libraries has been organized, which includes the Republican Scientific Medical

Library (RSML), libraries of Riga Medical Institute, those of scientific rese-

arch institutes, secondary medical educational establishments, sanatoriums

and dispensaries.
A separate chapter of the article surveys book stocks of medical libra-

ries and their usage, the results of the investigation of the work of Inter-

library loan.
In 1979 book stocks of medical libraries included 800.905 printed unit,

the readers' amount was 36.120, delivery of books 1.707.201.

In accordance with the tasks advanced to the republican care of public
health libraries form a united bibliographical-informative stock of medical
literature develop interlibrary links, investigate the effectiveness of the

delivered information. Medical libraries perfect forms and methods of the

service, broaden the circle of readers. RSML has widely developed the infor-
mation work of masses in Riga and on trips to peripheral hospitals.

The chapter «Bibliographical-Informative Work» characterizes the deve-
lopment of the republican scientific information service of medicine and medi-

cal libraries, their mutual co-operation. RSML together wich the Republican
department of scientific information of medicine and medical equipment of the

Latvian SSR organizes information days, days of head doctors, days of
specialists, theoretical conferences on questions of scientific information in

medicine, and other undertakings. The reference apparatus and the most signi-
ficant bibliographical editions of the republican medical libraries are charac-
terized.

Rearrangements have been begun in the net of medical libraries, as a

result of which its complete centralization will be achieved.
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A. MAULIŅA

JAUNĀKAIS BIBLIOTĒKU ZINĀTNES TERMINOLOĢIJĀ

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas
(LPSR ZA TK) vadībā republikā notiek aktīva bibliotēku zinātnes

un bibliogrāfijas zinātnes terminu sistēmas veidošana. Sis darbs
koncentrēts LPSR VB [4]. Informāciju par bibliotēku zinātnes

un radniecīgo nozaru terminoloģijas attīstību, kā arī par aktuā-
lām terminu veidošanas problēmām paredzēts ievietot turpmāka-
jos «Bibliotēku zinātnes aspektu» laidienos. Sājā rakstā, kas ir

pirmais informatīvajā sērijā, sniegts īss ieskats bibliotēku zināt-

nes terminu veidotāju darbā 1979. gadā.

Bibliotēku zinātne Padomju Savienībā ieņēmusi noteiktu vietu
sabiedrisko zinātņu vidū. Nostabilizējusies bibliotēku zinātnes

jēdzienu sistēma, kā arī to apzīmējumu, t.i., terminu sistēma.
Bibliotēku zinātnes terminoloģijas pamatu veidošanā Padomju
Savienībā daudz darījis profesors E. Samurins [l3], Latvijas PSR
šo darbu ievadījusi J. Peile [s].

Pašlaik padomju bibliotēku zinātnes termini kopumā veido
vienotu sistēmu, kuras radīšanā lieli nopelni ir arī informātikas

speciālistiem. Kad 50. gadu vidū (tā uzskata informātikas un

arī bibliotēku zinātnieks R. Giļarevskis) radās jauna zinātne

informātika, tās pirmais uzdevums bija izstrādāt zinātniski pa-
matotu terminu sistēmu. Tāda arī tika radīta un atspoguļota div-

valodu un daudzvalodu skaidrojošajās vārdnīcās [9, 11, 12, 14].
Sajās vārdnīcās bibliotekārā darba speciālisti atrada daudz sa-

vas nozares jēdzienu apzīmējumu. Da|a, protams, bija moderni-
zēti lingvistiski, nereti arī jēdzieniskais saturs bija koriģēts vai

pat pilnīgi mainīts, proti, piemērots jaunās zinātnes uzdevumiem.
Sis apstāklis mudināja bibliotēku zinātniekus un praktiķus
aktīvāk pievērsties savas profesijas zinātniskās leksikas izveidei

un pilnīgošanai. 1976. gadā Maskavā iznāca «Bibliotekāro terminu
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vārdnīca» [lo], kopš 1969. gada piecas bibliotekāro terminu vārd-

nīcas izdotas nacionālajās republikās, aktivizējusies arī nozares

terminoloģisko standartu izstrāde.

Neraugoties uz rosīgo terminoloģisko darbību, gan bibliotēku

zinātnē, gan informātikā jēdzienu apzīmēšanā joprojām vērojama
nesaskaņotība. Tā, piemēram, bibliotekāri saka lasītājs, bet infor-
mātikas speciālisti informācijas patērētājs. Bibliotēku zinātnē
tradicionālo klasifikācijas sistēmu informātikas speciālists sauc

par informācijas meklējumvalodu (IMV), fondu par masīvu,
klasificēšanu par indeksēšanu utt. Ne visos gadījumos šie ap-

zīmējumi ir pilnīgi sinonīmi. Lasītājs, piemēram, ir informācijas
patērētājs, bet informācijas patērētājs var arī nebūt lasītājs. Tas

atkarīgs no sniegtās vai pieprasītās informācijas. Tāpat ir arī

ar terminu klasifikācija. Jebkura bibliotekārā un bibliogrāfiskā
klasifikācijas sistēma, piemēram, starptautiskā Universālā deci-
mālā klasifikācija (UDK) vai nacionālā Bibliotekārā un biblio-

grāfiskā klasifikācija (BBK), ir informācijas meklējumvaloda
(IMV), bet jebkura IMV nav bibliotekāra un bibliogrāfiska klasi-

fikācijas sistēma. Jēdziens ’IMV’ ir daudz plašāks par jēdzienu
’klasifikācijas sistēma', tātad šie termini nav pilnīgi sinonīmi un

to jēdzieniskais saturs nav pilnīgi vienāds. Taču praksē ir ari
daudz ar atšķirīgiem terminiem apzīmētu jēdzienu, kuriem ir
vienāda nozīme. Tā, piemēram, šifrs bibliotēku zinātnē, kods
informātikā. Abi ir nosacīti apzīmējumi (vai to kopums), kuru

piešķir vai nu iespieddarbiem (bibliotēku zinātnē), vai arī infor-

mācijas masīva noteiktai sastāvdaļai (informātikā). Vai informa-
tīvā un bibliotekārā darba speciālistiem nevajadzētu izvēlēties

vienu no šiem terminiem un lietot to abās zinātnēs?

Bibliotēku zinātnes un informātikas terminu saskaņošanas
problēma ir aktuāla ne tikai Latvijas PSR, bet arī vissavienības
un starptautiskā mērogā. LPSR ZA TK Bibliotekārās un biblio-

grāfiskās terminoloģijas apakškomisija, kā arī terminoloģiskā
darba praktiskie īstenotāji LPSR VB Zinātniskās pētniecības
noda]a šim darbam pagaidām pievērsušies maz, galveno vē-
rību veltījot tieši bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas zinātnes
terminu izveidei un precizēšanai.

Bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu vārdnīca sekmēs šo

zinātņu terminu unifikāciju. Taču terminoloģiskajās vārdnīcās
terminu atlasē, izveidē un skaidrošanā praktiski nav novēršams

atsevišķu sastādītāju vai nelielu kolektīvu subjektīvisms, bet ar

terminu standartizēšanas problēmām republikā pagaidām neviens

nenodarbojas. Terminu standartizēšana Bibliotekārās un bib-

liogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas nākamais uzdevums.
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Attīstoties bibliotēku zinātnei, rodas jauni jēdzieni un neolo-

ģismi to apzīmēšanai, kuriem jāveido pareizi termini. Bibliotēku
zinātnē joprojām ir daudz elementāru, ar terminiem neapzīmētu
jēdzienu. Tā, piemēram, jebkurā bibliotēkā ir iespieddarbi un citi
dokumenti, kuri gan skaitās bibliotēkas fondā, bet pašreiz neat-
rodas bibliotēkā. Tie atrodas, piemēram, sietuvē vai nodoti repro-
grafēšanai. Šādu dokumentu apzīmēšanai tika ieteikts jauns ter-
mins promienes literatūra (termina autors R. Grābis).

Taču, veidojot jaunu jēdzienu apzīmējumus pēc klasiskajiem
terminizveides principiem, ļoti svarīgi ir, vai speciālisti jaunra-
dīto terminu pieņems, respektīvi, kādas būs neoloģisma adaptā-
cijas spējas. Termins promienes literatūra, kas Terminoloģijas
apakškomisijā akceptēts jau sen, praksē ieviešas lēni. Līdzīgi
ir arī ar terminu grāmatas gaiļa, kas ietilpst terminu kopā «Bib-
liotēku fondi» [2] un apzīmē laiku, kurš patērēts iespieddarbu un

citu dokumentu pieņemšanai, uzskaitei, klasificēšanai, kataloģizē-
šanai, tehniskajai apstrādei un izvietošanai plauktos.

Minētos terminus bibliotekāri ne visai vēlas ietvert profesio-

nālajā leksikā. Šķiet, tālab, ka ir vāji informēti par attiecīgo
terminu jēdzienisko saturu. Terminu promienes literatūra parasti
identificē ar apzīmējumu izslēgtā literatūra, t.i., ar tādiem

iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, kuri dažādu iemeslu dē|
(nolietoti, saturā novecojušies, pazuduši) norakstīti un izņemti

no bibliotēkas vai citas iestādes fonda. Ar terminu grāmatas gaita

nepareizi saprot grāmatas ce|u, t.i., iespieddarba vai cita do-

kumenta bibliotekārās apstrādes procesu un operāciju secību. Sā-

kotnēji arī terminu veidotājiem grāmatas gaita un grāmatas ceļš
šķita sinonīmi. Tā tas tika fiksēts arī ieteicamo terminu sarak-

stos [l].
Attīstoties kataloģizēšanas un klasificēšanas teorijai, detali-

zējas jēdzieni, kļūst saprotamāks arī atsevišķu tradicionālo bib-
liotekārā darba procesu un operāciju saturs. Lai nodrošinātu

precizitāti terminu lietošanā oficiālajos dokumentos, presē, mā-

cību darbā un speciālajā literatūrā, kā arī lai informētu speciā-
listus par jaunradīto terminu saturu, Terminoloģijas apakškomi-

sija nolēmusi vismaz daļai neoloģismu, kurus iekļauj ieteicamo

terminu sarakstos, sniegt skaidrojumus un iespēju robežās arī ter-

minu ekvivalentus angļu un vācu valodās.

1979. gadā LPSR ZA TK apstiprinājusi lielāko daļu no 467

terminiem, kuri ietverti topošās terminoloģiskās vārdnīcas tema-

tiskajā laidienā «Bibliotēku katalogi». Vairākiem terminiem adek-

vātu latvisko ekvivalentu izveide sagādāja zināmās grūtības.

1. 1979. gadā publicēts Valsts standarts 7.1-76 «Библиографи-
ческое описание произведений печати», kura norādījumi ir obli-
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gāti bibliotēkām, zinātniskās un tehniskās informācijas orgāniem
un iestādēm, kas veic bibliogrāfisko darbu un izdod iespiestās
kartītes, kā ari izdevniecībām, izdevējorganizācijām un redakci-

jām. Jaunajā normatīvdokumentā ietverti atsevišķu jaunu jēdzienu
apzīmējumi, kuriem bibliotekārā darba speciālisti izveidojuši adek-
vātus ekvivalentus latviešu valodā. LPSR ZA TK akceptējusi
jaunus apzīmējumus bibliogrāfiskā apraksta zonām, kas noteiktā

aspektā raksturo aprakstīto iespieddarbu vai citu dokumentu:

a) nosaukuma un autorlbas ziņu zona, kurā norāda iespied-
darba vai cita dokumenta pamatnosaukumu, paralēlnosaukumu,
citu nosaukumu, kā arī ziņas, kas attiecas uz nosaukumiem, datus

par individuālajiem vai kolektīvajiem autoriem, kā arī par citām

personām, kas piedalījušās izdevuma sagatavošanā;
b) izdevumu zona, kurā norāda iespieddarba atkārtotību (kār-

tas numuru), raksturo to (labots, papildināts, stereotipisks un

tamlīdzīgs izdevums), kā arī sniedz informāciju par konkrētā at-
kārtotā izdevuma autorību;

c) izdevniecības ziņu zona, kurā atklāj iespieddarba izdoša-

nas vietu, izdevniecību (vai izdevējorganizāciju), izdošanas gadu,
iespiešanas vietu un tipogrāfiju;

d) skaitliskā raksturojuma zona, kurā sniedz ziņas par
iespieddarba lappušu (lapu, sleju) skaitu, ilustrācijām, grāmatas
izmēriem un pielikumiem;

e) avotziņu zona. Tā ir analītiskā bibliogrāfiskā apraksta
zona, kas sniedz pamatziņas par iespieddarbu vai citu dokumentu,
kurā ievietots aprakstāmais materiāls. Valsts standartā šī zona

noteikta ar terminoloģisku vārdkopu область сведений об изда-

нии, в котором опубликована статья (termins attiecas uz analī-
tisko bibliogrāfisko aprakstu). No diviem bibliotekārā darba spe-
ciālistu izvirzītajiem latviskajiem variantiem avota ziņu zona

un burtisko kalku ziņu zona par izdevumu, kurā raksts ievietots,
nedaudz mainītā redakcijā akceptēts speciālistu pirmais ieteikums.

2. Jau vairāk nekā 10 gadus pasaulē iespieddarbiem u.c. do-
kumentiem piešķir starptautiskos standartnumurus. Ir divi starp-
tautiskās standartnumerācijas veidi: grāmatām un seriāliem izde-

vumieml. Starptautiskais grāmatas standartnumurs (Internatio-
nal Standard Book Number, ISBN) ir starptautiski akceptēts
nosacīts apzīmējums grāmatas reģistrēšanai un identificēšanai; to

piešķir jebkuram grāmatas izdevumam. Starptautiskais grāmatas
standartnumurs sastāv no abreviatūras ISBN un desmit cipariem,

1 Ar seriālo izdevumu saprot periodisku izdevumu, turpinājumizdevumu
un sērijizdevumu.
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kas ar defisi vai atkāpi sadalīti četrās grupās, piemēram, ISBN"
0-8352-0732-3. 1

ISBN programmas sākotnējo variantu izstrādāja angju grā-
matizdevēji 1966. gadā [ls]. Viņu ieteikto numuru veidoja abre-
viatūra SNB un deviņi cipari, kas grupēti trīs kopās. Pirmās un

otrās kopas cipari identificēja izdevēju un izdevumu, bet pēdējais
cipars bija paredzēts iepriekšējo ciparu kontrolei. 1969. gadā grā-
matnumerācijas sistēmai tika piešķirts starptautisks statuss.

So sistēmu lieto daudzās valstīs arī bibliotekārajā un biblio-

grāfiskajā praksē. Taču visur ISBN neizmanto vienādi. Tā, pie-
mēram, Japāna savā zemē izdotajām grāmatām starptautisko
identifikācijas kodu nepiešķir, bet ārzemēs iespiesto grāmatu
numerāciju izmanto praktiskajā darbā. Angju valodas zemēs
ISBN piešķir arī negrāmatu materiāliem, pie kam Lielbritānijā
starptautiskie standartnumuri doti arī 96% veco izdevumu. Starp-
tautisko grāmatu standartnumerāciju paredzēts ieviest arī Pa-

domju Savienībā. Saskaņā ar standarta 7.1.-76 norādījumu bib-

liogrāfiskajos aprakstos kā obligāts apraksta elements sniedzams
ISBN. LPSR ZA TK apstiprinājusi ISBN latvisko apzīmējumu,
proti, starptautiskais grāmatas standartnumurs, kā arī bibliogrā-
fiskā apraksta starptautiskā grāmatas standartnumura, iesējuma,
cenas un metiena zonas nosaukumu. Praksē var lietot arī abrevia-

tūru ISBN, kas veidota no oriģinālvalodas.
Starptautiskais seriālo izdevumu standartnumurs (Internatio-

nal Standard Serial Number, ISSN) ir starptautiski akceptēts
nosacīts apzīmējums seriālo izdevumu reģistrēšanai un identi-
ficēšanai. ISSN programma pieņemta Starptautiskajā standar-

tizācijas organizācijas Tehniskajā komitejā 46 (International
Organization for Standartization Technical Committee 46).

Saskaņā ar PSRS Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grā-
matu tirdzniecības lietu komitejas 1978. gada 1. jūnija pavēli
Nr. 183 PSRS izdevniecības un izdevējorganizācijas periodiska-
jos izdevumos2, kuru metiens pārsniedz 200, norāda starptau-
tisko seriālo izdevumu standartnumuru. PSRS Nacionālā aģen-
tūra, kas darbojas pie Vissavienības Grāmatu palātas, ISSN

pagaidām piešķir žurnāliem un dažādiem biļeteniem, bet turpmāk

1 The Bookman's Glossary New York—London, 1975, ISBN, 0-8352-0732-3.
2 PSRS Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu

komiteja ar terminu periodisks izdevums atbilstoši SEPP standarta № 175-75

«Международная стандартная нумерация периодических изданий»
norādījumiem apzīmē visus uz nenoteiktu laiku plānotos izdevumus, kas sastāv

no atsevišķiem numuriem, laidieniem, sējumiem un iznāk pēc noteikta vaī

nenoteikta laika. Tādi ir laikraksti, žurnāli, gadagrāmatas, referāti, atskaites,
rakstu krājumi, bijeteni, kongresu un konferenču oficiālie izdevumi, kas iznāk

periodiski u. tml.
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tos paredzēts piešķirt arī laikrakstiem. LPSR ZA TK pieņēmusi
ISSN latvisko nosaukumu un akceptējusi terminu starptautiskā
seriālo izdevumu standartnumura metiena un cenas zona. Arī

šajos apzīmējumos var lietot abreviatūru ISSN.
Automatizētu informācijas banku visās pasaules valstīs un

visās zinātņu nozarēs izdoto seriālo izdevumu reģistrēšanai un

identificēšanai organizē un vada Seriālo izdevumu datu starptau-
tiskā sistēma (International Seriāls Data System, ISDS). Sī sis-
tēma un tās nacionālie centri vienlaikus ar ISSN katram seriāla-

jam izdevumam piešķir arī savu speciālu nosaukumu, kuru

saskaņā ar LPSR ZA TK lēmumu sauc par atslēgnosaukumu, bet

būtiskākos vārdus, kas ietilpst šajā nosaukumā un atklāj seriālā
izdevuma jēdzienisko saturu par atslēgvārdiem. Priekšlikums
saukt šos vārdus par noteicējvārdiem tika noraidīts, jo daudzās

valodās šī jēdziena apzīmēšanai tiek lietots terminelements at-

slēga: angļu valodā keyword, bulgāru ключова дума,
vācu Schlüsselwort, poļu slowo kļuczowe, serbu-horvātu
klučna rec, slovaku kl’učove slovo, čehu kličove slovo [6].

Pamataprakstu vai papildaprakstu, kas sākas ar atslēgvārdu,
apzīmē ar terminu atslēgvārda apraksts, bet katalogu, kurā

iespieddarbu vai citu dokumentu apraksti kārtoti pēc atslēgvār-
diem, sauc par atslēgvārdu katalogu.

3. UNESCO vadībā izstrādāta autortiesību aizsardzības sis-
tēma. 1952. gadā Zenēvā parakstīta Vispasaules autortiesību

konvencija (The Universal Copyright Convention), kurai

1973. gadā pievienojās arī Padomju Savienība. Konvencijā no-

teikto autora tiesisko stāvokli, proti, tiesības publicēt, reproducēt
vai izplatīt literāru, muzikālu, mākslas vai citu darbu, apzīmē ar

terminu autortiesības, bet nosacīto simbolu © (aizstāvēti tiek

tikai tie darbi, kuros norādīts minētais simbols), ko PSRS kopā
ar izdevniecības vai izdevējorganizācijas nosaukumu un iespied-
darba vai cita dokumenta izdošanas gadu (ārzemēs parasti kopā

ar autoru) norāda titullapas otrajā pusē, apzīmē ar terminu
autortiesību zime, nevis 'autortiesību aizstāvības zime’, kā tas

nereti sastopams dažās publikācijās. LPSR ZA TK apstiprinātais
neoloģisms ir īsāks, bet tā jēdzieniskais saturs tikpat labi sapro-
tams.

Vienas personas vai kolektīva darbību vai dalību kāda darba

sagatavošanā ieteikts saukt par autorlbu, bet autoribas ziņas
savukārt veidos datu kopums par individuālajiem vai kolektīva-

jiem autoriem, kā arī citām personām (līdzautoriem, redaktoriem,
sastādītājiem, tulkotājiem u.c.), kuras piedalījušās iespieddarba
vai cita dokumenta sagatavošanā. Bibliogrāfiskajā aprakstā auto-
rības ziņas atspoguļo nosaukuma un autorības ziņu zonā.
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4. Pašlaik gandrīz visās zinātnēs populāri ir tā sauktie bib-
liometriskie pētījumi, kuros dokumentu vai to masīvu dažādus

parametrus (kvantitatīvos raksturotājus) nosaka un analizē ar

dažādām matemātiskām metodēm. Bibliometriskā informācija
var attiekties uz jebkuru bibliotēku zinātnes vai bibliotekārā darba

komponentu (fondu, lasītājiem, informācijas sniegšanu u.c.).
Bibliometrisko pētījumu galvenais mērķis ir rakstveida komuni-
katīvo procesu analīze. Padomju Savienībā bibliometriskos pētī-
jumus dažkārt sauc arī par scientiometriskiem (наукометри-
ческие) pētījumiem. Ārzemju bibliotēku zinātnē jau apmēram
10 gadus pazīstami termini bibliometrija un bibliometriskie pētī-
jumi. Tagad LPSR ZA TK apstiprinājusi to latviskos variantus.

Akceptēts arī termins scientiogramma, kas lietojams zinātņu
struktūras un attīstības raksturojuma apzīmēšanai. Speciālisti
ieteic scientiogrammu sastādīt pēc pieciem parametriem: pētījuma
mērķis, pētījuma objekts, analīzes aspekts, datu ieguves avoti,

pētījuma metodes.

5. Jebkurā zinātnē ideāls, neapšaubāmi, ir viennozīmīgs ter-
mins. Taču praksē nereti ar vienu terminu apzīmē vairākus jēdzie-
nus. Dažu pamatterminu daudznozīmīgums ir novērsts. Terminu

indeksācija bibliotēku zinātnē līdz šim, kā zināms, lietoja divās

nozīmēs, proti, indeksu kopuma apzīmēšanai un arī indeksa no-

teikšanas procesa apzīmēšanai. Saskaņā ar LPSR ZA TK lēmumu

turpmāk no termina indeksācija jēdzieniskā satura nolemts atda-

līt procesa nozīmi un iespieddarba vai cita dokumenta saturam

un/vai citām pazīmēm adekvāta indeksa vai indeksu kopas izrau-

dzīšanu, sastādīšanu un/vai fiksēšanu (tātad darbību, procesu)
nosaukt par indeksēšanu.

Terminam priekšmetošana (предметизация) krievu bibliotēku

zinātnē fiksētas trīs nozīmes: iespieddarbu bibliotekārās apstrā-
des metode; apstrādes process; bibliotēku zinātnes sastāvdaļa,,
kas pēta priekšmetošanas vēsturi, teoriju, metodiku un praksi
[B]. Latviešu bibliotēku zinātnē ieteikts ieviest jaunu terminu

priekšmetizācija, kas turpmāk apzīmēs iespieddarbos vai citos
dokumentos aplūkotā priekšmeta, kā arī tā izpētes aspektu un

sakarību (ar citiem priekšmetiem) noteikšanas metožu un paņē-
mienu kopumu. Arī attiecīgo bibliotēku zinātnes sastāvdaļu sauk-

sim par priekšmetizāciju. Turpretim iespieddarbā vai citā doku-

mentā atspoguļotā priekšmeta un tam adekvātās rubrikas vai

apakšrubrikas noteikšanas procesu turpmāk apzīmēsim ar jau
pazīstamo terminu priekšmetošana.

6. Apspriežot PSRS Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grā-
matu tirdzniecības lietu komitejas izstrādātās iespieddarbu un

citu dokumentu klasifikācijas sistēmas «Единая схема классифи-
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нации литературы для книгоиздания в СССР» nosaukuma lat-

visko ekvivalentu, bibliotekārā darba speciālistu ieteiktais vari-
ants «PSRS grāmatprodukcijas vienotā literatūras klasifikācijas
shēma» tika aizstāts ar «Vienotā PSR.S grāmatapgāda literatūras

klasifikācijas shēma» (ar terminelementu grāmatapgāds apzī-
mēta visa valsts izdevniecību un izdevējorganizāciju kopproduk-
cija). Pēc PSRS Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu
tirdzniecības lietu komitejas ieteikuma, sākot ar 1977. gadu, šī

klasifikācijas sistēma ieviesta Vissavienības Grāmatu palātas vei-
dotās «Valsts bibliogrāfijas izdevumu literatūras klasifikācijas»
vietā, un to lieto iespieddarbu un citu dokumentu klasificēšanai

Valsts bibliogrāfijas izdevumos. Tā paredzēta arī informācijas
automatizētai klasificēšanai.

7. LPSR ZA TK ieteica mainīt 1899. gadā publicētās «Prūsijas
bibliotēku alfabētisko katalogu instrukcijas» (Instruktionen für
die Alphabetischen Kataloge der Preussischen Bibliotheken) lat-
visko nosaukumu. Minētajās instrukcijās noteikti dažādu izde-

vumu veidu bibliogrāfisko aprakstu sastādīšanas paņēmieni
(instrukcijas izmantoja Latvijas bibliotēkās līdz 1940. gadam).
Bibliotekārajā praksē instrukcijas pazīstamas ar nosaukumiem

«Aprakstīšanas Prūsijas instrukcija» un «Aprakstīšanas prūšu
instrukcija». Pēc valodnieku ieteikuma šos nosaukumus aizstās

apzīmējums prūsiskā aprakstīšanas instrukcija. Jāpiebilst, ka
1977. gadā VFR publicēti jauni iespieddarbu un citu dokumentu

aprakstīšanas noteikumi alfabētiskajiem katalogiem.
Arī 1908. gadā ASV un Anglijā atsevišķi izdotos «Autor- un

nosaukumu katalogu sastādīšanas noteikumus» (Anglo-american
Cataloguing Rules, AACR, Anglo-american Code), ko līdz šim

pazina kā aprakstīšanas angļu un amerikāņu noteikumus, ieteikts
nosaukt par angloamerikāniskajiem aprakstīšanas noteikumiem.

Tajos, kā zināms, detalizēti izstrādāti kolektīvā autora aprakstu
sastādīšanas paņēmieni. 1978. gadā iznācis šo aprakstīšanas no-

teikumu otrais izdevums. Tajā atspoguļotas Starptautiskajā stan-
dartā «International Standard Bibliographic Description»
(ISBD) noteiktās izmaiņas bibliogrāfisko aprakstu sastādīšanā,
fiksētas arī kataloģizācijas procesa izmaiņas, kas radušās sakarā
ar bibliotekārā darba automatizāciju. ASV kongresa bibliotēka,
Britānijas bibliotēka, kā arī Kanādas un Austrālijas nacionālās

bibliotēkas nolēmušas jaunos aprakstīšanas noteikumus ieviest,
sākot ar 1981. gadu.

8. Intensīvas informācijas apmaiņas apstākļos liela nozīme ir
dažādu iestāžu un organizāciju nosaukumu precīzai lietošanai.
Patlaban visā pasaulē gan literārajā, gan zinātniskajā valodā
pastiprinās dažādu nosaukumu abreviatūru izveide un izplatība,



85

piemēram, latviešu valodā TV, ZA, ESM utt. Arī bibliotēku
zinātnē saīsinājumi UDK (Universālā decimālā klasifikācija),
BBK (Bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija), SIK (Starp-
tautiskā izgudrojumu klasifikācija), DK (Decimālā klasifikācija),
GUK (Galvenā uzziņu kartotēka) nerada nekādus iebildumus.
Tie veidoti no pilno latvisko apzīmējumu pirmajiem burtiem, ir
skaidri, saprotami un bibliotekārajā leksikā pilnīgi nostabilizē-

jušies.
Valodiskajā praksē pazīstama arī dažādu saīsinājumu apzīmē-

jumu tieša pārņemšana no vienas valodas otrā. Parasti tā aizgūst
starptautisku organizāciju un iestāžu, kā arī dažādu vispasaules
pasākumu vai programmu saīsinātos nosaukumus to tautu valo-
dās, kur šīs iestādes, organizācijas vai programmas veidojušās.
Sevišķi daudz aizguvumu pārņemts no angļu valodas: UNESCO

(Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras

organizācija, United Nations Educational, Scientific and Cultu-

ral Organization); INFOTERM (Starptautiskais informācijas
centrs terminoloģijā, International Information Centre for Ter-

minology); IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūtu

federācija, International Federation of Library Associations and

Institutions) u. c. [7].
To vissavienības nozīmes institūtu saīsinātos nosaukumus, ku-

ros ietilpst vārds «vissavienības» un kuri ir labskanīgi krievu un

latviešu valodā, kā arī atbilst latviešu valodas semantiskajām

īpatnībām, latviešu un arī citu nacionālo republiku valodās varētu

pārņemt kā abreviatūras, kas veidotas no oriģinālvalodas. Sie

institūti galvenokārt ietilpst Valsts zinātniskās un tehniskās

informācijas sistēmā (Государственная система научно-техничес-
кой информации, ГСНТИ), kas ir pasaulē vienīgā centralizētā

informācijas sistēma.

Viena no vadošajām šīs sistēmas iestādēm ir Vissavienības

zinātniskās un tehniskās informācijas institūts (Всесоюзный
институт научной и технической информации, ВИНИТИ), kuru

latviešu valodā varētu saīsināti saukt par VINITI. Abreviatūru

VINITI ir vieglāk iegaumēt un izrunāt nekā VZTII, t.i., saīsinā-

jumu, kas veidots no pilnā nosaukuma pirmajiem burtiem latviešu

valodā. Arī Vissavienības starpnozaru informācijas institūta

(Всесоюзный институт межотраслевой информации, ВИМИ)
krievu valodā veidotā nosaukuma saīsinājums VIMI šķiet lab-

skanīgāks par tā ekvivalentu latviešu valodā VSII. To pašu
var teikt arī par dažiem citiem vissavienības nozīmes institūtiem.

Jāpiebilst, ka Vissavienības zinātniskās un tehniskās informāci-

jas institūtu ikdienas runas praksē saucam par VINITI, literatūra

lietojam apzīmējumu VINITI [3], arī ārzemēs minētais institūts
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pazīstams ar saīsinājumnosaukumu, kas veidots no oriģinālvalo-
das. Par to liecina izdevumi «Dokumentācijas terminoloģija»
[l7] un «Bibliotēku zinātnes un informātikas enciklopēdija»
[l6].

Bibliotekārā darba speciālistu argumentējums LPSR ZA TK
tomēr nepārliecināja, tāpēc VINITI turpmāk nolemts saukt par
VZTII. Arī pārējo vissavienības nozīmes iestāžu un organizāciju
saīsinātos nosaukumus ieteikts veidot no to latvisko nosaukumu

pirmajiem burtiem. Līdz ar to arī VZTII klasifikācijas pamatsis-
tēmas, t.i., «Referatīvā žurnāla rubrikācijas» sinonīmnosaukums
būs VZTII klasifikācijas sistēma.

Terminu unifikācija veicina speciālās un zinātniskās literatū-

ras masīvu pieejamību plašam speciālistu lokam, sekmē infor-

mācijas automatizētu apstrādi, glabāšanu un sniegšanu. So sarež-

ģīto problēmu risinot, rodas gan metodiski organizatoriska, gan
ekonomiska, gan psiholoģiska rakstura grūtības. Precizējot lat-
viešu bibliotēku zinātnes terminu sistēmu, sevišķi jūtama tieši

psiholoģiskā pretestība. Tā, piemēram, grupālā kataloģizēšana
(grupveida kataloģizēšanas vietā), sprauds (reitera vietā),
spraudkartotēka (reiterkartotēkas vietā), spraudkarte (reiterkar-
tes vietā), mūszemes literatūra (iekšzemes literatūras vietā),
šifrs (šifras vietā), sigls (siglas vietā), arī jau minētie pro-
mienes literatūra, grāmatas ceļš, grāmatas gaita un daudzi citi

jēdzienu apzīmējumi praksē ieviešas samērā lēni. Pārveidot vai

aizstāt nostabilizējušos terminus, protams, nav viegli, taču visiem

speciālistiem vajadzētu apzināti veicināt bibliotēku zinātnes zināt-
niskās valodas attīstību, kas neapšaubāmi sekmētu arī pašas-
zinātnes attīstību.
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А. МАУЛИНЯ

О НОВЕЙШЕМ В БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Резюме

В настоящее время библиотековедение заняло определенное место в

системе наук. Термнносистема библиотечной науки в СССР заложена про-

фессором Е. И. Шамуриным. В области латышской библиотековедческой

терминологии многое сделала Е. Пейле составительница латышского сло-

варя библиотековедческих терминов.
По мере развития библиотековедения меняются и усложняются система

его понятий, а также отражающие эти понятия термины. Поэтому термино-

снстема библиотековедения нуждается в постоянном совершенствовании.

Практической работой по упорядочению латышских библиотековедческих

и библнографоведческих терминов занимается научно-исследовательский от-

дел (НПО) Государственной библиотеки ЛатвССР им. В. Лациса под руко-

водством Терминологической комиссии Академии наук ЛатвССР (ТК АН).
Специалисты НПО составляют четырехязычный (латышско-русско-англо-не-
мецкий) толковый словарь библиотековедческих и библнографоведческих тер-

минов. В 1979 году ТК АН утвердила большую часть (из 467) терминов,

включенных в тематический выпуск «Библиотечные каталоги» подготавли-

ваемого словаря.
Нами рассматриваются некоторые термины-неологизмы, словесное выра-

жение которых было связано с определенными трудностями.
1. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Мини-

стров СССР от 28 декабря 1976 года № 2890 утвержден и с 1978 года

введен в действие новый государственный стандарт ГОСТ 7. 1 —76 «Би-

блиографическое описание произведений печати», который устанавливает
основные положения и правила библиографического описания произведений
печати. ТК АН одобрила латышские обозначения новых понятий, включен-
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ных в ГОСТ. Приняты обозначения всех зон библиографического описания:

«nosaukuma un autorības ziņu zona» область заглавия и сведений об

авторстве; «izdevuma zona» область издания; «izdevniecības ziņu zona»

область выходных данных; «skaitliskā raksturojuma zona» область количе-

ственной характеристики. Терминологическому словосочетанию «область све-

дений об издании, в котором опубликована статья» (термин относится к

аналитическому библиографическому описанию), утверждено эквивалентное-

короткое обозначение «avotziņu zona». Одобрены также обозначения других
зон библиографического описания.

2. В 60—70-х годах появилась международная стандартная нумерация
произведений печати книг и периодических изданий, которая является

новым способом учета выпуска и распространенности произведений печати.

Различают два вида международной нумерации книжную нумерацию и

нумерацию сериальных изданий. Стандартные системы нумерации использу-
ются также в библиотечной и библиографической практике. ТК АН приняла
адекватные латышские обозначения для международного стандартного книж-

ного номера «starptautiskais grāmatas standartnumurs» и для междуна-
родного стандартного номера сериальных изданий «starptautiskais seriālo

izdevumu standartnumurs». Допускается также использование аббревиатур,
образованных из слов языка оригинала

Международная система данных о сериальных изданиях организует авто-

матизированный информационный банк для учета сериальных изданий во

всех странах мира и во всех отраслях наук. Эта система и ее национальные

центры (в СССР национальным центром является Национальное агентство

СССР при Государственной книжной палате) одновременно с международ-
ным стандартным номером каждому сериальному изданию присваивают так

называемое «ключевое название». Согласно решению ТК АН латышским

эквивалентом «ключевого названия» принят термин «atslēgnosaukums»; при-
няты также термины «atslēgvārds» ключевое слово и «atslēgvārdu kata-
logs» каталог с расположением описаний по ключевым словам.

3. Утвержденное Всемирной конвенцией авторских прав юридическое

право автора публиковать, репродуцировать и распространять литературное,
музыкальное или другое произведение будет обозначаться термином «autor-

tiesības» авторское право, а условный знак защиты авторских прав ©

«autortiesību zīme» (защищает только те работы, в которых помещен этот

знак).
4. В библиотековедческих исследованиях используются математические-

методы для выявления различных параметров документов. Библиометрнче-
ская информация может касаться любого компонента библиотечной работы.
Главная цель библиометрических исследований анализ письменных комму-
никативных процессов. ТК АН приняла латышские эквиваленты терминов-

«библиометрия» «bibliometrija», «бпблиометрическне исследования»

«bibliometriskie pētījumi».
5. ТК АН утверждены термины «indeksācija» индексация, «indeksē-

šana» индексирование, «priekšmetošana» предметизация, «priekšmetizā-
cija» предметизация.

«Единая схема классификации для книгоиздания в СССР» согласно

решению ТК АН будет называться «Vienotā PSRS grāmatapgāda literatūras

klasifikācijas shēma».

6. Специалисты библиотечного дела предлагали использовать в латыш-

ском языке заимствованные из языка оригинала аббревиатурные названия

разных всесоюзных информационных учреждений, например, название Все-
союзного института научной и технической информации ВИНИТИ. В меж-

дународной практике также используют аббревиатуру VINITI. Однако
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лингвистам это предложение кажется неприемлемым. Аббревиатурные назва-
ния на латышском языке должны не заимствоваться, а образовываться из
слов полных названий этих учреждений на латышском языке VZTII

Vissavienības zinātniskas un tehniskās informācijas institūts, VSII Vissavie-
nības starpnozaru informācijas institūts.

Проведение научно обоснованного упорядочения терминов на латышском

языке и поиск адекватных латышских эквивалентов является довольно слож-

ным процессом. Это подтверждает опыт работы подкомиссии библиотечной
и библиографической терминологии.

В последующих выпусках «Аспектов библиотековедения» будет продол-
жена публикация информации о новом в латышской библиотечно-библиогра-
фической терминологии.

A. MAULIŅA

TERMINOLOGY NEWS IN LATVIAN LIBRARY SCIENCE

Summary

Nowadays library science has taken a definite place in the system of

sciences. In the USSR the foundations of the term system of library science
have been laid by professor E. I. Shamurin, in the Latvian SSR by E. Peile
who compiled a Latvian dictionary of terms in librarianship.

With the development of library science its concepts and terms change
and become complicated. Therefore the term system of library science is in

constant need of improvement.
The practical work of regulating Latvian library-bibliographical termi-

nology is carried out by the Scientific research department (SRD) of the

V. Lācis State Library of the Latvian SSR under the guidance of the Ter-

minological Commission of the Latvian SSR Academy of Sciences (TC AS).
The specialists of SRD compile 4-language (Latvian-Russian-English-Ger-
man) explanatory dictionary of library-bibliographical terms. In 1979 TC AS

accepted the greater part of the 467 terms in the subject issue «Library
Catalogues».

The article deals with some new terms the forming of which was

a matter of certain difficulty.
1. In accordance with the resolution of the USSR Council of Ministers

State Standard Committee of December 28, 1976, № 2890 the State Standard

ГОСТ 7.1—76 «Bibliographical Description of Printed Materials» was confir-

med and became operative in 1978. The Latvian designations of the new

concepts have been approved of by TC AS, e. g., the designations of areas

of information in bibliographical description «nosaukuma un autoribas
ziņu zona» (title and statement of authorship area), «izdevumu zona» (edi-
tion area), «izdevniecības ziņu zona» (imprint area), «skaitliskā raksturojuma
zona» (collation area) etc.

2. In 60ies 7oies the international standard numbering of printed ma-

terials appeared as a new means of issue registration and dissemination
of printed materials. There are two kinds of numbering book numbering
and numbering of serial publications. Standard numbering systems are also

used in library and bibliographical practice. TC AS has accepted adequate

Latvian designations for International Standard Book Number (ISBN)
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rial Number (ISSN) «starptautiskais seriālo izdevumu standartnumurs».
The acronyms ISBN and ISSN are also allowed to be used.

International Serials Data System is responsible for creation of a com-

puter-based data bank to maintain an international register of serial publica-
tions in all branches of science. This system and its national centres (in the

Soviet Union it is the National Agency at the State Book Chamber) give
every serial together with ISSN a so called catchword (keyword) title.

According to the resolution of TC AS the Latvian equivalent for «catch-

word (keyword) title» will be «atslēgnosaukums», for «catchword (key-
word») «atslēgvārds» and for «catchword catalogue» «atslēgvārdu
katalogs».

3. The author’s legal right, confirmed by the Universal Copyright Con-
vention to publish, reproduce and disseminate literary, musical or other ma-

terial will be designated by the term «copyright» «autortiesības», but the

copyright symbol © «autortiesību zīme» will protect only the works
with that sign.

4. Mathematical methods are used in library research work to elicit diffe-

rent parameters of documents. Bibliometric information may apply to any

component of library work. The main aim of bibliometric investigations is the

analysis of written communicative processes. (In Latvian the terms «biblio-

metrija» and «bibliometriskie pētījumi» are accepted).
5. TC AS has accepted the terms «indeksācija» (notation) and «indeksē-

šana» (indexing).
According to the decision of TC AS «United Classification Scheme for

Books Published in the USSR» will be in Latvian «Vienotā PSRS gramat-
apgāda literatūras klasifikācijas shēma».

6. Latvian library specialists keep using loan abbreviations of different

All-Union information institutions, e.g. ВИНИТИ (Всесоюзный институт

научной и технической информации) All-Union Institute of Scientific and

Technical Information. This abbreviation VINITI is used also abroad. Our

linguists, however, consider that we should not use loan abbreviations in

Latvian, but form our own ones, consequently, not VINITI, but VZTII Vis-

savienības zinātniskās un tehniskās informācijas institūts.
To carry out a scientifically grounded regulation of terms in Latvian

and search for adequate Latvian equivalents is quite a complicated process,

as it is evident from the experience of the Sub-commission in library-biblio-
graphical terminology.

In the following issues of «Aspects in Librarianship» we shall continue

to give the terminology news in Latvian library science.
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R. VANAGS

STARPREPUBLIKĀNISKA ZINĀTNISKI TEORĒTISKA

KONFERENCE «AKTUĀLAS BIBLIOTĒKU DARBA

TERMINOLOĢIJAS PROBLĒMAS»

1979. gada 28. un 29. novembrī Rīgā notika PSRS VB un

LPSR VB kopīgi rīkota zinātniski teorētiska konference «Aktuā-

las bibliotēku darba terminoloģijas problēmas». Apmēram 240
konferences dalībnieku republikas zinātnisko un masu biblio-
tēku darbinieki, bibliogrāfisko un informatīvo iestāžu pārstāvji,
universitātes studenti un mācību spēki, kā arī citi interesenti

noklausījās septiņus referātus un sešus ziņojumus, kuru tēzes

publicētas 1. Tos nolasīja PSRS VB, VPB, Vissavienības tehnis-
kās informācijas, klasifikācijas un kodēšanas zinātniskās pētnie-
cības institūta (VTIKKZPI), A. Mjasnikjana Armēnijas PSR
Valsts bibliotēkas, IPSR VB, LietPSR VB, LPSR VB, Maska-

vas Valsts kultūras institūta (MVKI), Austrumsibīrijas valsts
kultūras institūta (AVKI), LVU ZB, LPSR ZA A. Upīša Valodas

un literatūras institūta pārstāvji.

Sājā konferencē pirmo reizi vissavienības mērogā rezumēja
sasniegumus bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu izveidē, unifi-

cēšanā, standartizēšanā un terminoloģisko vārdnīcu sastādīšanā,

apmainījās ar pieredzi un noteica turpmākās terminoloģisko pētī-

jumu perspektīvas.
levadvārdos LPSR VB direktore A. Deglava norādīja, ka

mūsdienās ievērojami pieaugusi bibliotēku sociālā nozīme, palie-
linājies zinātniskās informācijas apjoms un bagātinājies saturs.
Zinātniski pamatota terminoloģija nepieciešama gan bibliotēku

darbiniekiem, gan tiem, kas izmanto bibliotēku pakalpojumus.
Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas veidošana Latvijā
koncentrēta LPSR VB Zinātniskās pētniecības noda|ā. Sājā darbā

piedalās arī citu republikas zinātnisko bibliotēku, LPSR GP un

LVU Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedras pārstāvji.
Speciālistiem palīdz republikas valodnieki.

1 Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела. Межреспубл.

науч.-теор’ет. конференция. Тезисы докладов и сообщений (г. Рига, 28—
29 ноября 1979 г.). М., 1979. 36 с.
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Par bibliotēku darba terminoloģijas attīstības galvenajiem
virzieniem runāja pedagoģijas zinātņu kandidāte I. Suslova

(PSRS VB). īpaši strauji terminoloģiskā darbība izvērsusies pē-
dējā desmitgadē iznākušas bibliotekāro un bibliogrāfisko ter-
minu vārdnīcas gan krievu, gan citu padomju republiku tautu
valodās, izstrādāti vairāki terminoloģiski Valsts standarti. Sociā-

listiskajās valstīs gatavo perspektīvu terminoloģijas attīstības
programmu, lai tās ietvaros izdotu daudzvalodu terminoloģisko
vārdnīcu. Programmas īstenošanai nepieciešama dažādu valstu

speciālistu sadarbība zinātniski pamatotu, savstarpēji pieņemamu
un unificējamu metodisku lēmumu izstrādāšanā.

Liela uzmanība tiek veltīta arī bibliotekārās un bibliogrāfis-
kas terminoloģijas izveidei PSRS tautu valodās vairākās

republikās sastāda terminoloģiskās vārdnīcas, strādā nozares

terminoloģijas komisijas. Sīs darbības koordinācija jāpaplašina
un jāpilnīgo.

Terminoloģijas izveidē gūto sasniegumu teorētiskos vispāri-
nājumus atspogujo zinātnisko rakstu krājums «Терминология
библиотечного дела», kas iznāk kopš 1975. gada.

Vēstures zinātņu doktors A. Goldbergs (VPB) runāja par
grāmatzinātnes, bibliotēku zinātnes, bibliogrāfijas zinātnes un

informātikas terminu sistēmu ciešajiem sakariem, uzsverot nepie-
ciešamību rast zinātniski pareizu pamatojumu šo saskarnozaru
terminu atspoguļojumam vārdnīcās. Saskarnozaru terminu sistē-

mas jāaplūko vienotā kontekstā, jārod iespēja iekļaut katrā no

šīm sistēmām tādus terminus, kas ir būtiski svarīgi divās vai vai-
rākās zinātnēs. Taču vienu un to pašu terminu lietošana vairākās
saskarzinātnēs nenozīmē to satura tāpatību: katrā terminu sis-
tēmā tiem var būt konkrētai zinātnei atbilstoša specifiska nozīme.

Saskarzinātņu objektīvi eksistējošiem sakariem jārod pienācīgs
atspoguļojums terminoloģiskajās vārdnīcās.

Pedagoģijas zinātņu kandidāts V. Terešins (MVK.I) refe-

rēja par Valsts standartu izmantošanas nepieciešamību augst-
skolās, sagatavojot bibliotēku darbiniekus. Tas palīdzētu biblio-
tekāro un bibliogrāfisko terminu standartizācijas jaunākos sasnie-

gumus ātrāk ieviest praktiskajā darbā. VS apguve augstskolās ir

jauns pasākums, tāpēc tā nozīme kadru sagatavošanā vēl netiek

pietiekami novērtēta. Pasniedzēji dažkārt neizprot terminu skaid-

rojumus, izvairās no to lietošanas; dažās jaunākajās mācību grā-
matās un programmās Valsts standarti nav pat pieminēti. Spe-
ciālo disciplīnu pasniedzējiem organizējamas mācības Valsts
standartu apguvei, pilnīgojama centralizēta informācija par bib-
liotekāra un bibliogrāfiskā darba Valsts standartiem.

Pedagoģijas zinātņu doktora A. Barsuka un pedagoģijas
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zinātņu kandidāta J. Maļeviča (PSRS VB) referātā tika uz-

svērts, ka terminoloģijas izveidē nedrīkst aprobežoties ar lin-

gvistiskiem pasākumiem vien, jāizstrādā arī konkrētās zinātņu
nozares teorētiskie un metodoloģiskie pamati. Valsts standarts

«Bibliogrāfija. Termini un skaidrojumi» atspoguļo bibliogrāfijas
zinātnes mūsdienu līmeni. Terminam bibliogrāfija apstiprināta
tikai viena nozīme zinātniski praktiskas darbības joma; šīs
darbības rezultātus apzīmē termini bibliogrāfiskā informācija,
bibliogrāfiskais līdzeklis, bibliogrāfiskā uzziņa, bet zinātnisko-

disciplīnu, kas pētī bibliogrāfiju, termins bibliogrāfijas zinātne.
VS noteikto terminu precīza ievērošana ļaus precīzi izklāstīt vielu
mācību kursos, zinātniskos pētījumos, metodiskajā literatūrā,
stimulēs bibliogrāfisko pētījumu tālāku attīstību, veicinās dažādu

resoru bibliogrāfisko un informatīvo dienestu pārstāvju savstar-

pēju saprašanos.
Filoloģijas zinātņu kandidāts V. Ļeičiks (VTIKKZPI) no-

rādīja, ka viena no valodas vārdu krājuma daļām, kas pašlaik
attīstās visstraujāk, ir terminoloģija. Ar tās izveidi un standar-

tizāciju nodarbojas gan nacionālas, gan starptautiskas organizā-
cijas. Mūsu valstī bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas
izveidi nacionālajās valodās veic terminoloģijas komitejas un

komisijas sadarbībā ar republiku vadošajām bibliotēkām un zināt-
niski tehniskās informācijās iestādēm, taču dažviet šis darbs

atpaliek no zinātnes prasībām. Trūkumu novēršanai nepieciešams
pētīt konkrētās valodas vārdu krājuma (arī terminu) attīstības

tendences, analizēt jauno jēdzienu saturu, lai noteiktu to termi-
nēšanas iespējas un šo terminu ieviešanas lietderību. Pēc tam,

pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes atzinumiem, jārada Repub-
likas standarti, regulāri jākontrolē ieteikto un standartizēto ter-
minu lietošana izdevumos, kas iznāk nacionālajās valodās.

S. Liniņa (LPSR VB) iepazīstināja ar bibliotēku darba ter-

minoloģijas izveidi republikā, skarot arī dažus tās lingvistiskos
un jēdzieniskos aspektus. Referente kritizēja uzskatu, ka nepie-
ciešams norobežot saskarzinātņu terminu sistēmas. Zinātņu

integrācijas apstākļos tas ne vienmēr ir iespējams, piemēram,

klasifikācijas, komplektēšanas un citu terminu apakšsistēmās
grūti, pat neiespējami izvairīties no informātikas terminiem. Liela

nozīme ir terminu vienotai interpretācijai un saskaņotībai starp-
nozaru un starptautiskā mērogā. Šādu vienotību veicinās biblio-
tekāro un bibliogrāfisko terminu standartizācija.

Filoloģijas zinātņu kandidāte V. Skujiņa (LPSR ZA) ap-

lūkoja terminu veidošanas lingvistiskos galvenokārt vārddari-

nāšanas un gramatiskos principus. Svarīga nozīme ir vārd-

darināšanas formantu pareizai izvēlei un to semantikas diferen-
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■cēšanai. Latviešu bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā terminoloģijā
izmanto galvenokārt produktīvus literārās valodas vārddarinā-
šanas formantus.

Galvenie gramatiskie principi terminu veidošanā ir morfolo-

ģiskie (lietvārdu dzimtes un skaitļa, īpašības vārdu noteikto un

nenoteikto galotņu izvēle) un sintaktiskie (salikto terminu kom-

ponentu vardu kārtas un sintaktisko sakaru izvēle). Pareiza lin-

gvistisko principu ievērošana terminu izveidē veicina runas kultū-

ras, zinātnisko komunikāciju un arī pašas zinātnes attīstību.
H. Jurmans (IPSR VB) pastāstīja par bibliotēku darba

terminoloģijas izveidi Igaunijā. Izdota «Bibliotēku zinātnes vārd-
nīca» (1969) un šīs vārdnīcas papildinājumi (1974, 1977). Gal-
venie uzdevumi terminu veidošanā ir jaunradušos jēdzienu un

jauno terminu atbilstības noteikšana, kā arī jau lietoto terminu

pareizības pārbaude, zinātniskuma un precizitātes noteikšana,
terminu sistematizēšana ievietošanai vārdnīcās. Darbs tiek veikts
ciešā sadarbībā ar valodniekiem. Tā rezultāti plaši propagandē-
jami referātos un ziņojumos konferencēs, apspriedēs un seminā-

ros, taču galvenā un efektīvākā terminu propagandas forma ir
vārdnīcas un enciklopēdijas.

C. Mikael jana (ArmPSR VB) atzīmēja, ka bibliotekārās

un bibliogrāfiskās terminoloģijas izveides darbs Armēnijā aiz-
sācies jau 1932. gadā. Krievu-armēņu un armēņu-krievu «Biblio-
tekāro terminu vārdnīcā» (1951) dažu terminu skaidrojumi jau
novecojuši, tie jāprecizē. 60. gados izvirzījusies prasība armēņu
terminoloģijā izskaust citvalodu cilmes vārdus, pat tādus kā,
piemēram, ’katalogs’, ’bibliogrāfija’, ’indekss’ u.c. To vietā pro-
ponētie armēņu termini dažreiz tikai daļēji atklāj jēdziena saturu,
tāpēc speciālajā literatūrā novērojams terminu paralēlisms. Sīs

domstarpības tuvākajā laikā nepieciešams novērst.
V. Aputiene (LietPSR VB) informēja par Bibliotekārās ter-

minoloģijas padomes darbu Lietuvā. Tā izveidota 1977. gadā, un

tajā ietilpst republikas vadošo bibliotēku, zinātniski tehniskās

informācijas institūta, LietPSR Valsts Grāmatu palātas un

LietPSR ZA Lietuviešu valodas un literatūras institūta pārstāvji.
Padome cenšas koordinēt un unificēt bibliotekāro terminoloģiju,
taču, darbodamās sabiedriskā kārtā, tā ne vienmēr spēj pietie-
kami dziļi izpētīt un operatīvi atrisināt neskaidros jautājumus.
Jaunos terminus ieviest praktiskajā darbā palīdz biļetens «Bib-

liotēka darbas».
A. Mauliņa un T. Karma runāja par neskaidribām kla-

sifikācijas un kataloģizācijas terminu apakšsistēmās, dodot
teorētiskus un praktiskus pamatojumus trūkumu un nepilnību
novēršanai.
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A. Mauliņa (LPSR VB) uzsvēra nepieciešamību šos jautā-
jumus risināt kompleksi starptautiskā, vissavienības un

republikas mērogā, izstrādāt teorētiski pamatotu terminoloģisku
standartu klasifikācijā, lai novērstu terminu nesaskaņotību vairā-
kās saskarzinātnēs bibliotēku zinātnē, informātikā, arliīvzi-
nātnē.

T. Karma (LVU ZB) analizēja neskaidrības klasifikācijas
pamatterminu lietošanā. Nevajadzētu vecos, stabilos terminus

steigā aizstāt ar jauniem, piemēram, klasifikators ar indeksētājs
vai sistematizators, klasificēšana ar sistematizēšana. Runātājs
izvirzīja priekšlikumus racionālākai klasifikācijasstruktūrelementu
apzīmēšanai, jo šajā jomā novērojama pārāk liela nesaskaņotība.

J. Smirnova (AVKI) runāja par jēdziena resorliteratūra
rašanos un izpratni. Termina plašais lietojums dažādās nozīmēs
traucē resorliteratūras pareizu komplektēšanu, uzskaiti, biblio-

grafēšanu un izmantošanu, tāpēc tas jāprecizē. Par resorlitera-
tūru uzskatāms iestāžu, organizāciju un uzņēmumu sastādītu

un izplatītu, publicētu un nepublicētu dokumentu kopums, kas

atspogujo šo resoru darbību un satur galvenokārt informāciju,
kuru plaši nepublicē presē un izmanto tiklab savā nozarē, kā arī

ārpus tās.

Debatēs G. Krievi ņš (LPSR GP) uzsvēra, ka nepietiek
jaunos bibliotēku darba un saskarnozaru terminus tikai ieteikt,
tie jāiekļauj Republikas standartā. Tas novērstu vienu un to pašu
jēdzienu dažādu interpretāciju un lietojumu. Pašlaik šāda nekon-

sekvence, ko runātājs ilustrēja ar piemēriem, rada jucekli iespied-
darbu uzskaitē. B. Papendika (RZTB) pozitīvi novērtēja bib-
liotēku darba speciālistu un valodnieku līdzšinējo sadarbību no-

zares terminoloģijas izveidē.
Galavārdā I. Suslova īsumā raksturoja runātāju izvirzīto

problēmu nozīmību un izteica pārliecību, ka referātos un ziņo-
jumos sniegtie atzinumi un priekšlikumi veicinās bibliotekārās

un bibliogrāfiskās terminoloģijas tālāku izveidi. Šādai speciālistu
domu apmaiņai jānotiek arī turpmāk, padziļinot un paplašinot
aplūkojamo jautājumu loku.

Р. ВАНАГС

МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»
(РИГА, 28—29 НОЯБРЯ 1979 г.)

Информация на русском языке опубликована в журнале «Советская

библиография» (1980, № 3, с. 73—74).



R. VANAGS

WISSENSCHAFTLICH-THEORETISCHE KONFERENZ «AKTUELLE

PROBLEME DER TERMINOLOGIE DES BIBLIOTHEKSWESENS»

Zusammenfassung

Am 28. und 29. November 1979 fand in Riga eine wissenschaf tlich-theore-
iische Konferenz «Aktuelle Probleme der Terminologie des Bibliothekswesens»

statt, die von der Staatlichen Leninbibliothek der UdSSR und der Vilis-Läcis-
Staatsbibliothek der Lettischen SSR organisiert wurde. Zum ersten Mal wurden im

Allunionsmaßstabe die Errungenschaften in bezug auf die Bildung der Ter-

minologie des Bibliothekswesens resümiert, die Erfahrungen über der Ver-

fassung der terminologischen Wörterbücher und die Ausarbeitung der Staats-

standards austauscht, sowie die Perspektive der terminologischen For-

schungsarbeiten bestimmt. Mit Vorträgen und Berichten traten die Vertreter

der leitenden wissenschaftlichen Bibliotheken Moskaus und Leningrads sowie

mehrerer Staatsbibliotheken der Unionsrepubliken, Hochschulen und Ein-
richtungen der wissenschaftlich-technischen Information auf.

In diesen Vorträgen und Berichten wurden folgende Fragen behandelt:

Verlauf und Aufgaben der Entwicklung und Bildung der Terminologie des

Bibliothekswesens im Allunionsmaßstabe und in einzelnen Unionsrepubliken,
bzw. in Armenien, Estland, Litauen und Lettland; die Probleme der Wech-
selbeziehungen der terminologischen Systeme des Buchwesens, des Bibliotheks-
wesens und der Information, die Prinzipien der Widerspiegelung dieser Termini

in terminologischen Wörterbüchern; die Staatsstandards, ihre Anwendung in

der Ausbildung der Spezialisten des Bibliothekswesens in Hochschulen und

Einführung in die Praxis. Es wurden auch die sprachwissenschaftlichen Prin-

zipien der Bildung von Termini des Bibliothekswesens in lettischer Sprache
erörtert sowie Mängel und Undeutlichkeiten in der Bildung der Klassifika-
tions- und Katalogisierungstermini analysiert. In dieser Hinsicht wurde die

Notwendigkeit hervorgehoben, die Bildung dieser Termini nicht nur im Maß-
stabe einer Republik oder eines Staates, sondern auch im internationalen

Maßstabe im Einklang zu bringen.
Eine ausführliche Information über diese Konferenz ist in der Zeitschrift

-«Советская библиография» (1980, № 3, с. 73—74) zu finden.
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S. LINIŅA

BIBLIOTEKĀRS UN BIBLIOGRĀFS JĀNIS TĀLE

Pirms vairākiem gadiem mēs, daži V. Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas darbinieki, jūlija briedumā slīgstošajos Talsos
devāmies apciemot rajona bibliotēkas bijušo vadītāju Jāni Tāli.
Pēc smagas slimības atveseļošanās ieilga, un mūs brīdināja, ka
J. Tāli ilgi traucēt nedrīkstot. Liels bija pārsteigums, kad ierau-

dzījām slimnieku sēžot atzveltnes krēslā pie galdiņa ar grāmatām.
Viņš pašlaik izskatīja un bibliografēja jaunākos dzejas krāju-
mus. Saulainas kliņģerītes un lauku ziedi daudzās vāzēs, saules

un ēnas kontrasti istabā, reibinoša vasaras elpa caur atvērto

logu, visapkārt grāmatas, grāmatas, grāmatas un sirmais Jānis

Tāle ar satrauktu mirdzumu acīs. Ne visai stiprs pēc pārciestas
slimības, taču garīgi možs, viņš mūs izprašņāja par Rīgas pazi-
ņām, bibliotēku dzīves un literatūras jaunumiem, izteica vienu
otru trāpīgu un savdabīgu jaunākās latviešu dzejas vērtējumu.
Maz runāja par sevi, par slimību, vairāk un galvenokārt par
savu darbu, zēlums par slimojot zaudēto laiku, rūpes par nepa-
darīto, bet arī liels optimisms un apņēmība visu paspēt, padarīt,

turpināt darbu pie plašajām dzejas kartotēkām izskanēja katrā

vārdā. Viņa neatlaidība un mērķtiecība pieveica slimību.

«Dzejas klēts atslēgu glabātājs», «dzejas Baltais tēvs» 1
tā J. Tāli dēvē rakstnieki un žurnālisti. Republikas bibliotekāru
sabiedrība pazīst viņu kā Talsu rajona bibliotēkas ilggadēju va-

dītāju, rajona sabiedriskās un kultūras dzīves rosinātāju un ak-

tīvu organizatoru, novadpētnieku, dzejas bibliogrāfu.
Kā veidojies J. Tāles bagātais mūžs? Vai kādi īpaši apstākļi

vai gribasspēks un sirdsbalss noteikuši šī cilvēka plašos garīgās
dzīves apvāršņus un praktisko darbību?

1 Rinkule-Zemzare Dz. Dzejas klēts atslēgu glabātājs. Cīņa, 1978,
22. aug.

Pelēcis A. Dzejas pils atslēgu glabātājs. Stars, 1975, 22. jūl.
Kalna N. Visu mūžu pie sudraba āderes... [Dzejolis], Pad. Karogs,

1976, 11. sept.
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J. Tāle dzimis 1902. gada 24. janvārī Praulienas pagasta
Trakšu mājās. Kalpa dēls agri iepazina darba sūrumu. Bērnībā

gāja ganos, vēlāk strādāja par puspuisi. Taču dzīves grāmatas
pirmajās lappusēs bija arī daudz skaistuma: saulstaru dzirkstis
Ļaudonas ezera spogulī un Aiviekstes pietekas Kūjas līkumos,
silu un birztalu aicinošās šalkas, mātes dziedātās tautas dziesmas;
iztēli rosināja pasakas un mīklas.

Pirmā skola bija Saikavas pagasta Riharda skola. Jānis mā-

cījās labi un ļoti daudz lasīja. Skolotājs Leimanis ievēroja zināt-
kāro skolēnu un uzdeva viņam vadīt nelielo skolas bibliotēku,
kā arī atjāva izvēlēties grāmatas no sava krājuma. Pagastskolu
beidzot, zēns brīvi lasīja N. Gogoļa, A. Puškina, M. Ļermontova
darbus krievu valodā. Jau pagastskolā dzima iecere kļūt par sko-

lotāju, bet šo nodomu nevarēja tik viegli piepildīt. 1914. gada
aprīlī nomira māte, augustā tēvu iesauca armijā. Māsiņu un brāli

audzināšanā pieņēma radi, bet Jānis palika pie tiem saimniekiem,
kur dzīvoja vecāki. Nāca rudens, gribējās iet skolā. Reiz, pārnā-
cis no ganiem, viņš sadūšojās un prasīja saimniecei, vai skolā

viņu nesūtīšot. Saimniece atteica, ka neesot tik bagāta, lai skolā
sūtītu savus bērnus, kur nu vēl svešu zēnu. Ar padomu palī-
dzēja mātes māte, kas sarunāja zēnu vasarās par puspuisi pie
attāliem radiem, kuri par to ziemā solīja sūtīt skolā.

Četrus gadus Jānis mācījās Ļaudonas draudzes skolā. Visu

savu brīvo laiku viņš ziedoja literatūrai: bija literārā pulciņa
dalībnieks, rediģēja pulciņa žurnālu «Blāzma», daudz lasīja
krievu klasiķus, uz visu mūžu iemīlēja J. Raini un J. Poruku. Pēc
draudzes skolas beigšanas viņš gribēja iestāties Valmieras skolo-

tāju seminārā, taču audžuvecāki bija praktiski ļaudis un sūtīja
zēnu uz Rīgu mācīties V. Olava komercskolā. Te J. Tāle tālāk

attīstīja savas literārās intereses, aktīvi darbojās literārajā pul-
ciņā «Stari», piedalījās dramatiskajā pulciņā, ar skolas vadības

atļauju organizēja skolēnu bibliotēku. Rīgā viņš iepazinās ar

aktrisi un dzejnieci Birutu Skujenieci, Jāni Jaunsudrabiņu un

viņa meitu Liliju, kā arī ar citiem literātiem.
Pēc komercskolas beigšanas radās iespēja mācīties to, kas

pašu interesēja, un J. Tāle iestājās Latvijas universitātes divga-
dīgajā pedagoģijas fakultātē.

Sākās karadienests. Ritēja vienmuļas dienas, māca depresija.
Glābiņš no tās dzeja. J. Tāle izveidoja unikālu dzejoļu ap-
kopojumu (apmēram 900 dzejoļu) par māti. Uz šī kopojuma pa-
mata 30. gados bija nodoms izdot mātei veltītu dzejas antoloģiju.

1937. gadā J. Tāle sāka strādāt par vadītāju Daugavpils pil-
sētas bibliotēkā. Kara brāzmas šai bibliotēkai nodarīja lielu postu.
Kad fašistiskie okupanti ieņēma pilsētu, ugunsgrēkā sadega pāri
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par 40 000 grāmatu. Atkāpjoties no Daugavpils, okupanti da|u
no atlikušā fonda lika sagatavot evakuācijai uz Vāciju. Kad va-

gonu ar grāmatām pievienoja kara ešelonam. J. Tāle nolēma
braukt līdzi un panākt, lai vagonu novirza pa citu līniju. Mažei-

ķos viņš pierunāja stacijas priekšnieku uzrakstīt vagonam citu
adresi uz Talsiem. Tur J. Tāle kopā ar grāmatām sagaidīja
novada atbrīvošanu. Izglābtās grāmatas (apmēram 10 000) no-

sūtīja uz Daugavpili, bet pašam J. Tālēm Talsu apriņķa izglītības
noda|as vadītājs piedāvāja palikt par pilsētas bibliotēkas (vēlāk
apriņķa bibliotēka, tagad Talsu rajona Centrālā bibliotēka) va-

dītāju. J. Tāles dzīvē sākās jauns ražens posms.
Tūda| pēc Lielā Tēvijas kara Talsu pilsētas bibliotēka k|uva

par apriņķa bibliotēku. Bija jāveic plašs organizatoriskais darbs,
jāpārbauda un jākārto fondi, jāatjauno telpas. Lasītājiem biblio-
tēka tika atvērta jau 1945. gada 5. jūlijā. Bibliotēkas vadītājs
iepazina padomju bibliotēku praksi, piemēroja to vietējiem apstāk-
ļiem, organizēja un vadīja arī pārējo apriņķa bibliotēku darbu.
Pamazām Talsu apriņķa bibliotēka veidojās par ideoloģiskā, kul-

tūras un izglītības darba centru rajona iedzīvotājiem un par
pagastu bibliotēku metodisko centru.

1945. gadā J. Tāle atsāka dzejas bibliografēšanu, veidoja
dzejas kartotēkas, kā arī vāca novadpētniecības materiālus. Visās
darba jomās gūtie panākumi atbalsojās republikas mērogā. Par
Talsu apriņķa bibliotēku un tās vadītāju rakstīja republikas
presē, 1 bibliotēkai piešķīra ceļojošo Sarkano karogu (1947. un

1948. gadā).
50.—60. gadi bija spraigas un daudzpusīgas darbības posms

J. Tāle bija Talsu pilsētas padomes deputāts, rajona kultūras
darbinieku arodbiedrības komitejas priekšsēdētājs, darbojās Talsu

mākslas un novadpētniecības muzeja padomē, dažādās komisijās,
kas kārtoja repertuāra jautājumus un māksliniecisko pašdarbību
rajonā, Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībā u.c. J. Tāle
ar vislielāko atbildības sajūtu veica savus pienākumus, vienmēr

bija tur, kur veidojās rajona kultūras dzīve. Bieži būdams aiz-

ņemts no agra rīta līdz vēlai naktij, viņš tomēr spēja atlicināt
dažas stundas otram savas dzīves lielākajam priekam—dziesmai.
J. Tāle ilgus gadus dziedāja Talsu rajona vīru korī «Dziedonis».

1 Āboliņš L. Vairāk vērības bibliotēku darbam. Pad. Latvijas Boļše-
viks, 1948, № 16. 40.—43. Ipp.

Laipnieks E. Priekšzīmīga bibliotēka. Lit. un Māksla, 1948, 29. aug.
Melnis V. Apriņķa bibliotēkas lielais nopelns. Cīņa, 1949, 3. apr.

Apinis L. Rajona bibliotēkas vadītājs. Pad. Karogs, 1953, 19. febr.

Pabērzs J., Stankevičs A. Apstāties nozīme atpalikt. Lit. un Māk-

sla, 1954, 28. febr.

Briviņš K. Bibliotēkas vadītājs Jānis Tāle. Pad. Karogs, 1955, 24. nov.
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J. Tāles pašaizliedzīgais darbs ir augstu novērtēts. Trīs rei-

zes viņš saņēmis Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
Goda rakstus, PSRS Kultūras ministrijas Goda rakstu, divas rei-

zes Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda rakstus un vēl
daudzu citu organizāciju atzinības un apbalvojumus.

1971. gada 18. maijā J. Tāle aiziet pensijā. No 68 mūža ga-
diem 34 atdoti bibliotekāra darbam. Lielo dzejas draugu un bib-

liogrāfu ar dzejoļiem sveic H. Dorbe, J. Dimants, A. Pelēcis,
Z. Purvs, J. Veitners, kā arī kolēģi, lasītāji, draugi un tuvinieki. 1

«Bet tā jau no darba nemaz nevar aiziet,» saka J. Tāle. Dabu,
grāmatu, dzeju, dziesmu visas šīs vērtības J. Tāle uzskata

par lielākajām cilvēka mūžā. Ar jaunekļa dedzību viņš turpina
darbu pie dzejas kartotēkām, dzīvo līdzi latviešu dzejai, kas tik

neatraujami savijusies ar visu J. Tāles mūžu.
Talsu rajona bibliotēkai vienmēr bijusi ievērojama nozīme

rajona kultūras dzīves attīstībā. Jau 50. gados iezīmējās urt

60. gados nostiprinājās darba galvenie virzieni, kas veidoja tās
savdabību mūsu republikas pārējo bibliotēku vidū. To ievērojami
noteica bibliotēkas vadītāja J. Tāles darbība, entuziasms un orga-
nizatoriskā prasme, kā arī bibliotēkas kolektīva pašaizliedzīgais
darbs. Nemitīgi pilnīgojot savu darbu, Talsu rajona bibliotēka
I. Pāvuliņas vadībā 1976. gadā izveido centralizētu bibliotēku

sistēmu reģionā, kļūst par modernas bibliotēku sistēmas, rajona
lasītāju kvalitatīvas apkalpošanas, literatūras propagandas, bib-

liogrāfisko uzziņu darba un informatīvās apkalpošanas centru.
Viena no Talsu rajona bibliotēkas darba nozarēm, kas tieši

saistīta ar J. Tāles darbību, ir republikas novadu vēstures sa-

glabāšana. J. Tāli ne mirkli nav pametusi atziņa, ka vēsturiski

nozīmīgais laikmets prasa, lai par to saglabātu sīkas ziņas: fak-

tus, datus, fotomateriālus, iespieddarbus un citus dokumentus.

Pirmā J. Tāles izveidotā kartotēka atspoguļo kolektivizācijas
gaitu Talsu apriņķī un kolhozu dzīves svarīgākos notikumus.

Mapēs apkopoti materiāli par pagastu un ciemu dzīves hroniku.
Galvenā uzmanība pievērsta kolhozu attīstības vēsturei, rūpnīcām,
skolām, kultūras dzīves notikumiem. Sos materiālus vāca visi ap-

riņķa bibliotekāri. «Sava laika vēstures rakstītāji» ta Talsu

rajona bibliotekāru novadpētniecības darbu nosaucis V. Melnis.2

Daļa materiālu tagad nodota Talsu mākslas un novadpētniecības
muzejam, bet daļa joprojām glabājas bibliotēkā. J. Tāles iekārto-

tajās mapēs atrodamas ziņas par Latvijas memoriālajiem muze-

jiem, atsevišķiem Latvijas novadiem, īpaša uzmanība veltīta

1 Aija A. Bibliotekārs. Pad. Karogs, 1971, 12. jūn.
Bērsons /. Grāmatnieka mūžs. Karogs, 1971, № 7, 170. Ipp.

2 Melnis V. Apriņķa bibliotēkas lielais nopelns. Cīņa, 1949, 3. apr.
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Talsu vēsturei un Talsu novadam. Sīs mapes arī pašlaik tiek pa-
pildinātas ar jaunākajiem materiāliem, kurus izmanto literatūras

propagandas pasākumos bibliotēkā un ārpus tās, kā arī bibliogrā-
fiskajā uzziņu darbā.

J. Tāle savācis un izveidojis tematisku materiālu kopojumu
fondu, kas sakārtots mapēs un veido šādas grupas: Latvijas PSR
dzejnieki; latviešu padomju dzeja; padomju tautu dzeja; pasaules
tautu dzeja; Latvijas PSR rakstnieki; Latvijas PSR mākslinieki;
PSRS tautu mākslinieki; krievu mākslinieki; ārzemju mākslinieki;
tematiski dzejas kopojumi.

Pavisam šajā fondā ir apmēram 600 mapes, kurās apkopoti
dažādi dokumenti: laikrakstu izgriezumi, ilustratīvi materiāli,
gleznu reprodukcijas, unikāli fotodokumenti, atmiņu pieraksti, vel-

tījumi, novada mākslinieku zīmējumi, pastmarkas, akvareli, rakst-
nieku un mākslinieku autogrāfi u. tml. Tā, piemēram, mapē
«Eduards Veidenbaums» ievietoti materiāli par 1967. gadā Talsos

organizēto dzejnieka 100. dzimšanas dienas atceres vakaru. Mapē
«Jānis Jaunsudrabiņš» apkopoti izgriezumi no 1967,—1980. gadā
izdotajiem rajonu un republikāniskajiem laikrakstiem (materiāli
atspogujo rakstnieka dzīvi un darbību, atmiņas par J. Jaunsud-

rabiņu, P. Bauģa saraksti ar rakstnieku, ekspedīcijas pa J. Jaun-

sudrabiņa dzīves un darba vietām, tajos doti veltījuma dzejoji,
J. Jaunsudrabiņa 50. gadu fotouzņēmumi no A. Pelēča perso-
niskā fonda). Tematiskajā mapē «Lietuviešu lirika» glabājas foto-

grāfija, kurā redzama rakstniece Judīte Vaičunaite kopā ar J. Pē-

teru, M. Čaklo, viņas autogrāfs un dzejolis. Ilustratīvo materiālu

klāstā atrodamas unikālu J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstu-

res muzeja fotomateriālu kopijas. Mapēm pievienotas arī dažas

retas grāmatas no J. Tāles personiskās bibliotēkas.

Apkopotie materiāli sniedz daudzveidīgu un interesantu infor-

māciju. Tos var izmantot loti plaši ne tikai literatūras propa-

gandas darbā, bibliogrāfiskajā uzziņu darbā, bet arī ārpus biblio-

tēkas rajona bibliotēkās, dzejas draugu klubā un kultūras

namu pasākumos, Talsu pilsētas un rajona skolās, novadpētnie-
cības muzejā.

Līdztekus bibliotekārajam darbam 1945. gadā J. Tāle turpināja
jau agrāk aizsākto dzejas bibliografēšanu un kartotēku veido-

šanu. Taču tikai Talsos šis darbs izvērsās loti plašs, k]uva mērķ-
tiecīgs. To sekmēja sistemātiska Padomju Latvijā izdoto dzejo|u
krājumu iegāde (J. Tālēm pieder to pilns komplekts). Daudzu

gadu darba rezultātā viņš izveidojis'neparastu dzejas kartotēku

kopumu; dzejas tematisko kartotēku; personālijas dzejā; autoru
kartotēku.
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J. Tāles kartotēku izaugsme

. Tematisko iedalu Reģistrēto
Gads Kartīšu skaits skaits dzejnieku skaits

1945* 716 128 236
1950 2 341 712 520

1955 3 593 1024 710
1960 12 221 2 746 1 355

1965 25 725 4 579 2 337

1970 42 023 7 766 3 455

1975 64 424 11 277 4 378

1980. g. 84 515 12 000 4 904
1. janv.

• 1945. gada beigas.

J. Tāle savā darbistabā un pie dzejas kartotēkām.
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Kartotēkās atspoguļoti materiāli latviešu valodā no Latvi-
jas PSR periodiskajiem izdevumiem, dzejoju krājumiem un anto-

loģijām no 1945. gada līdz mūsdienām (sk. tab.).

Dzejas tematisko kartotēku J. Tāle sāka veidot
1945. gadā. Pirmsākumā šo darbu rosināja praktiska vajadzība.
Jaunās padomju skolas mācību programmas paredzēja jaunus
daiļdarbus; padomju sabiedriskie sarīkojumi tematiskie vakari

bibliotēkās, skolās, kultūras namos un citās iestādēs prasīja jaunu
repertuāru. Kaut arī pirmajos pēckara gados lirikai bija aktīvāka
vieta starp pārējiem literatūras veidiem, tomēr dzejoju grāmatu
tikpat kā nebija. J. Tāle sāka meklēt dzejojus periodiskajos izde-

vumos (laikrakstos «Cīņa», «Literatūra un Māksla», žurnālā «Ka-

rogs» un vēlāk vēl citos), pārrakstīja tos, veidoja nelielus tema-
tiskus krājumiņus un vienlaikus sāka organizēt arī bibliogrāfisku
kartotēku, kurā atspoguļotos dzejojus sistematizēja pēc aktuālā-

kajiem tematiem. Tādējādi tā laika dzejas raksturīgākie motīvi
un arī sabiedrības informatīvās vajadzības tika atklātas, piemē-

ram, šādās iedajäs: V. I. Ļeņins, Padomju Armija, Lielā uzvara,

Brīvā Dzimtene, 1. Maijs, Tautu draudzība, Bērnība, Māte, Mī-
lestība un vēl daudz citu.

Pieaugot bibliografējamo izdevumu dzejoju krājumu un pe-
riodisko izdevumu skaitam, arvien palielinājās darba apjoms.
Pirmajos desmit pēckara gados iznāca apmēram pussimts dzejoju
krājumu, t.i., gadā vidēji 5 grāmatas; toties 60. gados katru

gadu caurmērā 15 grāmatas. Tas patiešām bija milzīgs darbs,
kas paņēma gandrīz visu J. Tāles brīvo laiku.

Tagad Talsu rajona Centrālajā bibliotēkā ir plaša kartotēka

ar unikālu informatīvo piesātinājumu. Tā aptver 12 000 priekš-
metu iedaļu, kas sakārtotas priekšmetu nosaukumu alfabētiskā
secībā. Kā radās tik liels ieda|u skaits? Kas šajā informatīvajā
kopumā ir noderīgs, kas atklājams sīkāk? J. Tāle ir vienmēr cen-

ties ļoti detalizēti atklāt dzejas bagāto saturu. Pieaugot darba

apjomam, viņš pamazām atteicās no loģiskās metodes dzejoju
jēdzieniski tematiskā satura noteikšanas un materiāla sistemati-

zēšanas pa tematiem, bet pārsvarā sāka izmantot citu metodi

priekšmetizāciju. Līdz ar to mainījās dzejas materiāla izvērtēs

princips: par kataloģizācijas pamatu kļuva ne temats, bet priekš-
mets, kas formulēts dzejoja nosaukumā vai pirmajā rindā. Daži

priekšmeta iedaļu piemēri: ābols, ābece, acis, acumirklis, adata,

agronoms, aģitators, aicinājums, akmens, antracīts, ārsts, audzi-

nāšana, cilvēks, cīņa, dzīvnieks, egoists, elle, pārestība, pāris,

pārtika, pātaga, patiesība, pavediens, pavēle, paviršība. Kā re-

dzams, priekšmetošana daudzos gadījumos nevar sniegt priekš-
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statu par dzejoļa galveno saturu, nemaz nerunājot par tā daudz-

slāņainību un atsevišķām niansēm.

Pirmajos desmit pēckara gados daļa lirikas bija aprakstoša
dzeja, apdzeja un paskaļa ārēja jūsma. Poētiska pašvērtība tika

piešķirta traktoriem, kombainiem, virpām, auduma metriem, aiz
kuriem pazuda cilvēks ar savām noskaņām, domām un jūtām.'
Sadas dzejas priekšmetošana daļēji vēl bija iespējama, bet, pa-
domju dzejai tālāk attīstoties, tās saturs kļūst aizvien sarežģītāks
un dziļāks.

50. gadu otrajā pusē uzplaukst intīmā un dabas lirika, pir-
majā vietā izvirzās jūtu dzeja. 60. gadu lirikā pastiprinās intelek-
tuālais elements kā dzejiskās domāšanas brieduma rezultāts.
Lirika vēl ciešāk saistās ar laikmeta sabiedrisko domu, centrā

izvirzot personību kā problēmu, tās atraisītību un īstenošanos;
pastiprinās lirikas filozofiskais piesātinājums. 2 70. gados lirikā
dominē asociatīvā stila dzeja. Vai, ņemot vērā visas šīs parā-
dības, ir lietderīgi dzejas kartotēkā lietot priekšmetizācijas prin-
cipu?

Šķiet, ir divi faktori, kas vēršas pret šo principu: pirmkārt,
dzejas satura daudzslāņainums, kas apgrūtina priekšmeta noteik-
šanu (sevišķi filozofiskajā un asociatīvā stila dzejā); otrkārt,
katra indivīda zināma subjektivitāte dzejas uztverē, kas savukārt
ietekmē galvenā priekšmeta vai temata noteikšanu.

Bibliotēku praksē dzejas satura atklāšanai priekšmetizāciju

parasti nelieto. Varbūt ir iespējamas kādas izmaiņas kartotēkas

struktūrā šīs pašas metodes ietvaros?
Nedaudz par metodi. Priekšmetizācija ir iespieddarbu biblio-

tekārās apstrādes metode, ar kuru nosaka iespieddarba saturu

priekšmetiskā vai tematiskā aspektā, parāda priekšmeta attiecības

un sakarus ar citiem priekšmetiem. Priekšmetošanas procesā, ana-

lizējot iespieddarba saturu, bez galvenā priekšmeta var noteikt

arī blakus tematus, kam ir sakari ar galveno priekšmetu. Priekš-

metojot kā atsevišķus priekšmetus atklāj tos objektus, kuriem ir

savs vārds vai nosaukums: persona, kolektīvs, dabas objekts
(astronomiskais, ģeogrāfiskais u.c.), valsts, vieta, piemineklis
(arheoloģijas, vēstures u.c.), notikums, laika periods, mākslas

darbs u. tml.
Katra priekšmeta iedaļa ir patstāvīga kartotēkas struktūrvie-

nība. Kā zināms, reti var aprobežoties ar vienas priekšmeta ieda-

ļas materiālu, jāmeklē vēl citas, kas saistītas ar pirmo un pa-

plašina priekšstatu par to. Tā paplašinās priekšmeta iedaļas jē-
dzieniskais apjoms. Priekšmeta iedaļu kopums, ko saista

1 Valeinis V. Latviešu lirikas vēsture. R., 1976, 292. Ipp.
2 Turpat, 310., 324. Ipp.
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kopējs temats, jautājums vai problēma, veido priekšmetu kom-

pleksus.
Kaut arī priekšmetu kompleksēšana sniedz lielas priekšrocības

iespieddarbu meklēšanai kartotēkā, J. Tāle savā kartotēkā kā

kārtojuma sistēmu izvēlējies alfabētisko priekšmetu kārtojuma
principu, tikai atsevišķos gadījumos lietota arī priekšmetu kom-

pleksēšana, piemēram, izveidotie kompleksi ir šādi: dzīvnieks

(aita, alnis, āzis, bebrs, briedis u.c.), ēdiens (desa, krējums,
piens, piparkūka u.c.), jūras (Adrijas, Arāla, Baltā, Baltijas,
Dzeltenā u.c.), ezeri (Alauksta, Alūksnes, Araišu, Babītes u.c.),
upes (Abava, Aiviekste, Amata u.c.), Rīga (tematiskas iedaļas
par Rīgas mikrorajoniem, laukumiem, salām u.c.), Latvija (ieda-
ļas par Latvijas novadiem). Sajās un vēl līdzīgās priekšmetu
grupās dzejas saturs atklāts diezgan precīzi.

Dažkārt šajā kartotēkā priekšmeta kompleksā ietilpst arī dze-

joļi, kas tematiski attiecas uz galveno priekšmetu. Tā, piemēram,
galvenā priekšmeta «skola» kompleksā ietilpst šādas ieda|as: uz

skolu, skolu beidzot, pēdējais zvans, vakarskola, skolas biedri,
absolventi; seko dzejoļi par atsevišķām skolām Alūksnes 1. vi-
dusskolu, Bērzes astoņgadīgo, Ēveles, Gaujienas, Gulbenes, Jel-

gavas, Kalnciema, Rīgas vidusskolām, Ropažu draudzes skolu
u.c. Taču šis kompleksa veidošanas princips ievērots samērā

maz.

Parasti priekšmeta kompleksā ietilpst tāda galvenajam priekš-
metam tematiski tuva literatūra, kas var būt apkopota arī citās

patstāvīgās iedaļās dažādās kartotēkas vietās. Tādā gadījumā
kompleksu veido ar saistes norāžu un uzziņu kartīšu palīdzību.
So paņēmienu J. Tāle gandrīz nelieto, bet vajadzību un iespēju
būtu daudz, piemēram, saistot ar norādēm atsevišķu priekšmetu
iedaļas, var iegūt materiālu, kas noder dažādu padomju tradī-

ciju un sadzīves pasākumiem: Komunistiskā partija (150 dzejoļi),
partijas kongresi (100 dzejoļi); strēlnieki (50 dzejoļi), gvardi
(16 dzejoļi); kāzas (120 dzejoļi), sudrabkāzas (5 dzejoļi), zelta

kāzas (15 dzejoļi); bērnības svētki (300 dzejoļi),bērnība (150 dz-

ejoļi šūpulis (50 dzejoļi); līdzīgi kompleksi varētu būt arī par
dažādām profesijām, darbu u. tml.

J. Tāle lieto vienkāršās priekšmeta iedaļas, ko apzīmē tikai

ar priekšmeta nosaukumu. Priekšmetu katalogu vai kartotēku

praksē vienkāršās iedaļas pārvēršas par saliktām priekšmeta ieda-

ļām parasti tad, kad tajās ieplūst iespieddarbi, kas atklāj priekš-
meta saturu vairākos aspektos. Šādos gadījumos veidojas apakš-
iedaļas ar sarežģītāku nosaukumu, piemēram, vārdkopu. Sis pa-
ņēmiens būtu ļoti noderīgs, pat nepieciešams kartotēkas milzīgā
materiāla priekšmetiski tematiskai kompleksēšanai.
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Kartotēkā ir vairākas iedaļas, kuru pirmsākumi veidoti jau
■4O. gadu nogalē, piemēram, Rīga pašlaik apmēram 500 nosau-

kumu (1947. gadā 55 nosaukumi), pionieri apmēram 300 no-

saukumu, skolotāja lBO nosaukumu, jūra apmēram 500 no-

saukumu, draugs, draudzība 250 nosaukumu, cilvēks 4OO no-

saukumu, dzimtene 350 nosaukumu.
Viens no plašākajiem un autora vismīļākajiem tematiem ir

mates temats. Tas aizsākts 1946. gadā —29 dzejoļi, 1950. gadā
46, 1959. gadā 165, 1970. gadā BlB, 1975. gadā 1624,
bet 1979. gadā jau kopā 2200 dzejoļi. Dzejas materiāls ieda-

ļas ietvaros kārtots šādi: latviešu, pārējo PSRS tautu un ārzemju
autoru dzeja dzejnieku un dzejoļu nosaukumu alfabētiskā secībā.

Kartotēkā izveidotas daudzas priekšmetu iedaļas ar ļoti šauru

jēdzienisko nozīmi, piemēram, tādas, kuru nosaukumi ir prievār-
diskas konstrukcijas ar prievārdu aiz-: aizbraucējs, aizbraucot,
aizbraukšana, aizceļojot, aizejošā, aizejošais, aizejot, aizgāju-
šais u.c.; ar prievārdu pār-: pārmalums, pārprastais, pārradība,
pārsālījies, pārsteigtais, pārtapšana u.c. Šāda pieeja parasti
neļauj atklāt dzejoļu galveno domu.

Neraugoties uz šiem apsvērumiem, kartotēkā ietvertais dzejas
materiāls izmantojams ļoti plaši.

Galvenie temati, par kuriem pieprasa materiālus no dzejas
tematiskās kartotēkas, ir šādi: valsts svētki, sabiedriskie un poli-
tiskie notikumi, padomju tradīcijas, skolas svētki un pasākumi,
komjaunatne, padomju sieviete, profesijas, padomju republikas,
•ārvalstis, tautu draudzība, etnogrāfija, dažādi novadi un ģeogrā-
fiskās vietas mūszemē un ārzemēs.

Tieši novadpētniecībā kartotēka sniedz neizsmeļamu informā-

ciju, tāpēc dzejas materiāla priekšmetošana visvairāk attaisnojas
šajā aspektā. Ģeogrāfisko objektu iedaļās (valstis, pilsētas, ciemi,

upes, ezeri, jūras, kalni, ielejas u. tml.) dotas šo objektu ģeogrā-
fisko nosaukumu apakšiedaļas. Literatūras kritiķis V. Ancītis

publikācijā «Apdziedātais Saldus» 1 min arī J. Tāles kartotēkā

savāktos materiālus par Saldu un Saldus rajonu. Par savām

pilsētām un rajoniem dzejas materiālu atrod arī citu republikas
novadu bibliotēku darbinieki, kas nereti apmeklē Talsu biblio-
tēku pieredzes apmaiņas semināros un citos pasākumos. Tā, pie-
mēram, semināram kopā ar Kuldīgas rajona bibliotekāriem bija
sagatavota izstāde «Sveicam kuldīdzniekus!», kurā bija dzejas
materiāli par Kuldīgu un Kuldīgas rajonu, par Kuldīgas jauna-
jiem autoriem, revolucionārajiem darbiniekiem, vēsturiskajām vie-

tām. Izstāde un tai pievienotie kartotēku materiāli parādīja, kādu

1 Pad. Zeme, 1972, 12. sept.
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plašu izziņas un Latvijas novadu pētniecības darbu veic Talsu

rajona bibliotēka. 1
Dzejas tematiskās kartotēkas izmanto bibliotēkas lasītāji, citu

rajona bibliotēku un kultūras iestāžu, skolu, rajona laikraksta,
novadpētniecības muzeja darbinieki u.c.

Dzejas kartotēka ir kā neizsīkstošs avots, no kura var smelt

un smelt. Par to liecina iznākušās tematiskās dzejo|u antoloģi-
jas «Jūras dziesmas» un «Mātei» (sastādītājs V. Valeinis), «Saul-
lēkti» (sastādītājs J. Osmanis), «Pār deviņi novadiņi» (sastā-
dītājs V. Ancītis).2 Visi šo krājumu sastādītāji daudz vērtīga
guvuši dzejas tematiskajā kartotēkā un J. Tāles darbu atceras
ar labu vārdu.

Filoloģijas zinātņu doktors V. Valeinis atzīmē: «Pavadot vienu

■dienu Talsu bibliotēkas bibliogrāfijas nodaļā «Tāles valstībā»
70. gadu sākumā, biju pārsteigts, ka nevis Rīgā, bet tieši te,
Talsos, sakoncentrētas tādas vērtības»; J. Osmanis norāda: «Kār-
tojot bērnībai un skolas gadiem veltīto antoloģiju, pārlūkoju Jāņa
Tāles kartotēkas attiecīgās nodaļas un tādējādi ieguvu apstipri-
nājumu saviem fiksējumiem, gan arī uzzināju daudz jaunu, man

vajadzīgu dzejoļu, turklāt nevajadzēja rakties cauri daudziem

periodisko izdevumu komplektiem un atsevišķiem dzejas krāju-
miem. Paņemot rokā antoloģiju «Saullēkti», vienmēr atcerēšos

Talsus, Talsu bibliotēku, Jāni Tāli un viņa lielo mūža darbu.

Atcerēšos ar siltu, pateicības pilnu sirdi»3 ; literatūras zinātnieks

V. Ancītis saka: «Novadpētnieks un bibliogrāfs Jānis Tāle sastā-

dījis jo plašu un tematisku kartotēku, no kuras redzam, ka gan-
drīz nav Latvijā nevienas pilsētas, ciemata vai ciema, nevienas

upes un ezera, neviena kalna un meža, par kuru nebūtu uzrak-

stītas kaut vai dažas dzejas rindas, bet par daudzām republikas
vietām dzejnieki rakstījuši atkal un atkal.» 4 Tāpēc varam droši

teikt, ka dzejas tematiskā kartotēka var būt avots vēl daudzām

dzejas antoloģijām.

1 Pūriņa A. To mācījāmies no talsiniekiem. Pad. Dzimtene, 1966, 25. okt.
2 Mātei. Dzejas antol. / Säst. V. Valeinis. R., Liesma, 1971, 286 Ipp.,

16 Гр. il.
Jūras dziesmas. Dzejas antol. / Säst. V. Valeinis. R., Liesma, 1973.

416 Ipp., 16 Ip. il.
Saullēkti. Dzejoļi par bērnību un skolu. Antol. / Sast. J. Osmanis. R.,

Liesma, 1977. 448 Ipp., 8 Ip. il.
Pār deviņi novadiņi: Dzeja par Latvijas novadiem. Antol. / Sast. V. An-

citis. R., Liesma, 1975. 418 Ipp., il.

3 Rinkule-Zemzare Dz. Dzejas klēts atslēgu glabātājs. Ciņa, 1978,
22. aug.

4 Pār deviņi novadiņi: Dzeja par Latvijas novadiem. Antol. / Sast. V. An-
citis. R., 1975, 5. ipp.
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Šķiet, literatūrzinātniskā aspektā dzejas tematiskā kartotēka
varētu sniegt plašu informāciju tieši ar savu pašreizējo kārto-
juma veidu. Priekšmetiskais kārtojums palīdz atrast materiālu
dzejas atribūtikas, poētisko jēdzienu, dzejas simbolu un citu parā-
dību zinātniskai izpētei un analīzei.

Ļoti interesantā aspektā Latvijas PSR dzeju atsedz kartotēka

«Personālijas dzejā», kas ir savdabīgs turpinājums dze-

jas tematiskajai kartotēkai. Sājā kartotēkā apkopoti dzejoļi, kas
veltīti kādai personai, un dzejoļi, kuros personas tikai pieminē-
tas. Tajā iekļautas vēsturiskas personas, literatūras, mākslas,
zinātnes darbinieki, darba pirmrindnieki. Interesi izraisa dzeja par
leģendu un literāru darbu varoņiem, folkloras tēliem. Materiāls

sakopots iedaļās, kas sakārtotas personu uzvārdu vai vārdu, bet

iedaļu robežās dzejoļu autoru un nosaukumu alfabētiskā se-

cībā. So kartotēku J. Tāle sāka veidot 1946. gadā.
Daži piemēri: par V. I. Ļeņinu kartotēkā atrodami 940 dze-

joļi, par V. Majakovski 4O dzejoļi, F. G. Lorku 27 dzejoļi,
Zentu Ozolu l2 dzejoļi, M. Losbergu 5 dzejoļi, P. Lu-
mumbu 2O dzejoļi, Paganini —14 dzejoļi, R. Paulu l5 dze-

joļi, Prometeju 2O dzejoļi, Pēteri I 8 dzejoļi, Otello
2 dzejoļi.

Šķiet, nav lietderīgi kartotēkā veidot iedaļas ar dzejoļiem par
personu vārdiem, piemēram: Lida, Liene, Ligita, Lita, Lonija,
Made, Pēcis u. tml. Tās neatbilst mūsdienu lasītāja informatī-

vajām vajadzībām un tikai lieki pārblīvē kartotēku.

Vienlaikus ar tematiskajām dzejas kartotēkām J. Tāle sāka

veidot arī dzejoļu autoru kartotēku par laiku no 1945. gada
līdz mūsdienām. 1980. gada sākumā reģistrēti apmēram 5000 lat-

viešu, krievu, pārējo PSRS tautu un ārzemju dzejnieki. Materiāls
kārtots autoru uzvārdu, bet autoru iedaļu robežās dzejoļu no-

saukumu alfabētiskā secībā. Aiz ražīgāko autoru uzvārdu starp-
kartēm ievietota uzziņu kartīte ar īsiem biogrāfiskiem datiem un

ekscerpēto dzejas krājumu uzskaitījumu. Kartotēka ļauj noskaid-

rot datus par atsevišķu autoru publikācijām (kas, kur, kad publi-
cēts), īpaši pirmajām. Maskavas žurnālists J. Petruņins, apmek-
lēdams Latvijas lauku bibliotēkas, bija patīkami pārsteigts, atro-
dot šajā kartotēkā vienīgo sava dzejoļa «Lidotāja dziesma» tul-

kojumu latviešu valodā (Cīņa, 1969, 17. aug.). 1
Autoru kartotēkas galvenais uzdevums sniegt ziņas, kur

publicēts noteikta autora dzejolis.
Par šāda informatīva kopuma nepieciešamību liecina ari Lat-

vijas PSR Valsts Grāmatu palātas nodoms ik pa pieciem gadiem

1 Петрунин Ю. Картотека Яниса Тале. Библиотекарь, 1977, № 3,
с. 38—39.
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izdot retrospektīvu bibliogrāfisku līdzekli par latviešu daiļlitera-
tūras publikācijām Latvijas PSR periodiskajos izdevumos. Jau
iznācis bibliogrāfiskais rādītājs par laika posmu no 1971. gada
līdz 1975. gadam, ko sastādījis G. Krieviņš. 1 Interesanti atzīmēt,
ka, salīdzinot dzejas bibliogrāfisko reģistrāciju šajā izdevumā un

J. Tāles kartotēkā, vērojama abu bibliogrāfu liela precizitāte. Taču
ir gadījumi, kad vienu dzejoju trūkst izdevumā, citu karto-
tēkā.

Līdzās plašajām dzejas kartotēkām J. Tāle izveidojis arī vai-
rākas citas kartotēkas, kas sniedz galvenokārt uzziņu darbā
izmantojamu faktogrāfisku informāciju, piemēram, par rakstnieku

dzimšanas vietām, kapu vietām, rakstnieku tautībām u.c.

Starp republikas rajonu bibliotēkām Talsu rajona Centrālā
bibliotēka ir vienīgā, kuras bibliogrāfiskajā uzziņu aparātā ir
šāds unikāls dzejas kartotēku kopums. Bibliotēku darba centrali-

zācijas apstākļos arvien pieaug tā nozīme reģionā, paplašinās
komunikatīvās un informatīvās iespējas.

Rīgas lielākajās bibliotēkās ir atrodamas gan pēc hronolo-

ģiskā, gan avotu aptvēruma plašas daiļliteratūras kartotēkas, kas
sniedz informāciju arī par latviešu un latviešu valodā tulkoto

dzeju. LPSR ZA FB J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļā ir

daiļliteratūras kartotēka, kurā atsevišķi izdalīta dažādu tautu

dzeja. Kartotēkas hronoloģiskais aptvērums no 1940. gada līdz
1975. gadam. Tajā atspoguļoti dzejoļi no Latvijas PSR perio-
diskajiem izdevumiem, kalendāriem, antoloģijām, turpinājumizde-
vumiem, mācību grāmatām, hrestomātijām; nav ekscerpēti atse-

višķu dzejnieku krājumi. Kopš 1976. gada kartotēku par Latvijas
PSR dzīvojošo dzejnieku daiļradi veido LPSR VB. Dzejas mate-

riāls atrodams arī J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļas Perso-

nāliju kartotēkā, kur ievietoti raksti, apcerējumi un arī dzejoļi par
kādu personu. Hronoloģiskais aptvērums no 1961. gada līdz

mūsdienām. Tematiskā aspektā dzejas saturs atklājās tikai nelie-
lās kartotēkās atsevišķās masu bibliotēkās.

Talsu rajona Centrālās bibliotēkas kartotēkām ir informatīva

nozīme arī republikas mērogā. To vairākās publikācijās uzsvēruši
literatūrzinātnieki un rakstnieki. 2

Viens no aktuālākajiem jautājumiem bibliotēku darbā ir bib-

liogrāfiskās apkalpošanas uzlabošana un bibliogrāfisko resursu

izmantošanas aktivizēšana republikā. Talsu rajona Centrālās bib-

1 Latviešu daiļliteratūras publikācijas Latvijas PSR periodiskajos izdevu-

mos, 1971 —1975: Bibliogr. rād. / Säst. G. Krieviņš; LPSR Valsts Grām. pa-

lāta. R., LPSR Valsts Grām. palāta, 1978. 485 Jpp.
2 Bērsons I. Grāmatnieka mūžs. Karogs, 1971, № 7, 170. Ipp.

Zapacka Z. Nevar aiziet no sevis. Pad. Karogs, 1975, 27. maijā.
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liotēkas dzejas kartotēku izmantošanu veicinātu plašāka biblio-
tēku darbinieku, literatūrzinātnieku un citu interesentu informē-
tība par šo bagāto uzziņas materiālu krājumu.

Tagad kopā ar J. Tāli pie dzejas kartotēkām strādā arī bib-

liogrāfe Margita Treimane. J. Tāles raženais mūža darbs turpi-

nās, un tam ir paliekama vieta Latvijas PSR bibliogrāfiskās,
informācijas sistēmā.

Vērtējot J. Tāles veidotās kartotēkas kā dāsnas garīgo vērtību

atklājējas, Tautas dzejnieks I. Ziedonis, kas vairākkārt ticies ar

J. Tāli un iepazinis arī dzejas kartotēkas, teicis: «Sājā Kurzemes
gājienā mani neinteresē «Ko es māku kā citi», bet «Ko es

māku vienīgais». Bibliotekārs Jānis Tāle ir savā darbā «vienī-

gais».» 1

С. Лининя

БИБЛИОТЕКАРЬ И БИБЛИОГРАФ ЯНИС ТАЛЕ

Резюме

Янис Тале родился 24 января 1902 года в Праулиенской волости Мадон-
ского уезда в семье батрака. Учился в волостной, приходской и коммерческой
школах, затем на двухгодичном педагогическом факультете Латвийского-

университета. Был призван на военную службу. После демобилизации ра-

ботал заведующим Даугавпилсской городской библиотекой. С 1945 года

до ухода на пенсию в 1971 году руководил Талсинской центральной район-
ной (ранее уездной) библиотекой (ЦРБ). Благодаря энтузиазму и органи-

заторским способностям заведующего Талсинская районная библиотека стала

центром идеологической и культурно-просветительной работы. Своеобразие
Талсинской библиотеки определило увлечение Я- Тале собиранием и обоб-

щением краеведческих материалов, материалов об отечественных и зарубеж-
ных писателях и художниках.

Однако наиболее важную часть работы Я. Тале составляет библиогра-
фирование латышской и переведенной на латышский язык поэзии. Он создал

ряд насыщенных уникальной информацией картотек стихотворных произве-
дений. Самыми значительными из них являются: 1) тематическая картотека-

поэзии (содержание поэзии раскрыто в предметно-тематическом аспекте);
2) персоналии в поэзии (стихотворения, посвященные какому-либо лицу, и

стихотворения, в которых лица только упомянуты); 3) картотека поэтов,

произведения которых опубликованы на латышском языке. В картотеках
отражены материалы из периодических изданий Латвийской ССР, сборников
стихов и антологий начиная с 1945 года до наших дней. Объем картотек

характеризуют следующие данные: число карточек 84 515; количество

тематических рубрик 12 000; число зарегистрированных поэтов 4904.

1 Ziedonis l. Kurzemīte. R., 1970, 150. Ipp.



Информация, содержащаяся в этих картотеках, широко используется в;

справочно-библиографической работе, в литературоведческих трудах, для

составления тематических антологий поэзии и т. п.

Картотеки поэзии Талсинской НРБ получили широкую известность у
литераторов, они занимают важное место в системе научно-вспомогательной
библиографической информации республики, и работа над ними продол-
жается.

S. LINIŅA.

LIBRARIAN AND BIBLIOGRAPHER JĀNIS TĀLE

Summary

Jānis Tāle was born on January 24, 1902 at Prauliena of Madonas district,,
in a farm-hand’s family. He studied at the parish school, commercial school,,
later-in the two-year pedagogical facultaty of the Latvian University. Was

called up. After the demobilization he worked as a manager of the Daugav-
pils City Library. From 1945 till 1971, when he retired on pension, J. Tāle-

managed the Talsi District Library (now the Talsi Central District Lib-

rary). Due to the enthusiasm and organizational abilities of the manager,
the Talsi District Library became the centre of the ideological, cultural and

educational work. The originality of the Talsi Library was determined by
J. Tāle’s enthusiasm for the collection and summarization of the materials
of the study of local lore, materials about native and foreign writers and
artists.

However the greatest part of his work constitute the bibliographies
of Latvian poetry and poetry translated into Latvian. J. Tāle has created'

a number of card indices of verses, filled up with unique information. The

most significant of them are: 1) the thematic card index of poetry (the
contents of poetry appears in a thematic index);

2) personalia in poetry (poems dedicated to a definite person and poems-
in which persons have been only mentioned);

3) the card index of the poets whose works have been published in Lat-

vian.
The card indices reflect materials from periodicals of the Latvian SSR,

selections and anthologies, beginning with 1945 till nowadays. The extent

of the card indices is characterized by the following data: the number of the

card indices 84,515; the amount of the thematic rubrics 12,000; the

number of the registered authors 4904.
The information, these card indices contain, is widely used in the infor-

mative-bibliographical work, in works on the history of literature, in the
compilation of thematic anthologies of poetry, etc.

The card indices of the Talsi Central District Library have obtained
a great popularity among writers, they take up an important place in the

system of the republican scientific-subsidiary bibliographic information, and!

the work with them is still being continued.
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V. FRANKOVSKA

AUGUSTS ĢINTERS UN «LATVIEŠU ZINĀTNE

UN LITERATŪRA»

AUGUSTA ĢINTERA BIOGRĀFISKIE DATI1

Augusts Ģinters ir viena no ievērojamākajām personībām lat-
viešu bibliogrāfijas vēsturē. Vairāk nekā 20 gadus viņš strādāja
pie bibliogrāfiskā rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra», kas
uzskatāms par viņa mūža darbu.

A. Ģinters dzimis 1885. gada 12. decembrī Kalnciema «Urnu-
los». Viņa izglītības gaitas sākas Kalnciema pagasta skolā, no

1899. līdz 1904. gadam viņš mācās Jelgavas reālskolā. Revolu-
cionārās darbības dēj 1904. gadā A. Ģinters ir spiests izstāties
no reālskolas un gada beigās dodas uz Odesu. Seit viņš mācās
Odesas tehnoloģiskajā institūtā. Sakarā ar piedalīšanos 1905. gada
revolūcijā A. Ģinters ir spiests emigrēt uz Sveici. 1906. gadā
viņš pārce|as no Cīrihes uz Berlīni. Dzīvodams emigrācijā, A. Ģin-
ters seko notikumiem dzimtenē vēstulēs tuviniekiem viņš lūdz
atsūtīt vienu vai otru izdevumu. Berlīnē līdz 1911. gadam A. Ģin-
ters studē elektrotehniskajā institūtā. Līdztekus mācībām A. Ģin-
ters nodarbojas ar žurnālistiku, zināms arī, ka lasījis Berlīnes

Karaliskajā bibliotēkā.

Ap 1911. gadu viņš atgriežas dzimtenē un strādā par redak-
toru (1913. gadā Jelgavas laikrakstā «Mūsu Domas») un žur-
nālistu.

Pirmā pasaules kara laikā A. Ģinters ir bēgļu apgādniecības
komitejas, vēlāk Viskrievijas zemstu savienības darbinieks.
1919. gadā, strādājot par Izglītības ministrijas sevišķu uzdevumu

ierēdni, A. Ģinters uzsāk periodisko izdevumu bibliografēšanu.
No 1920. gada līdz 1923. gadam viņš strādā Valsts bibliotēkā par
darbvedi, bet pēc aiziešanas no šī darba par brīva līguma
darbinieku.

1921. gadā (titullapā 1920. gads) nāk klajā A. Ģintera perio-
disko izdevumu rakstu rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra»

pirmais, 1923. gadā otrais sējums. No 1924. gada līdz 1926. ga-
dam A. Ģinters kopā ar Voldemāru Cauni sastāda «Latviešu

1 Rakstot biogrāfiju, izmantots A. Ģintera brāļadēla Jāņa Ģintera (dzimis
1908. gadā) stāstījums.
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zinātnes un literatūras» III —V sējumu. Pēc 1926. A. Ģin-
ters pievēršas galvenokārt vecās periodikas bibliografēšanai un

turpina šo darbu līdz mūža beigām. No 1938. gada viņš_ strādā

arī pie «Latvijas zinātnes un literatūras» kārtējiem radītājiem.
1936. gadā A. Ģinters atsāk darbu Valsts bibliotēka un 1940. gada
augustā pēc paša vēlēšanās no tā aiziet. A. Ģinters miris 1944. gada
20. augustā.

A. Ģinters jaunībā
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A. ĢINTERA DARBĪBA ŽURNĀLISTIKĀ

A. Ģintera publicista darbība aizsākas 1904. gadā (pirmā

publikācija laikrakstā «Latvietis» 1904. gada 21. jūlijā) un ilgst
līdz 1922. gadam. Sājā laika posmā dažādos laikrakstos ievieto-

tas apmēram 70 A. Ģintera publikācijās. To saturs loti dažāds

sastopami raksti par politiku, avīžniecību, izglītības un kultūras

jautājumiem, studentu dzīvi, pat raksti par sportu un mācītā-

jiem, humoristiskā un satīriskā proza un dzeja. A. Ģinters

A. Ginters 1944. gada pavasarī «Luģu» mājās
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publicējies ar dažādiem kriptonīmiem (piemēram, A., Aug., Kmp)
un pseidonīmiem (Berlīniets, Kumpels, Monvaits, Vispusīgais)
visvairāk laikrakstos «Jaunatne», «Liepājas Atbalss», «Sadzīve»,
«Mūsu Domas».

Pirmajās publikācijās A. Ģinters sniedz vēsturiskas ziņas par

ķieģe|u rūpniecības attīstību Kalnciemā, vietējo iedzīvotāju izglī-
tības līmeni un garīgajām interesēm, dzimtās puses un Odesas
sabiedrisko dzīvi.

Emigrācijas laikā (1906 —1909) A. Ģinters publicējis vēstules

no Cīrihes un Berlīnes. Cīrihes vēstulēs A. Ģinters parāda lat-
viešu un cittautu emigrantu grūto dzīvi badu, nabadzību, bez-
darbu. A. Ģintera vēstu|u galvenais nolūks ir panākt emigrantu
stāvokļa uzlabošanu. Viņš asi kritizē Šveices politisko un sabied-

risko dzīvi, atmasko valdošo šķiru un buržuāziskās sabiedrības

mietpilsonību. A. Ģinters redz Šveices strādnieku šķiras apziņas
mošanos, viņam rodas izpratne par šķiru cīņas nepieciešamību.

Uz A. Ģintera vēstulēm dzimtenē reaģēja dažādi. Sevišķu
naidu tās izraisīja buržuāzijas pārstāvjos. «Rīgas Avīzē» 1 ievie-

tots kāds īpaši nikns un apvainojošs raksts, kura autors sašutis

par A. Ģintera lūgumiem palīdzēt emigrantiem. Raksta autors

atceras, ka tagadējie emigranti cīnījušies par dzīves apstākļu
uzlabošanu Latvijā, un ļauni priecājas, ka «brīvā un bagātā»
zemē Šveicē emigrantiem klājas vēl sliktāk nekā dzimtenē.

Da]a Berlīnes korespondenču saistīta ar tā saukto Kepenikas
hauptmaņa Foigta lietu. Kepenika bija pilsētiņa netālu no Ber-

līnes 2, «kapteinis» Foigts nesen atbrīvots cietumnieks, kas

nekur nav varējis atrast darbu un sākt godīga cilvēka dzīvi, jo
policija viņu visur vajājusi. Tādē| Foigts nolēmis atriebties un

padarīt vācu militāristus smieklīgus. Viņš pārģērbies oficiera uni-

formā, pavēlējis kādai karavīru noda|ai apcietināt Kepenikas

pilsētas galvu, bet pats aplaupījis rātsnama kasi. Rakstā atmas-

kots Vācijas «saprātīgais» karaspēks, kura kareivji paklausa jeb-
kura pretimnācēja pavēlēm, ja tikai viņš tērpies uniformā. Sājos
rakstos Ģinters izdara svarīgu secinājumu: tiesājama ir sabied-

riskā iekārta, kas spiež cilvēku izdarīt nelikumības, nevis bijušais
•cietumnieks.

Pārējās Berlīnes vēstulēs A. Ģinters kritizē Vilhelma

politiku, atmasko Vācijas koloniālo politiku, nosoda vācu nacio-

nālismu. A. Ģintera vēstulēs jūtama noteikta un progresīva no-

stāja visos jautājumos, par kuriem lasītājs tiek informēts. Kur

vien iespējams, A. Ģinters cenšas vilkt paralēles ar Krievijas un

1 Vairāk proletāriešu vārda kāds proletāriets. Mūsu sociālistu pašnoteik-
šanās. Rīgas Avīze, 1906, 3. jūl.

2 Tagad viens no Berlīnes rajoniem.
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Latvijas dzīvi un secina, ka ārzemēs proletariātam politiskās brī-
vības ir gan lielākas, bet ekonomiskā atkarība un buržuāzijas
kundzība nomāc strādniekus tāpat kā dzimtenē.

A. Ģinters jau pirmajās publikācijās atklājas arī kā feļeto-
nists un satīriķis, kas nosoda negatīvās parādības tā laika lat-
viešu sabiedrībā. Par vienu no nozīmīgākajiem uzskatāms A. Ģin-
tera pirmais satīriskais darbs dzejā un prozā «Purva malas rudens

sapulces» 1. Zinību komisija 1904. gadā savas parastās vasaras

sapulces neesot noturējusi, tāpēc autors cenšas šo trūkumu no-

vērst un noorganizēt «sapulci», kurā objektīvi un kritiski novērtē
tā laika redzamākos latviešu laikrakstus. Par «Rīgas Avīzi»
A. Ģinters saka:

Es bagātāko aizstāve esu,
Jo vienmēr ziņas nesu,
Ka sociālistiem slikti iet,
Tiem jānīkst būs, tā manim šķiet!

Par «Baltijas Vēstnesi»:

Mums nebūs bagātos aizstāvēt vien,
Bet arī tos, kas dubļus brien,
Ak ne, jel ne, es pārteicos
Un negribot tā izteicos!

A. Ģinters secina, ka vienīgais progresīvais laikraksts ir «Pē-

terburgas Avīzes», kas aicina apspiesto, nievāto tautu nomest
važas.

Da|a по A. Ģintera humoristiskajiem un satīriskajiem dar-
biem ir īsi rakstiņi, diezgan asprātīgi, sīki vērojumi «iz dzīves»,
kuri ne uz ko nepretendē un kuriem nav sevišķas vērtības. Kā
nozīmīgākie jāmin «Sīkais feļetons» 2, «Jaungada nakts piedzīvo-
jums»3 (par Rīgas un Jelgavas avīžu virzieniem un mērķiem). «Alus

un grāmatu zindikāti jeb: Abi labi bāz maisā!» 4 (satīra par grā-
matu izdevējiem un tirgotājiem). Fe|etonā «Tautas labdari, jeb
pažvadzini naudu un kļūsi slavens» 5 kāds krodzinieks novēlējis
savai pagastskolai 500 rub|u, tādēļ skolā izkārta viņa ģīmetne.
Krodzinieks, kas izputinājis daudzas ģimenes, nevar izpirkt cil-

vēkiem nodarīto ļaunumu: labdarība nemazina viņa vainu.
A. Ģinters savā žurnālista darbības laikā sarakstījis

vairākus apcerējumus par latviešu avīžniecību («Divi gadi
latviešu avīžniecībā»6, «Latviešu avīžniecība vētras un dziņu

1 Pēterburgas Avīžu Lit. Piel., 1905, 6. janv.
2 Sadzīve, 1909, 22. aug.
3 Jaunā Dienas Lapa, 1911, 5. janv.
4 Mūsu Domas, 1911, 23. janv.
5 Jaunā Dienas Lapa, 1910, 3. febr.
8 Liepājas Atbalss, 1907, 13.—25. sept, 16. okt, 18. okt
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laikmetā»' u.c.), kuros atsegti latviešu periodisko izdevumu sma-

gie eksistences apstākli, kad par katru brīvāku vārdu sekoja
numura konfiskācija jeb visa laikraksta aizliegums. Lūk, kādu

kopsavilkumu A. Ģinters sniedz: «Kopā par šiem 24 mēnešiem
iznāca pavisam 95 latviešu preses orgāni. No tiem vēl tagad
(1907. g. otrā pusē) iznāk 23. «Dabiskā nāvē» miruši 28 laik-

raksti. Administratīvā kārtā slēgti 45.x 2

Pēc 1913. gada A. Ģintera žurnālista darbība pamazām sašau-

rinās, sastopamas tikai pāris publikāciju gadā. Sājā laikā viņam
jau rodas doma par latviešu periodikas bibliografēšanu. Kad
A. Ģinters strādāja pie bibliogrāfiskā rādītāja «Latviešu zinātne

un literatūra», viņš rakstīja tikai par bibliogrāfiskiem jautāju-
miem.

LATVIEŠU PERIODIKAS SATURA SISTEMĀTISKAIS RĀDĪTĀJS

«LATVIEŠU ZINĀTNE UN LITERATŪRA»

A. Ģintera darbs pie bibliogrāfiskā rādītāja
«Latviešu zinātne un literatūra»

Pirmais rakstiskais apliecinājums A. Ģintera nodomam biblio-

grafēt latviešu periodiku atrodams 1919. gadā publicētajā rakstā
«Mūsu literatūras kapsēta». A. Ģinters uzsver tā materiāla no-

zīmi, kas atrodas latviešu periodiskajos izdevumos, jo zinātniskas

grāmatas latviešu valodā iznāca samērā maz, īpaši agrākajos

gados reti kāds grāmatu izdevējs uzņēmās izdot tikai zinātniska

satura literatūru. «.. šo agrāko, kā arī tekošo gadu laikrakstu

un žurnālu komplektus es gribētu nosaukt par mūsu literatūras

un zinātnes kapsētu.. Lai raksti būtu pētniekiem, sabiedriskiem

darbiniekiem un visiem ieinteresētiem pieietami, ir nepieciešami

vajadzīgs šo laikrakstu un žurnālu zinātniski sistemātisks satura

rādītājs. Sis sistemātiskais satura rādītājs būtu pārāk daudzo

vērtīgo un aprakto rakstu atdzīvinātājs, mūsu literatūras kap-
sētas modinātājs.

So projektu ierosinādams, es apzinos arī to kolosālo darbu,
kas pie viņa realizēšanas ir vajadzīgs. Ja es iepriekš aizrādīju,
ka, tikai pāršķirstot visus agrākos laikrakstu un žurnālu kom-

plektus, paiet mēneši, tad sapratīsat arī, ka šāda sistemātiska

satura rādītāja sastādīšana prasa gadus. Bet, ja šis darbs būs

1 Latvijas Kareivis, 1922, 26. febr., 2. marts.
2 Ģinters A. Divi gadi latviešu avīžniecībā. Liepājas Atbalss, 1907,

18. okt
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veikts, tad mēs būsim

izdarījuši to, par ko

mums paaudžu paau-
dzes pateiksies.» l

Sī raksta publicēša-
nas laikā A. Ģinters
arī sācis darbu pie rādī-

tāja. 1920. gada decem-
bra beigās vairākos

laikrakstos 2 parādās
A. Ģintera «Uzaicinā-

jums literātiem, žurnā-

listiem, sabiedriskiem

darbiniekiem (atļaut at-
šifrēt autoru parakstus
sastādāmam bibliogrā-
fiskam katalogam)».

Darbs pie «Latviešu
zinātnes un literatū-

ras» aizsākās ar kārtē-

jās periodikas biblio-

grafēšanu. Pirmais sē-

jums iznāca 1921. gadā
un ietvēra tikai periodi-
kas rakstu nosaukumus

par 1920. gada pirmo
pusi. Līdz ar šo sējumu
aizsākās kārtējā siste-
mātiskā bibliogrāfiskā
rādītāja «Latviešu zi-

nātne un literatūra» sē-

rija. Sākot ar 2. sē-

jumu, kas ietver darbus

par 1920. gada otro pusi, radītajam ir divas da|as:
1) žurnālos, avīzēs, kalendāros, rakstu krājumos un citos

turpinājumu izdevumos iespiestie raksti.

2) attiecīgajā gadā iznākušās grāmatas.
Ar 1927. gadu «Latviešu zinātne un literatūra» aptver tikai

periodikā iespiestos rakstus. No 1925. gada rādītājā ietverti arī to

periodisko izdevumu raksti, kas iznāca Latvijā citās valodās

(krievu, vācu, po|u), izņemot ebreju burtiem iespiestos izdevu-

Latvijas Sargs, 1919, 7. sept.
2 Brīvā Zeme, 1920, 22. dec.; Sociāldemokrāts, 1920, 25. dec.; Valdības

Vēstnesis, 1920, 22. dec. u.c.

«Latviešu zinātnes un literatūras» I sē-

juma titullapa
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mus. Rādītāja nosaukums pēc 1925. gada «Latvijas zinātne
un literatūra».

Izdevumā «Latviešu (Latvijas) zinātne un literatūra» ietverti
raksti no buržuāziskajiem izdevumiem un no progresīvās, demo-
krātiskās un legālās revolucionārās preses. M. Izvestnija no-

rāda 1, ka rādītāja sastādītāji bibliografējuši periodiskos izdevu-

mus, kurus laikā no 1920. gada līdz 1934. gadam izdeva legālās
strādnieku organizācijas, kas lielākā vai mazākā mērā atradās

Latvijas Komunistiskās partijas ietekmē (piemēram, «Darbs un

Maize» (1922), «Kreisā Fronte» (1928 —1930), «Tribīne» (1931
1933), «Mūsu Domas» (Jelgavā, 1921) u.c.).

Revolucionāro pagrīdes presi Valsts bibliotēka nedrīkstēja
bibliografēt, tāpēc buržuāziskās Latvijas laikā nelegāli iznākušo

avīžu, žurnālu un citu izdevumu saturs nav uzrādīts. Rādītājā
nav ietverti rakstu nosaukumi no latviešu periodiskajiem izdevu-

miem, kas iznāca Padomju Savienībā 20.—30. gados, kā arī kapi-

tālistiskajās valstīs.
«Latviešu zinātni un literatūru» A. Ģinters sastādīja pēc

M. Djuī decimālās klasifikācijas. Sākot ar 10. sējumu, klasifikā-

cijā izdarītas nelielas izmaiņas, piemērojoties decimālās klasifi-

kācijas Briseles variantam.
«Latviešu zinātnei un literatūrai» izveidota vesela palīgrādī-

tāju sistēma. Visiem 18 sējumiem pievienots bibliografēto perio-
disko izdevumu saīsinājumu saraksts, kā arī alfabētiskais autoru

un personu palīgrādītājs. Sākot ar trešo sējumu, izdevumā

ietverts nodaļu un priekšmetu palīgrādītājs. No 1926. gada (8. sē-

jums) «Latvijas zinātnei un literatūrai» pievienots ģeogrāfiskais

palīgrādītājs.
Pie «Latviešu zinātnes un literatūras» bez A. Ģintera strādā-

juši V. Caune, A. Augstkains, M. Stumbergs, P. Dzērve. Rādītāja
«Latviešu zinātne un literatūra» pēdējais
1936. gadu) iznācis 1941. gadā. Materiāli par 1937.—1942. gadu
saglabājušies kartotēkas veidā.

Darbu pie retrospektīvā bibliogrāfiskā rādītāja «Latviešu zi-

nātne un literatūra» sērijas A. Ģinters sāka tikai 1923. gadā,
kad no Liepājas bibliotēkas uz Valsts bibliotēku pārnāca strādāt

Voldemārs Caune. Trīs kārtējos «Latviešu zinātnes un literatū-

ras» sējumus (par 1921,—1923. gadu) V. Caune sagatavoja kopā
ar A. Ģinteru, pēc tam šo darbu veica patstāvīgi.

Retrospektīvā bibliogrāfiskā rādītāja pirmā (A) sējuma ievada

A. Ģinters uzsver, ka par veco periodiku viņš sācis interesēties

jau pirms 15 gadiem (t. i„ ap 1911. gadu) un juties pārsteigts

1 Izvestnija M. Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskais darbs buržuāziskās Lat-

vijas laikā. Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1973, 4, 56.-57. Ipp.
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par tur ieguldītajām vērtībām. «Lai šis nedzīvais kapitāls vēlā-
kām paaudzēm neietu zudumā un lai literatūras vēsturniekiem

un citiem kultūras darbiniekiem nebūtu vienmēr jāpāršķirsta sim-
tiem dažādu latviešu laikrakstu gada gājumi, meklējot vienu jeb
otru attiecīgu rakstu, man bija nodoms sastādīt pēc iespējas
izsmeļošu sistemātisku rādītāju visiem latviešu periodikā iespies-
tajiem rakstiem. Toreizējos apstākļos šādu rādītāju izdot nebija
tik pat kā nekādas cerības.» 1

Sākumā, kā tas norādīts «Latviešu zinātnes un literatūras»
2. sējuma priekšvārdā, bija nodoms bibliografēt agrāko laiku

periodiku, sākot ar 1905. gadu: «..cerams, ka vēl šogad parādī-
sies latvju periodikas bibliogrāfijas par visu 1905. un 1921. gadu,
tad 1906. un 1922. gads utt. Sis paralēlisms ieturēts, lai varētu

orientēties par tiešo laikmetu, kā arī par Latvijas revolucionā-
risma pirmo un galveno atklāto posmu. Netiks aizmirsti arī agrā-
kie laikmeti. .»

2

Kā redzams, šis nodoms netika realizēts. Bibliogrāfiskie rādī-

tāji par vecās periodikas rakstu saturu sāka iznākt tikai 1926. gadā

par laika posmu no 1763. gada (šajā gadā iznācis pirmais toreiz

zināmais latviešu kalendārs «Jauna un veca latviešu laika un

notikušu lietu grāmata uz to 1763. gadu»). Pie retrospektīvajiem

bibliogrāfiskajiem rādītājiem A. Ģinters strādāja viens pats (no
1923. gada līdz mūža beigām), un tie atstāj viengabalaināku
iespaidu salīdzinājumā ar kārtējiem rādītājiem, kuriem diezgan
bieži mainījušies sastādītāji un līdz ar to palīgrādītāji, klasifikā-

cija, ietverto materiālu apjoms, kārtojums. Valsts bibliotēka

1920. gadā kārtējā bibliogrāfiskā rādītāja numerāciju sāka apzī-
mēt ar cipariem. Lai retrospektīvie rādītāji atšķirtos, to sējumus

apzīmēja ar burtiem. A. Ģintera dzīves laikā iznāca astoņi (A—H)

bibliogrāfiskā rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra» sējumi.
Pēdējais sējums par 1907. gadu iznāca 1940. gadā. 1908.—

1919. gada periodiku A. Ģinters ir bibliografējis, bet sākās Lielais

Tēvijas karš, un manuskripts palika neiespiests. Pārtraukums

«Latviešu zinātnes un literatūras» izdošanā ieilga līdz 1963. ga-
dam.

Atsauksmes presē par «Latviešu zinātni

un literatūru»

Rādītājam «Latviešu zinātne un literatūra» tā iznākšanas
laikā sabiedrība veltīja lielu uzmanību. Par to liecina daudzās

1 Ģinters A. levads. Gräm.: Latviešu zinātne un literatūra, 1763—1855.
R, 1926, 7. Ipp.

2 Ģinters A. Priekšvārds. Grām.: Latviešu zinātne un literatūra,
1920. gads, II puse. R„ 1923, [l. Ipp].
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recenzijas un raksti avīzēs, žurnālos, rakstu krājumos. Divdes-
mit gadu laikā (1921
vidēji 3 vai 4 recenzijas un informācijas par katru sējumu. «Lat-
viešu zinātni_ un literatūru» vērtējuši pazīstami tā laika kultūras
darbinieki: Aronu Matīss, K. Egle, Kristaps Eliass, A. Goba,
J. Misiņš. Par 1856.—1875. gada sējumu pat izvērsās visai asa

J. AVsiņa un A. Ģintera polemika, kuru F. Rancāns vērtējis kā

plašāko par latviešu bibliogrāfijas jautājumiem. 1
Interesanti, ka «Latviešu zinātni un literatūru» diezgan bieži

vērtējuši nozaru periodiskie izdevumi «Ekonomists», «Tieslietu

Ministrijas Vēstnesis», «Daba un Zinātne» u.c. Tā novērtējama
kā pozitīva parādība, jo katrā no šiem izdevumiem ir iebildes
arī par savas nozares (ekonomikas, tieslietu, dabas zinātņu) rak-
stiem par klasifikāciju, autoru atšifrēšanu, dažādu k|ūdu no-

rāde. Sīs iebildes rādītāja sastādītājiem varēja būt ļoti noderī-

gas, jo recenzijas autors parasti bija speciālists savā nozarē.
(Tā, piemēram, žurnāls «Daba un Zinātne» atšifrē autorus, kas
1932. gadā rakstījuši par Darvinu.)

Dažu receņziju autori nožēlo, ka ar 1927. gadu rādītājs vairs
neietver grāmatas. «Ļoti ilgi un neērti ir izskatīt visas (15—20
Valsts bibliotēkas biļetena) burtnīcas, ja vajadzīgas grāmatas

par noteiktu jautājumu.»2 Recenzenta uzskatiem par neērto lite-

ratūras meklēšanu var piekrist, bet nedrīkst aizmirst, ka «Valsts
bibliotēkas biļetenam» bija liela nozīme kā operatīvam informā-

cijas sniedzējam, turpretī «Latviešu (Latvijas) zinātnes un lite-
ratūras» sējums aizkavējās dažreiz pat sešus gadus. Ar 1928. gadu
«Valsts bibliotēkas biļetenam» pievienots «Grāmatu alfabētiskais

rādītājs» par attiecīgo gadu, kas arī atvieglo literatūras meklē-
šanu.

Dažos rakstos aizrādīts, ka rādītāju sastādītāji pārāk aizrā-

vušies ar sīku korespondenču, rakstu, dzejoju bibliografēšanu.
«Sīkiem rakstiem, korespondencēm, pat recenzijām tikai tad no-

zīme, ja to attiecina uz lieliem notikumiem, personībām, literāris-
kiem darbiem. 99 procenti no viņiem nekad vairs netiks cilāti

un lietoti, un viņu uzrādīšana ir vajadzīga tikai no bibliogrāfiskā
saraksta pilnības viedokļa.» 3 Sis uzskats aplams, bibliogrāfiskā
rādītāja nozīme tīši sašaurināta. Lai raksturotu laikmetu un per-

sonas, daudzi sīki raksti un informācijas ir visai noderīgas.

1 Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963, 276. Ipp.
2 J. V. Latvijas zinātne un literatūra. 1928. Domas, 1932, № 5,

379. Ipp.
3 Latviešu zinātne un literatūra 1886.—1895. g. Latvijas zinātne un lite-

ratūra 1930. g., Brīvā Zeme, 1935, 12. febr.
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Da]a rakstu ne tik daudz novērtē «Latviešu zinātni un litera-

tūru», cik informē par kārtējā sējuma iznākšanu. So rakstu autori
cildina rādītāja lielo nozīmi, uzsver, ka šis izdevums aizpilda
līdzšinējo lielo robu bibliogrāfisko līdzekļu jomā, nosauc rādītāju
par laikmeta spoguli, pielīdzina tā vērtību enciklopēdijai. Autorī
raksta, ka šie izdevumi ir neatsverams palīgs visiem, kam jāpēta
Latvijas sabiedriskā, politiskā un kultūras dzīve, ka «Latviešu

zinātne un literatūra» ir derīga rokasgrāmata, ko izmantos visi,
kam darīšana ar grāmatām, bibliotekāri, rakstnieki, žurnā-
listi, skolotāji, studenti.

Dažās recenzijās nedaudz raksturots laikmets, par kuru attie-

cīgais sējums iznācis, lasītājs tiek informēts par sastādītājiem,
materiāla kārtojumu, palīgrādītājiem. Pāris teikumos aizrādīts

par neprecizitātēm un k|ūdām autoru atšifrēšanā, klasifikācijā,
par iespiedkļūdām, bet būtisku aizrādījumu un labojumu nav. Tāda
veida raksti ir lielākā da|a no visām recenzijām, piemēram, «Val-
dības Vēstnesī» (1924. gada 20. augustā), «Pēdējā Brīdī»

(1927. gada 7. maijā), «Rīgas Ziņās» (1925. gada 30. oktobrī),

«Jaunākajās Ziņās» (1927. gada 23. aprīlī) un citur. Atsauksmes

gan par kārtējiem, gan par retrospektīvajiem bibliogrāfiskajiem
rādītājiem «Latviešu zinātne un literatūra» ir diezgan vienādas

un nesniedz dziju novērtējumu, tām ir galvenokārt informatīva

nozīme.

Vērtīgākās ir atsauksmes, kur līdzās atzinīgiem vārdiem sīki
tiek analizētas kjūdas un izteikti lietišķi ierosinājumi (B. Salfe-

jeva, K. Egles, J. Misiņa raksti).
1927. gadā B. Salfejevs atzīmē 1, ka bibliogrāfiskajā rādītājā

nav ietverti rakstu nosaukumi no pārējo tautību periodiskajiem
izdevumiem, kas iznāk Latvijā, lai gan speciālistus tie varētu

interesēt. No raksta var uzzināt, ka «Latviešu zinātnes un lite-

ratūras» sastādītājiem bijis nodoms izveidot īpašu bibliogrāfisko
rādītāju, kur būtu bibliografēti raksti par Latviju no krievu, vācu,
po|u un lietuviešu periodiskajiem izdevumiem. «Ja šo darbu izdo-
sies veikt,» piezīmē B. Salfejevs, «tad jauno latviešu bibliogrā-
fiju nevarēs neatzīt par teicami sastādītu.» 2 Kā zināms, Latvija
izdoto cittautiešu periodisko izdevumu raksti rādītājos ietverti,
sākot ar 1925. gadu (rādītāji iznākuši pēc 1928. gada).

Laikraksta «Sociāldemokrāts» 3 redakcija izsaka vēlējumu kaut

1 Б. Ш [Шалфеев Б.] Latviešu zinātne un literatūra 1923. gadā.
Сегодня, 1927, 11 марта.

2 Turpat.
3 Latviešu zinātne un literatūra. Sociāldemokrāts, 1921, 13. maijā



123

nedaudz savākt datus par latviešu izdevumiem, kas iznāk ārze-
mēs. A. Ģinteram šie izdevumi nebija pieejami, un tikai padomju
laikā izdotie rādītāji (sākot ar I (IX) sējumu) papildināti ar izrak-
stiem no revolucionārās preses, kas bija izdota nelegāli ārzemēs,
piemēram, Bostonas «Amerikas Vēstneša», Brazīlijas «Biedro-

tāja» un citu izdevumu rakstiem.
Par latgaliešu periodisko izdevumu rakstu bibliografēšanu

rakstījis V. Skuja (īstajā vārdā V. Mundurs) izdevumos «Zīdū-
nis» un «Latgolas Vörds». Visasāk kritizēts 1904.—1905. gada
sējums. «Vērojot latgaliešu periodiku šajā laikā, savādi redzēt,
ka nav minēts pirmais pašu latgaliešu izdotais (Fr. Kempa)
kalendārs «Daugava». Vesela rinda šajā kalendārā ievietoto rak-
stu tomēr uzņemti (140., 345., 349., 397. Ipp.). Sis latgaliešu dia-
lektā iespiestais, Fr. Kempa rediģētais un izdotais kalendārs sa-

jaukts ar Fr. Trasuna vidusdialektā iespiesto «Daugavas» kato|u
kalendāru.» V. Skuja norāda, ka, sazinoties ar pāris latga|u rakst-
niecības darbiniekiem, kļūdas viegli varētu novērst. Recenzents
nenoliedz rādītāja lielo nozīmi, bet ari neattaisno k|ūdas. «Sīs

piezīmes ir tikai lūgums un atgādinājums rādītāju sastādītājiem
darbu veikt ar vislielāko rūpību, lai kjūdu procents būtu cik

iespējams niecīgāks, jo te sakopotās ziņas taču izmantos ilgus
gadus un ieviesušās k|ūdas ilgus gadus maldinās plašu rādītāju
lietotāju saimi un plauks viņu darbos tālāk.» 1

Visasāk pret rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra» k|ūdām
vēršas Jānis Misiņš. Vērtējot sējumu, kurā ietverta 1856.

1875. gada (tautiskā laikmeta pirmās puses) periodika, viņa
spriedums ir stipri negatīvs ne tikai par šo sējumu, bet par visu

«Latviešu zinātni un literatūru» kopumā. Starp J. Misiņu un

A. Ģinteru norisinās Joti asa domu apmaiņa. 2 Abu bibliogrāfu
galvenās domstarpības vai lokalizējumus dot pie latviešu ori-

ģinālsacerējumiem vai pēc lokalizējumu īsto autoru noskaidro-
šanas ievietot pie cittautu literatūras. A. Ģinters uzskata, ka

izšķirošais ir, kādā mērā darbs lokalizēts, J. Misiņš kategoriski

pieprasa noskaidrot autoru un sacerējumu ievietot pie cittautu

literatūras.
J. Misiņš uzskata, ka nevajadzētu autora darbu iekārtot pec

pseidonīma, kriptonīma vai laikraksta redakcijas nosaukuma, bet

1 Latgolas Vords, 1940, 14. martā.
2 Misiņš I. Latviešu zinātne un literatūra. 1856.—1875. Periodikā iespiests

rakstu rād. Säst. A. Ģinters. R., 1928. Izglit. M-jas Mēnešr., 1929, № 7/8,
89.-98. Ipp.

Qiniers A. Atbilde. IzglīL M-jas Mēnešr., 1930, 7/8. 146.—149. Ipp.
Misiņš J. Atbilde priekšējai atbildei. Izglīt. M-jas Mēnešr., 1930,

№ 7/8, 150,—151. Ipp.
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gan pec raksta nosaukuma. A. Ģinters domā, ka attiecīgās noza-

res specialists var pazīt neatšifrētos autorus un noteiktu rakstu
meklēt pēc pseidonīma, nevis pēc darba nosaukuma. Pārējiem lasī-
tājiem, kas interesējas par noteiktu tematu, iespējams izskatīt
visu vajadzīgo nodaju. Tieši raksta nosaukums viņiem reti būs
vajadzīgs. Mūsdienās šis A. Ģintera iekārtojums saglabāts.

J. Misiņa rakstu lielāko daju aizņem nepareizi atšifrēto autoru

uzskaitījums. A. Ģinters iebildis, ka vairākos gadījumos viņš nav

bijis pārliecināts, kurš autors ar šo pseidonīmu parakstījies.
Kritizēdams «Latviešu zinātnes un literatūras» kļūdas, pavir-

šības, neprecizitātes, J. Misiņš galīgi noliedz rādītāja nozīmi un

uzskata, ka ar šo izdevumu literatūras zinātnei izdarīts slikts

pakalpojums.
Tas, ka J. Misiņš cīnās «par bibliogrāfiskā darba zinātnis-

kumu un precizitāti» 1, protams, ir pozitīvs fakts, tomēr rādītāja
vispārīgais novērtējums ir pārāk bargs un neobjektīvs. Abos

diezgan garajos rakstos J. Misiņš nav rādītājam veltījis neviena
cildinoša vārda. Tik plašu darbu sastādīt pilnīgi bez kļūdām ir

neiespējami, jāņem vērā arī rādītāja īsie sagatavošanas un iespie-
šanas termiņi. «Neraugoties uz nepilnībām un trūkumiem, A. Ģin-
tera rādītājs ir plašākais un pilnīgākais analītiskās bibliogrāfi-
jas darbs Latvijā,» raksta J. Kancāns.2

Zināmu kopsavilkumu par A. Ģintera veikumu izdarījis
K. Egle: «Strādājot pie agrāko laiku periodikas bibliografēšanas,
vajadzīga liela uzmanība un rūpība, kā arī labi jāpārzina lite-
rārie un zinātnes jautājumi. Nevar teikt, ka Ģinteram būtu izde-
vies savu darbu veikt pilnīgi apmierinoši. Ir šais pagājušā
laika rādītājos kļūdas, ir nepareizības un pārpratumi, ir pat
paviršības.. Tādas lietas nav attaisnojamas un aizbildināmas, tās
novēršamas. Bet bibliogrāfijas nozīmi, vērtību un vajadzību
tādēļ noliegt nevar.»

3

A. ĢINTERA DARBA TURPINĀJUMS V. LĀČA LATVIJAS PSR
VALSTS BIBLIOTĒKĀ

Padomju Latvijā pēckara periodā strauji paplašinājās zināt-
niskās pētniecības darbs. Zinātniskie darbinieki arvien vairak

sāka izmantot arī agrāko laiku periodiskos izdevumus. Bez bib-

liogrāfiskā rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra» vajadzīgo
izdevumu meklēšana prasītu daudz pūļu un laika.

' Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963, 276. Ipp.
2 Turpat.
3 Latviešu zinātne un‘literatūra. Tēvijas Sargs, 1938, 25. nov.
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«Latviešu zinātnes un literatūras» neizdotā dala «Ģintera
kartotēka» glabājās V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkās
Letonikas lasītavā. Kartotēku lasītājiem izsniedza tikai ar bib-

liogrāfa starpniecību, lai novērstu varbūtējos zudumus, kā arī
kartīšu sajaukšanu. Lietošanai kartotēka nebija sevišķi ērta, loti
lielu neērtību radīja tas, ka personu rādītāja trūka vairākiem

gadiem (1915, 1916, 1937—1939). Tomēr kartotēku arvien vairāk

izmantoja zinātnieki un speciālisti. Plānās kartītes ātri nolieto-

jās, kartotēkas stāvoklis sāka radīt arvien lielākas bažas. Lai

saglabātu šo unikālo darbu, 1957. gadā saskaņā ar bibliotēkas
direktora pavēli tika nodibināta īpaša komisija, kas iepazinās ar

A. Ģintera kartotēkas stāvokli un konstatēja, ka

«1) kartotēka aptver analītiskos izrakstus no latviešu periodi-
kas par 1908.—1919. un 1937. —1942. gadu. Izraksts sakārtots pa

gadagājumiem (izņemot 1908.—1909. un 1915,—1916. gadu, kuri
sakārtoti pa diviem gadiem vienā gadagājumā),

2) laika gaitā kartotēka nonākusi arvien sliktākā stāvoklī
ir konstatēti iztrūkumi un sajauktas kartītes, uz plānā papīra rak-

stītās kartītes bieži izmantojamās nodaļās stipri nolietotas,

A. Ģintera kartotēkas kartīte
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3) A. Ģinteram daļēji nebija pieejami izrakstīšanai tā laika
revolucionārie pagrīdes izdevumi, tāpēc tajos publicētie sevišķi
vērtīgie materiāli kartotēkā nav atspoguļoti,

4) pieaugot zinātnieku interesei par republikas ekonomiku, kul-
tūru un vēsturi, kartotēka kā vienīgā atslēga minētā laikposma
periodikai kļūst arvien vajadzīgāka, un to arvien biežāk lieto
zinātnieki un speciālisti, tāpēc nevar pieļaut, ka šis unikālais
kultūras mantojums eksistē vienā eksemplārā, kuram ar laiku
draud bojāeja,

5) ņemot vērā visu iepriekš teikto, ir skaidra nepieciešamība
kartotēku sagatavot iespiešanai un izdot» 1.

Komisijas izstrādātie priekšlikumi bija pamatā Latvijas PSR
Kultūras ministrijas 1958. gada 29. maija pavēlei Nr. 461 par
periodikā iespiesto rakstu rādītāja «Latviešu zinātne un litera-

tūra» neizdotās daļas publicēšanu. Sim nolūkam piešķīra līdzek-

ļus un štata vienību. Pie šī darba no 1958. gada līdz 1976. ga-
dam strādāja LPSR VB galvenā bibliogrāfe Marta Apīne, kura
arī tagad palīdz šā darba turpinātājiem.

1958. gadā tika veikti priekšdarbi rādītāja sastādīšanai: no-

teica materiāla, apjomu, nepieciešamos līdzekļus, grozījumus kla-

sifikācijā, izdošanas ilgumu. Nodibināja redakcijas kolēģiju 12 cil-
vēku sastāvā, kurā ietilpa pārstāvji no Latvijas PSR Kultūras
ministrijas, LKP CK Vēstures institūta, LPSR VB, LPSR ZA,
LPSR ZA FB.

Tika nolemts vispirms pa gadagājumiem izdot rādītājus par
1908,—1917. gadu.

1959. gadā M. Apīne Izstrādāja Instrukciju par bibliogrāfiskā
rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra» sagatavošanu iespieša-
nai, kurā noformulēts darba galvenais uzdevums nevis pār-
strādāt A. Ģintera manuskriptu, bet papildināt un novērst trū-
kumus. Noteikts visos gadījumos, kur metodoloģija un mūsdienu

prakse pieļauj, respektēt A. Ģintera darba principus.

Pirmām kārtām tika konstatēti periodiskie izdevumi, kurus
A. Ģinters attiecīgajā gadā nebija izrakstījis. Pēc tam attiecīgā
gada kartotēku pārkārtoja izrakstīto avotu alfabētiskā secībā,
viena nosaukuma ietvaros hronoloģiski. Nākamajā darba

posmā visus izrakstus salīdzināja ar avotiem de visu. Šāds

lēmums izrādījās pareizs, jo salīdzināšanas gaitā atklājās dau-
dzas neprecizitātes, nepareizības un iztrūkumi.

1 Priekšlikumi par A. Ģintera kartotēkas «Latviešu zinātne un literatūra»

sagatavošanu iespiešanai. (Mašīnrakstā.)
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Pēc redkolēģijas lēmuma stingru materiāla izlasi izdarīja no-

daļā «2. Reliģija. Ateisms». No šīs nodaļas izņēma mazvērtīgā-
kos reliģiska satura materiālus: reliģiski dogmatiskus rakstus,
sprediķus, ja tie ietvēra tikai bībeles tematiku, bet nesniedza

ziņas par draudžu dzīvi.

Tika izdalītas jaunas nodaļas «IM Dialektiskais materiā-
lisms. Vēsturiskais materiālisms», «3K Markss. Engelss. Ļeņins.
Viņu darbi. Raksti par viņiem», «3M Marksisms. Sociālisms»,
kurās atspoguļota revolucionārās domas attīstība Latvijā, revo-

lucionārie notikumi Latvijā un citās zemēs. Literatūras klasifi-

kācijā izdarīja arī citas izmaiņas «Folkloru» no 3. nodaļas
(«Sabiedriski politiskās zinātnes») pārcēla uz 8. nodaļu («Lite-
ratūras zinātne. Daiļliteratūra»), «Etnogrāfiju» no 3. nodaļas uz

9. nodaļu («Vēsture») u.c. Izrakstus par laika posmu līdz
20. gs. sākumam ievietoja Latvijas un Krievijas vēstures noda-

ļās, bet rakstus par notikumiem 20. gs. nodaļās «32K2 Sabied-
riskā un politiskā dzīve Krievijā» un «32L2 Sabiedriskā un

politiskā dzīve Latvijā». Radniecīgas nodaļas rādītājā papildi-
nāja ar norādēm, piemēram, 902.7 Etnogrāfija. Sk. arī 745

Tautas māksla. 8F Folklora. Ja raksta saturs attiecās uz vai-
rākām nozarēm, tad rakstu ievietoja vairākās (parasti 2—3)
nodaļās.

Lielas grūtības (sevišķi sastādot I (IX) sējumu par 1908. —

1909. gadu) sagādāja ortogrāfijas īpatnības. A. Ģinters izmantoja
izdevumus, kas iespiesti vecajā ortogrāfijā. Sākumā bija priekš-
likums iespiest rādītāju ar gotu burtiem, bet tas sagādātu teh-
niskas grūtības, tāpēc tika atzīts par nepieņemamu. Visus aprak-
stus vajadzēja reducēt uz pašreiz lietojamo latviešu valodas orto-

grāfiju. Lai rādītājs nezaudētu savu nozīmi kā tā laika valodas

piemineklis, tad, pārrakstot tekstu jaunajā ortogrāfijā, atstāja
negrozītas tā laika fonētiskās, morfoloģiskās un sintaktiskās īpat-
nības (piemēram, «zemnieku klauši», «dārzu nozīme priekš Rī-

gas» u. tml.). Patskaņu garumus atzīmēja pēc pašreizējās orto-

grāfijas.
Bibliogrāfisko rādītāju «Latviešu zinātne un literatūra»

izmantošanu atvieglo plaša palīgrādītāju sistēma:

1) Personu palīgrādītājs (visu rakstu autoru uzvārdi, pseido-

nīmi un kriptonīmi, rakstos pieminēto personu, kā arī daiļlitera-
tūras tulkotāju uzvārdi),

2) Ģeogrāfiskais palīgrādītājs, kurā norādīti Latvijas un ar

Latviju saistīto vietu nosaukumi. Starp vietvārdiem nav uzrādīta

Rīga, jo raksti par to atkārtojas ik lappusē, tāpat tādu plašu
teritoriju nosaukumi kā Vidzeme, Latvija, Eiropa,



3) Priekšmetu palīgrādītājs, kurā priekšmetam pievienotie
cipari apzīmē klasifikācijas nodaļu.

Katrā sējumā ievietoti izlietoto avotu (žurnālu, avīžu, kalen-
dāru un rakstu krājumu) saīsinājumu paskaidrojumi.

Grāmatu un lugu recenzijas uzrādītas divreiz atbilstošajā
nodaļā pēc recenzentu uzvārdiem un nodaļā «Recenzijas» recen-

zējamo grāmatu un lugu alfabētiskā secībā. Personāliju un bio-

grāfiju nodaļā (92) personām pēc iespējas norādīta arī nodar-
bošanās un tautība (latviešiem tautība nav norādīta), piemēram:
Līvs ILUv), Juhans, igauņu rakstn.

Sākot ar К (X) sējumu, visi raksti numurēti. Lasītājiem tādē-

jādi ērtāka kļuvusi palīgrādītāju lietošana. Sastādītājs šādā gadī-
jumā palīgrādītājus var iesniegt tipogrāfijā kopā ar pamat-
tekstu.

Katrā rādītāja sējumā no jauna izrakstīti pāris tūkstošu rak-

stu. Sevišķi svarīgi rādītāja papildinājumi ir izraksti no nelegā-
lās revolucionārās preses. Rādītāju sagatavojot, tiek izmantoti ne

tikai Latvijas bibliotēku un citu iestāžu fondi, bet arī Padomju
Savienības lielāko grāmatu krātuvju PSRS VB un VPB fondi.

Pašlaik iznākuši pieci bibliogrāfiskā rādītāja «Latviešu zinātne

un literatūra» sējumi par 1908.—1913. gadu. Darbs turpinās pie
О (XIV) sējuma par 1914. gadu.

A. Ģintera nopietnā zinātniskā pieeja un progresīvie uzskati

ļāva viņam paredzēt bibliogrāfijas nākotnes vajadzības, tādēļ
«Latviešu zinātne un literatūra» vienmēr ieņems paliekošu vietu

latviešu kultūras vēsturē.
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В. ФРАНКОВСКА

АУГУСТ ГИНТЕР И «ЛАТЫШСКАЯ НАУКА И ЛИТЕРАТУРА»

Резюме

Аугуст Гинтер (1885—1944) один из виднейших деятелей в области
латышской библиографии. Более 20 лет он посвятил составлению библиогра-
фического указателя «Латышская наука и литература», ставшего делом

всей его жизни.

В краткой биографии А. Гинтера содержатся сведения о его годах учебы
в Митавском (Елгавском) реальном училище, которое он должен был оста-

вить из-за своей революционной деятельности. В 1904—1905 годах А. Гинтер
учился в Одесском политехническом институте, затем эмигрировал в Швей-

царию. С 1906 по 1911 год был студентом Берлинского электротехнического

института.

В 1904 году началась журналистская деятельность А. Гинтера.
В своих корреспонденциях из Швейцарии и Германии А. Гинтер сравни-

вает положение трудящихся этих стран с положением трудового народа в;

России и в Латвии и приходит в выводу, что хотя за границей пролетариат
и пользуется большими политическими свободами, но экономическая зависи-

мость и гнет буржуазии там столь же велики, как на родине. Сатирические
статьи А. Гинтера направлены против отрицательных явлений в латышском

обществе.

В 1913 году А. Гинтер редактирует митавскую газету «Мусу домас»-

(«Наша мысль»). Его журналистская деятельность постепенносужается, и он

задается целью библиографировать латышскую периодику. В 1919 году

А. Гинтер начинает составление текущего библиографического указателя
статей латышской периодики.

В мае 1920 года он поступает в Государственную библиотеку на долж-

ность делопроизводителя. В 1'921
году выходит из печати первый том серии

систематических указателей статей из периодики «Латышская наука и лите-

ратура» за первую половину 1920 года. Со второго тома в указатель вклю-

чаются сведения о книгах, изданных в соответствующем году. С 1925 года

указатель отражает статьи из периодических изданий Латвии также на рус-
ском, немецком, польском и других языках. Это повлекло за собой измене-

ние названия («Наука и литература Латвии»). С 1927 года указатель содер-
жит только периодику.

Всего издано 18 томов серии текущих библиографических указателей,
охватывающих период 1920—1936 годов. Материалы за 1937—1942 годы

сохранились в виде картотеки. В составлении этой серин указателей участ-

вовали также В. Цауне, П. Дзерве и другие библиографы.

В 1923 году А. Гинтер приступил к составлению серии ретроспективных
библиографических указателей «Латышская наука и литература», которая

начала издаваться в 1923 году и охватывала период с 1763 года (год появ-

ления первого известного в это время латышского календаря). При жизни

А Гинтера было издано 8 томов ретроспективных указателей. Последний

том за 1907 год вышел в 1940 году. Период с 1908 по_1919 год А. Гинтером

был библиографирован, но Великая Отечественная война прервала издание

указателей.
После войны неизданная часть «Латышской науки и литературы» («Кар-

тотека Гинтера») хранилась в ГБ ЛатвССР, доступная для библиографнче-
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ской работы и обслуживания читателей. Чтобы сохранить это уникальное
наследие, в 1958 году Министерство культуры ЛатвССР издало приказ
№ 461 о редактировании и издании рукописной части указателей «Латыш-
ская наука и литература». Для этой работы предоставлялись средства и

штатная единица. С 1958 по 1976 год неизданные материалы готовила к

печати гл. библиограф М. Апине, ставившая целью не переработку рукописи,
а дополнение ее не доступным для А. Гинтера в то время содержанием
революционных и других изданий, устранение недочетов систематизации

материала и т. д. Были разработаны основные вопросы методики, зафикси-
рованные в инструкции, утвержденной в 1960 году.

Уже опубликованы пять томов за 1908—1913 годы. Работа продолжается.
Создание первой очереди ретроспективных указателей завершится выпуском
тома за 1919 год.

V. Frankovska

AUGUST GINTER UND «LETTISCHE WISSENSCHAFT UND LITERATUR»

Zusammenfassung

August Ginter (1885—1944) ist eine der namhaftesten Persönlichkeiten
in der lettischen Bibliographie. Mehr als 20 Jahre widmete er der Zusammen-

stellung des bibliographischen Verzeichnisses «Lettische Wissenschaft und Lite-

ratur», das zu seinem Lebenswerk wurde.

Kurz werden A. Ginters Familie und Studienjahre in der Realschule in

Mitau (Jelgava) charakterisiert, die er wegen seiner revolutionären Tätigkeit
aufgeben sollte. In den Jahren 1904—1905 studierte A. Ginter im Polytech-
nischen Institut in Odessa, dann emigrierte er in die Schweiz. Von 1906 bis

1911 besuchte er das Elektrotechnische Institut in Berlin.
1904 fing A. Ginter seine journalistische Tätigkeit an. In den Zeitungs-

berichten aus der Schweiz und aus Deutschland verglich er die Lage der

Werktätigen dieser Länder mit der Lage des Volkes in Rußland und Lettland

und kam zu dem Schluß: das Proletariat im Ausland genöße größere poli-
tische Freiheiten, aber seine ökonomische Abhängigkeit und Unterdrückung
von Seiten der Bourgeoisie wäre dort genau so stark wie in der Heimat.

Satirische Artikel von A. Ginter waren gegen negative Erscheinungen in

der lettischen Gesellschaft gerichtet.
1913 redigierte A. Ginter die Mitauer Zeitung «Mūsu Domas» («Unsere

Gedanken»). Seine journalistische Tätigkeit trat immer mehr zurück, und

A. Ginter setzte sich ein Ziel, lettische Periodica bibliographisch zu bearbeiten.
1919 begann er mit der Zusammenstellung von einem fortlaufenden biblio-

graphischen Verzeichnis, das Artikel aus der lettischen Periodica umfaßte.

Im Mai 1920 beginnt seine Arbeit als Schriftführer in der Staatsbiblio-
thek. 1921 erschien der erste Band der Reihe von systematischen Verzeich-
nissen «Lettische Wissenschaft und Literatur», der Artikel der Periodica für
die erste Hälfte des Jahres 1920 aufwies. Seit dem zweiten Band wurden

ins Verzeichnis Angaben über Bücher eingeschlossen, die im betreffenden
Jahr herausgegeben worden waren. Von 1925 spiegelte das Verzeichnis Arti-
kel aus der Periodica Lettlands auch in russischer, deutscher, polnischer und
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«Wissenschaft und Literatur Lettlands». Seit 1927 enthält das Verzeichnis nur

die Periodica.
Insgesamt wurden 18 Bände der Reihe von fortlaufenden bibliographi-

schen Verzeichnissen herausgegeben, die den Zeitabschnitt von 1920 bis 193&
umfaßten. Materialien über die Jahre 1937 bis 1942 blieben als eine Kartei
erhalten. An der Zusammenstellung dieser Reihe von Verzeichnissen nahmen

auch V. Caune, P. Dzērve und andere Bibliographen teil.

1923 begann A. Ginter eine Reihe von retrospektiven bibliographischen
Verzeichnissen «Lettische Wissenschaft und Literatur» zusammenzustellen, die-

-1923 herausgegeben wurden und den Zeitabschnitt von 1763 (dem Erschei-

nungsjahr des ersten zu jener Zeit bekannten lettischen Jahrbuches) um-

faßten. Zu Ginters Lebzeiten wurden 8 Bände von retrospektiven Verzeichnissen
gedruckt. Der letzte Band über das Jahr 1907 erschien 1940. A. Ginter bear-
beitete bibliographisch den Zeitabschnitt 1908 bis 1919, aber der Große Vater-

ländische Krieg brach die Herausgabe von Verzeichnissen ab.

Nach dem Krieg wurde der ungedruckte Teil der «Lettischen Wissen-

schaft und Literatur» (die s. g. «Kartei von A. Ginter») in der Staatsbib-
liothek. aufbewahrt und war für bibliographische Arbeit und Leserbetreung
zugänglich. Um diesen unikalen Nachlaß zu erhalten, erließ das Ministerium
für Kultur der Lettischen SSR 1958 den Befehl Nr. 461 über die Redigie-

rung und die Herausgabe des handschriftlichen Teiles von Verzeichnissen

«Lettische Wissenschaft und Literatur». Geldmittel und eine Stelleneinheit
wurden zur Verfügung gestellt. In den Jahren 1958 bis 1976 bereitete die

Hauptbibliographin M. Apine die ungedruckten Materialien zum Druck vor.

Sie setzte sich ein Ziel, das Manuskript nicht zu überarbeiten, sondern es

durch die für A. Ginter zu jener Zeit unzugänglichen Ausgaben revolutio-

nären und anderen Inhaltes zu ergänzen sowie die Mängel bei der Systema-
tisierung vom Material zu beseitigen usw. Es wurden Hauptfragen der Metho-

dik erarbeitet, die in einer Vorschrift festgelegt und 1960 bestätigt wurden.

Es sind schon 5 Bände über den Abschnitt 1908 bis 1913 herausgegeben:
worden. Die Arbeit wird weitergeführt. Die erste Reihe von retrospektiven
Verzeichnissen wird mit der Herausgabe des Bandes über das Jahr 1919 ge-
endet.
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S. ŠIŠKO

J. G. VILKENA TIPOGRĀFIJA RĪGĀ

(1675 — 1713)

Johana Georga Vilkena tipogrāfijas darbība ir maz pētHa.
Literatūrā atspoguļota galvenokārt tikai dažu šī grāmatražoša-
nas uzņēmuma iespiedumu vēsture. Arī arhivālijās, kuras glabā-
jas Latvijas PSR, ziņu par tipogrāfijas darbību ir nedaudz. Spies-
tuves produkcija vienkopus nav bibliografēta, tāpēc tipogrāfijas
darbības izpēte sākās ar tās produkcijasnoskaidrošanu. Tika biblio-

grafēti Rīgas lielāko bibliotēku fondos esošie iespieddarbi, reģis-
trētas bibliogrāfiskajos rādītājos un literatūrā minētās grāmatas.
Tomēr šī darba rezultātā radušos Vilkena tipogrāfijas iespiedumu
rādītāju par pilnīgu uzskatīt nevar.

1 Spiestuves pastāvēšanas
pēdējā posmā bija smagi vēsturiskie apstākļi notika Ziemeļu
karš. Kara postījumi, saimnieciskais sabrukums, mēra gads bija
par cēloni iespiestās produkcijas zināmas daļas bojāejai. Grūtī-

bas sagādāja arī tas, ka vairāki iespiedumi, sevišķi sīkiespied-
darbi, iznākuši bez tipogrāfijas apzīmējuma. Izdevumu atribūcija
spiestuvei bija iespējama tikai atsevišķos gadījumos pēc rakstu-

rīgiem tipogrāfiskā ornamenta elementiem. Raksta galvenais no-

lūks ir apkopot pieejamās ziņas par tipogrāfijas vēsturi un sniegt
tās darbības analīzi tādā apjomā, kādā tas pašlaik iespējams. Lai

gūtu plašāku ieskatu, būtu jāizdara meklējumi Zviedrijas arhī-

vos un bibliotēkās.
17. gs. pēdējā trešdaļā Vidzeme bija labvēlīgi apstākļi grā-

matniecības attīstībai. īpaša aktivitāte sabiedriskajā un saimnie-

ciskajā dzīvē bija vērojama Rīgā: notika rosīga iekšējā un ārēja
tirdzniecība, vietējās administrācijas amatos tika nodarbināts

liels ierēdņu štats, veidojās hozīmīgi inteliģences kadri. Vaja-
dzību pēc inteliģences palielināja jaunu mācību iestāžu dibinā-

šanās: 1675. gadā izveidoja Zviedru liceju, 1678. gadā darbību

atjaunoja Rīgas ģimnāzija. Protams, bija arī grūti gadi, kad

dabas katastrofas, epidēmijas, bads, lielas ugunsnelaimes ruinēja
dzīvi.

1 Kartotēka glabajas Latvijas PSR VB rokrakstu fondā (turpmāk RX)A
155, 47.
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Kaut arī latviešiem dzimtcilvēkiem laukos, amatniekiem un

mājkalpotājiem pilsētas saimniecisko un kulturālo pārkārto-
jumu labumi bija pieejami tikai minimāli, atsevišķas Zviedrijas
valdības reformas ietekmēja arī viņu ekonomisko, tiesisko un kul-
tūras stāvokli. Vieni no nozīmīgākajiem notikumiem, kas stimu-

lēja latviešu grāmatniecības attīstību, bija latviešu skolu dibinā-
šanās vispirms Rīgā, vēlāk arī laukos.

īpašu vērību Zviedrijas valdība pievērsa luterānisma stipri-
nāšanai, uzskatīdama, ka reliģijas dogmas ir svarīgs valsts varas

balsts. 1674. gada jūlijā Vidzemē amatā stājās jauns superinten-
dents no Vācijas ataicinātais Johans Fišers (Fischer, 1633

1705). Fišers Vidzemē ieradās ar uzdevumu nostiprināt luterāņu
baznīcas stāvokli. Sai nolūkā viņš centās panākt, lai tauta reli-

ģiskos tekstus nevis mehāniski iekaltu, bet arī kaut cik izprastu.
Šāda programma bija saistīta ar jaunu izdevumu gatavošanu,
kas būtu noderīgi katehizācijai un citiem pasākumiem.

Tolaik Rīgā pastāvēja tikai viena tipogrāfija, kuru vadīja
H. Besemesers (Bessemesser) . Kaut arī šī Rīgas pilsētas tipo-
grāfija bija iespiedusi vairākus lielus darbus, piemēram, Rīgas
vācu dziesmu un lūgsnu grāmatas 1664. un 1670. gadā, latviešu

rokasgrāmatu 1671. —1673. gadā un citus, tās finansiālais stāvok-

lis nebija stabils. lespiedumu noiets bija gauss, bieži trūka pasū-
tījumu un līdz ar to arī darba. 1674. gadā Besemesers iesniegumā
Rīgas rātei raksturoja sava uzņēmuma stāvokli un lūdza nepie-
raut otras tipogrāfijas nodibināšanu Rīgā. 1 lespējams, ka šis

iesniegums radies sakarā ar Fišera ierašanos Vidzemē un viņa
plāniem. Jau 1675. gada sākumā k|uva skaidri zināms, ka ģene-

rālsuperintendents grib atvērt savu tipogrāfiju.
1675. gada maijā Rīgas rāte sava iespiedēja interesēs sāka

cīņu, lai valdība nedotu atļauju otras spiestuves atvēršanai. Vai-

rākas reizes rāte ar pilsētas pārstāvju starpniecību Stokholmā

centās panākt sev labvēlīgu spriedumu. Tika minēti argumenti,
ka pēc Fišera tipogrāfijas atvēršanas rāte vairs nevarēs būt visu

Rīgas iespiedumu cenzors un ka Besemesera tipogrāfijai piešķirtā
privilēģija nav tik spēcīga, lai varētu pasargāt šo spiestuvi no

izputēšanas. Neveiksmes gadījumā rāte vismaz cerēja panākt, lai

otrajam uzņēmumam būtu aizliegts iespiest pilsētas lietam un

tās pilsoņiem veltītus darbus, pat apsveikuma tekstus kazu un

citos gadījumos.
Tomēr rātes pretdarbībai redzama rezultāta nebija. 1675. gada

9. augustā Kārlis XI parakstīja privilēģiju, kas noteica, ka Fiše-

ram ir atļauts ar saviem līdzekļiem iekārtot tipogrāfiju un burtu

1 Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga, 1588—1888. R„
1890, S. 348—352.
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lietuvi «Vidzemes vienkāršās un nabadzīgās jaunatnes kristīgās
audzināšanas labā». Svarīgākie privilēģijā ietvertie tipogrāfijas
un burtu lietuves izveides nosacījumi bija šādi:

a) Fišera tipogrāfija un burtu lietuve drīkst saukties

par «karaliskajām», to personālam ir tādas pašas tiesības un

privilēģijas kā citiem darbiniekiem karaļa dienestā;
b) tipogrāfija un burtu lietuve ir manufaktūras ar tiesībām

izmantot visas amatnieciskajiem uzņēmumiem piešķirtās privilē-
ģijas;

c) visi Fišera paša sacerētie, izstrādātie un pārlabotie darbi
valsts robežās tiek sargāti no nelikumīgas pārdrukāšanas 15 ga-
dus pēc iespiešanas;

d) spiestuves īpašnieks drīkst nodarbināt grāmatsējēju savu

izdevumu un jaunatnei nepieciešamo skolas grāmatu iesiešanai;
e) visus tipogrāfijai, grāmatu sietuvei un burtu lietuvei nepie-

ciešamos materiālus, piemēram, pergamentu, ādu, papīru, darba

rīkus, drīkst ievest tādā daudzumā, kāds nepieciešams darbam.
Tādā pašā veidā drīkst brīvi izvest tipogrāfijā un burtu lietuvē

pagatavotos materiālus. Sie ievedumi un izvedumi ir brīvi no

muitas, tomēr «kārtības labad» licence (muitas nodoklis) '/s%
ievedamo un J/4 % izvedamo materiālu vērtības Fišeram jāno-
maksā; 1

f) Fišers vai viņa mantinieki minētos uzņēmumus var nodot
citai personai tikai ar karaļa piekrišanu.2

1682. gada 1. augustā Kārlis XI Fišera spiestuvei papildus
piešķīra arī grāmatu pārdošanas privilēģiju, kas bija sastādīta,

ievērojot tolaik parasto maiņas tirdzniecību starp izdevniecībām.

Tipogrāfija drīkstēja brīvi pārdot ne tikai pašas iespiedumus, bet

arī citu tipogrāfiju izdotās grāmatas, kuras spiestuve iemainījusī
pret saviem izdevumiem.3

Kārlis XI privilēģijas piešķīra arī Rīgas pilsētas tipogrāfijai:
1681. gada 18. maijā privilēģiju par atbrīvošanu no muitas

g'rāmattirdzniecībā un 1685. gada 27. oktobrī par izdevumu

sargāšanu no nelikumīgas pārdrukāšanas. 4

Ne vienas, ne otras tipogrāfijas privilēģijas tieši neapdrau-

dēja otra uzņēmuma pastāvēšanu, un to sekmīgas darbības gal-
venais nosacījums bija īpašnieku iniciatīva un enerģija.

1 Fišeram noteiktā licence tomēr bija ievērojami mazāka par tolaik parasto
licenci, kas veidoja 3—5% preču vērtības (Latvijas PSR vēsture. R., 1967,
59. Ipp.).

2 Buchholtz A. Geschichte ..., S. 352—354.
’ Turpat, 355. Ipp.
4 Hollander В. A. Wilhelm Ferdinand Häcker, Buchdruckerei, Riga 1804—

1904. R„ 1904, S. [62—63].
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Fišers par savas tipogrāfijas vadītāju iecēla no Vācijas at-

braukušo Johanu Georgu Vilkenu (Wilcken, ?—1702), un tieši šis

vārds parādās tipogrāfijā iespiesto darbu izdošanas ziņas. Arī

literatūrā šī tipogrāfija vairāk pazīstama ar vārdu. Vil-

kens bija spiestuves tehniskais vadītājs, taču izvēle un

sagatavošana iespiešanai bija Fišera ziņā. 1 Viņš rūpējās arī par

izdevumu finansēšanu. Tā tika veikta kā no Fišera personiska-

jiem, tā atsevišķos gadījumos arī no valsts kases līdzekļiem.

Tipogrāfija pieņēma arī iestāžu un privātpersonu pasūtījumus.

Tā, piemēram, 17. gs. 90. gados un 18. gs. sākumā tajā iespiesti

ielūgumi uz Zviedru liceja aktiem, J. Ā. Herteļa pārdodamo reto

grāmatu katalogs (1697) un citi darbi.

Par Fišera tipogrāfijas atrašanās vietu ir zināms tikai tik

daudz, ka Fišeram bijis nodoms to ierīkot pilī 2, bet 1702. gadā tā

atradusies viņam piederošā mājā Monētu ielā (Müntzstraße) 3.
Tā kā Fišeram kādu laiku Rīgā nebija, «karaliska-

jai» tipogrāfijai telpas īrēja. 1690. gada Vidzemes ģenerālguber-
nators aicināja Fišeru pārcelt tipogrāfiju uz Tartu, kur tā butu

pakļauta universitātei, taču šis projekts realizēts netika. Ar

grāmatām tipogrāfija, iespējams, tirgojās tā laika grāmattirdz-
niecības tradicionālajā vietā Doma baznīcas krusteja.

Vilkena tipogrāfijas tehniskais apbruņojums bija labs. Sava

burtu lietuve nodrošināja spiestuvi ar dažādiem burtu komplek-
tiem. Papīru pirka kā ārzemēs, tā nelielos daudzumos arī Tomes

papīrdzirnavās Kurzemē. Pirmo produkciju tipogrāfijā acīmredzot

sāka dot tikai 1676. gadā. Šinī gadā blakus sīkiem iespieddar-

biem pagatavots arī viens liels darbs jaunā derība M. Lutera

vācu tulkojumā. Pavisam ir zināmi vairak nekā 150 Vilkena tipo-

grāfijā iespiesti darbi latviešu, igauņu, vācu, latīņu, poļu un

zviedru valodās.
Līdz ar Vilkena tipogrāfijas atvēršanu Rīga izveidojas divi

grāmatizdošanas centri. Katram no tiem bija savas atbalstītajās

iestādes, savi autori un daļēji pat savs īpašs izdevumu izplatī-

šanas areāls. Jaunajai tipogrāfijai palīdzēja Vidzemes virskonsis-

torija, kuras prezidents ģenerālsuperintendents Fišers saņēma

atbalstu no sev labvēlīgā karaļa. Rīgas pilsētas tipogrāfijas dar-

bības rosinātājas bija Rīgas rāte un Rīgas pilsētas konsistorija.

1 Liekas Vilkens ar savu stāvokli «karaliskajā» spiestuvē pilnībā apmie-

rināts nebijā. 1683. gadā pēc Besemesera nāves viņš pieteicās rātei par pil-

sētas iespiedēju, taču Fišers vipu no darba atbrīvot atteicas. (LC\ VA, /49. i.,

6. apr., 468. 1., 335. Ip.)
2 Buchholtz A. Geschichte..., S. 147.
3 RX 59, 5, 14, 76.-77. Ip.
4 Puksov F. Tartu ja Tartu-Pārnu rootsiaegse ülikooli trükikoda. Tartu,

1932, Ik. 90.
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Vilkena spiestuvei darbus deva galvenokārt Vidzemes lauku mā-

cītāji, bet ap pilsētas tipogrāfiju grupējās Rīgas draudžu garīdz-
nieki. Raksturīgi, ka Vilkena tipogrāfijā savus darbus iespieda
Rietumeiropā reliģisko cīņu laikā vajāti garīdznieki, kuri bija
atk|uvuši līdz Vidzemei. Līdzīga grupēšanās notika arī starp
Rīgas mācību iestāžu pedagogiem: Vilkena tipogrāfijā savus sace-

rējumus vairāk iespieda liceja pedagogi, bet pilsētas tipogrāfija
galvenokārt bija saistīta ar ģimnāzijas aprindām.

J. G. Vilkena tipogrāfija pie grāmatu ražošanas latviešu va-

lodā ķērās 17. gs. 80. gadu sākumā. Tā kā spiestuve gatavoja
vairākus tādus izdevumu veidus, kuru izlaidē prioritāte jau pie-
derēja Rīgas pilsētas tipogrāfijai, sākās konflikti starp abiem

grupējumiem. Konfliktu noregulēšanā parasti tika iesaistīta Rī-

gas rāte un citas iestādes.
Gandrīz visu Vilkena tipogrāfijā iespiesto latviešu grāmatu

sagatavošanā piedalījās Ernsts Gliks. Viņa pirmais veikums bija
Fišera jautājumu katehisma «Schriftmäßige Erklärung...» pār-
strādāšana latviešu valodā. Vācu valodā katehisma pirmizdevums
iznāca 1680. gadā, bet tā 2. daļas latviešu tulkojumu pagatavoja,
cik zināms, 1682. gadā. 1 Ar šo izdevumu saistīts viens no minē-

tajiem konfliktiem, jo 1682. gadā arī pilsētas tipogrāfijā iznāca
katehisms G. Drese|a «Svēta bērno mācība». Lai atbalstītu

pilsētas tipogrāfiju, Rīgas konsistorija lika pilsētas skolu skolo-

tājiem lietot tikai Drese]a katehismu. 2 Turpretī Vidzemes lauku

skolās, līdz kurām Rīgas konsistorijas vara nesniedzās, lietoja
Fišera sacerējumu.

80. gados aizsākās latviešu ābeču izlaide. Vilkena tipogrāfija
pagatavoja vismaz četrus ābeču izdevumus, no kuriem līdz mūsu
dienām saglabājušies divi. Vecāko no tiem iespieda 17. gs.
80. gadu pirmajā pusē, bet jaunāko starp 1690. un 1700. gadu.
To iekārtojums šāds: sākumā burti un zilbes, beigās īsi reliģiski
teksti burtošanai un lasīšanai. Domājams, ābeču sastādīšanā

piedalījās Gliks. Ābeci, liekas, 80. gadu beigās, izdeva arī Rīgas

pilsētas tipogrāfijas vadītājs G. M. Nellers (Nöller). 1692. gadā
viņš pilsētas konsistorijai sūdzējās, ka Fišers drīz vien pēc tam
esot izdevis tādu pašu izdevumu, kaut ari Nellers esot piedāvājis
daļu sava izdevuma metiena. 3

Liela daļa no Vilkena iespiestajām grāmatām latviešu valodā

bija luterāņu baznīcas tā sauktās rokasgrāmatas sastavdaļas:

perikopes, dziesmu un lūgsnu grāmatas, katehisms. Pirms pilna

1 Straubergs J. Jaunatrastais garīga satura rokraksts Stokholmā (XVII gs.
beigas). Ce|i, 1935, 6. krāj., 231. Ipp.

2 Straubergs J. Rīgas vēsture. R., [1937], 376. Ipp.
3 LCVVA, 1377. f„ 1. apr., 10. 1., 447. Ip.
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«Latviskas dziesmu grāmatas» (1700) titullapa
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rokasgrāmatas izdevuma tipogrāfija 1686. gadā -vienā konvolūtā
laida klajā «Latvisku dziesmu grāmatu...» un «Latvisku dieva

lūgšanu gramatu ...». Sājā izdevumā 2/з dziesmu kopskaitā
apmēram 150 bija K. Fīrekera (Filrecker) modernās, sillaboto-

niskaja pantmērā sacerētās dziesmas. Literatūrā sastopamie norā-
dījumi, ka dziesmu grāmatas redaktors esot Gliks,,1 diezin vai būs
pareizi, jo pats Gliks grāmatu savu sastrādāto darbu skaitā nav

pieminējis. 2 Lūgsnu grāmata bija Glika oriģināldarbs. Pilns ro-

kasgrāmatas izdevums nāca klajā tikai 1690. gadā ar nosaukumu
«Latviska evangeliumo, lekciono, dieva dziesmo, dieva lūgšano
ir cito dieva mācībo grāmata ...». Tipogrāfija rokasgrāmatas kon-
volūta ietvēra 1690. gadā iespiesto «Latvisku dziesmu grā-
matu ...», kā arī 1689. gadā pagatavotās «Latvisku dieva lūgšanu
grāmatu ...» un «Svētu bērnu mācību ...». Dziesmu grāmata bija
papildināts 1686. gada izdevums, pie tam papildinājums uzska-
tāms par soli atpakaļ. Tajā tika ievietota virkne veco G. Manceļa
dziesmu, kuras mākslinieciskajā ziņā bija mazvērtīgākas par
K. Fīrekera radītajām. Izšķīrēja nozīme acīmredzot bija tradīci-

jai, tam apstāklim, ka Manceļa tulkojumi bija vairāk pazīstami.
Katehismu sagatavoja Gliks, pilnveidodams un ar bībeles tulko-

jumu saskaņodams J. Rīvija (Rivius) latviešu valodā sagatavoto
un vēlāk Manceļa pārveidoto Lutera katehismu. Nākamais rokas-

grāmatas izdevums Vilkena tipogrāfijā iespiests 1694. gadā
(iespējams, tikai evaņģēliju daļa) un 1700. gadā.

Rokasgrāmatu iespieda arī Rīgas pilsētas tipogrāfijā. Asa

cīņa izvērsās ap izdevumu, ko Nellers sāka gatavot 1696. gadā.
Darba galvenais redaktors Jāņa draudzes mācītājs L. Depkins
evaņģēliju fragmentu daļā gribēja paturēt veco Manceļa redakciju
un ortogrāfiju, bet Fišers pieprasīja, lai šie teksti būtu saskaņoti
ar jau iznākušo bībeles tulkojumu. Tā kā ne viena, ne otra puse

nepiekāpās, jautājumu apsprieda Rīgas pilsētas konsistorijā, vē-
.lāk rātes sēdē. Konsistorija Fišera prasību centās iztulkot kā

Rīgas pilsētas tipogrāfijas tiesības brīvi izdot grāmatas Rīgas
draudzēm aizskārumu. Rāte bija par vienādību tekstos un atzina,
ka Depkinam jāpiekāpjas.3 Tomēr darbu neturpināja vēl vairākus

gadus, un tikai 1703. gadā, kad Rīgas konsistorijas vadībā no-

kļuva Fišera grupas pārstāvis, Depkins piekāpās, un grāmata
beidzot iznāca.

1 Straubergs J. L. Kannenberga vārdnīca un Fīrekera manuskriptu likte-
nis. Izglītības M-jas Mēnešr., 1936, № 12, 633. Ipp.

2 Sonntag Ķ. G. Probsts Glück eigenhändige Nachrichten über seine Be-

mühungen für die lettische und russische Literatur. In: Beiträge zur

Kenntniß Rußlands und seiner Geschihte. Dorpat. 1818, Bd. 1, S. 694—702.
3 LCVVA, 749. f„ 6. apr„ 47. 1., 49. Ipp.; 1377. f„ 1. apr„ 15. 1., 159,—160.,

165.—166., 251., 254. Ip.
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Pats lielākais Vilkena tipogrāfijas pasākums latviešu grāmat-
niecībā bija bībeles izdošana. Bībeles tulkojuma gatavošana lat-
viešu valodā sākās 1681. gadā pēc vienošanās ar karali. Lai pa-
sākumu varētu realizēt, no Zviedrijas valsts līdzekļiem tika pie-
šķirti 7500 tā sauktie Alberta dālderi: 1500 dālderi valsts kasē

bija iemaksāti kā soda nauda par divkauju, bet 6000 dālderi tika

Viena no bībeles pirmizdevuma (1685 — 1694) daļu titullapām
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ieskaitīti no licences veidā ienākušajiem ieņēmumiem. Par šo
.summu vajadzēja izdot bībeli arī dienvidigauņu dialektā.

Bībeli no oriģinālvalodām tulkoja Gliks, kuram 1682. gada
novembrī par palīgu tika pieaicināts K. B. Vitens (Witten'), bet
1686. gada augustā M. Klemkens. Pienākumu sadale starp
šiem trim darbiniekiem īsti nav zināma, taču, domājams, palīgi
vairak veica tehniskus palīgdarbus: pārrakstīja manuskriptu, la-
sīja korektūru. Tulkotājs un palīgi Rīgā saņēma brīvu dzīvokli
un uzturu, tika apgādāti ar malku un apgaismojumu. Viņiem
izmaksāja arī honorāru: Gliks saņēma 866 dālderus 42,5 grašus,
Vitens

izsniegti 69 dālderi 81,5 graši. Izdevuma gatavošanu uzraudzīja
Fišers, kuram karalis bija paredzējis vislielāko atalgojumu
300 dālderu gadā. Lielo tulkojumu pa daļām deva revidēt Vidze-

mes un Kurzemes mācītājiem, kuri arī saņēma uztura naudu.
Lai bībeli iespiestu, tipogrāfijai vajadzēja pamatīgi papildināt

savus tehniskos līdzekļus: tika sagādāti 6 centneri (300 kg) burtu

kopsummā par 150 dālderiem, kā arī citi materiāli un instrumenti

par 50 dālderiem. Holandē tika iepirktas vairāk nekā 1400 rises

kornetpapīra, tāpēc samērā daudz izmaksāja papīra transporta
izdevumi un muita. Visas izmaksas par papīru bija apmēram
2300 dālderu. lespiešanas izdevumus raksturo šādi skaitļi: iespie-
dējs par vienas loksnes iespiešanu saņēma 4,5 dālderus, bet bībe-

les titulloksne kopā ar papīru tipogrāfijai izmaksāja 9 dālderus

67,5 grašus. Visu izdevumu kopsumma bija apmēram 6500 dāl-

deru, bet kopā ar igauņu izdevuma izmaksām

Bībeles iespiešana 1500 eksemplāru lielā tirāžā sākās 1684. vai

1685. gadā, kad tipogrāfija gatavoja jauno derību. Bībeles pirm-
izdevuma «Tā svēta grāmata ...» titullapā par izdošanas laiku
norādīts 1689. gads, taču šai laikā grāmata vēl nebija gatava.
1692. gada ziemā vēl bija jāiespiež apokrifi. Bībeles izplatīšana
sākās tikai pēc karaļa 1694. gada 30. septembra rīkojuma izdo-

šanas. 1702. gadā vēl bija palikuši nerealizēti 300—400 eksem-

plāri, no kuriem daļu 1709. gadā sabojāja pavasara plūdu laikā

Domā iekļuvušais ūdens. 1729. gadā viens eksemplārs maksāja
3—4 dālderus, bet 1736. gadā vēl atlikušos 100 eksemplārus va-

rēja nopirkt par 1 dālderi gabalā.2 Bībeles pirmizdevums ievēro-

jami paplašināja latviešu valodā pieejamās iespiestās informācijas

1 LCVVA, 4038. f., 2. apr.. 732. I.; Straubergs J. Kā noritēja bībeles tul-

košanas darbs. Izglītības Mēnešr., 1943, № 9, 197.—200. Ipp.
2 Sonntag К. G. Uebersicht der Geschichte unsrer lettischen und esth-

nischen Bibel-Uebersetzung. In: Reformations-Jubiläums Feier in der Ri-

gaischen Abtheilung der russischen Bibel-Gesellschaft den 19. October 1817.

R„ 1817, S. 52—53.
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apjomu, iezīmēja nozīmīgu posmu latviešu rakstu valodas un

ortogrāfijas izveidē.
Salīdzinot Vilkena un Rīgas pilsētas tipogrāfijas iespiedumus

latviešu valodā, redzams, ka kvantitatīvi ražīgāk apskatāmajā
periodā strādāja Rīgas pilsētas tipogrāfija, kurai daudzveidīgāka
bija arī izdotā produkcija sprediķi, valodnieciski darbi, ap-
sveikumu teksti u.c. Vilkena tipogrāfijas darbībai vienmēr pie-
mita jaunrades moments, bet da|a šai laikā gatavoto Besemesera
un Nellera izdevumu bija agrāko izdevumu pārdrukājumi: Mau-

cēja «Vademecum...» un «Lang gewünschte lettische Postill»,
Zālamana sakāmi vārdi, Zīraka gudrības grāmata. Bez tam Rīgas
pilsētas tipogrāfija šajos gados netika realizējusi nevienu tik
lielu pasākumu, kāds bija bībeles izdošana Vilkena tipogrāfijā.

īpaša situācija veidojās igauņu grāmatu ražošanā. Saskaņā
ar privilēģiju Vilkena tipogrāfijai bija tiesības iespiest grāmatas
visai Vidzemei, tātad arī dienvidigauņu dialektā. Pērnavas uni-
versitātes iespiedējs J. Brendekens šo privilēģiju no Rīgas iespie-
dējiem, sākot ar 1691. gadu, vēlējās iegūt savai tipogrāfijai, taču

viņa atkārtotie mēģinājumi beidzās ar neveiksmi. 1 Vilkena tipo-
grāfija ražoja grāmatas arī ziemejigauņu dialektā, pie tam Rīgas
izdevumi stipri konkurēja ar Tallinas iespiedēju izdotajām grā-
matām, jo bija iespiesti uz labāka papīra un modernāki ārējā
izveidē.2 Vēlāk Tallinas iespiedēji panāca rīkojumu, kas Fišera
izdevumus Tallinā pārdot aizliedza.3

Igauņu grāmatu izdošanu Vilkens tāpat uzsāka 17. gs. 80. ga-
dos, un šī produkcija gandrīz vai dublējās ar latviešu grāmatām.
1684. gadā dienvidigauņu dialektā iznāca katehisms jautājumos
un atbildēs, kas bija sastādīts pēc Fišera katehisma līdzīgi izde-

vumam latviešu valodā. Gadu vēlāk tika izdota dziesmu un lūg-
snu grāmata. Arī igauņu dziesmu grāmatā lielākā daļa garīgās
dzejas bija ar atskaņām.

Reizē ar bībeli latviešu valodā Vilkena spiestuvei bija jāizdod
bībele arī abos igauņu valodas dialektos. 1683. gada 1. decembrī

pēc Fišera uzaicinājuma Rīgā ieradās A. Virgīnijs un sāka tulkot

jauno derību dienvidigauņu dialektā. Sagatavoto tulkojumu tipo-

grāfija laida klajā 500 eksemplāros 1686. gadā ar nosaukumu

«Meije Issanda Jesusse'Kristusse Wastne Testament...». Sī izde-

vuma izmaksas, izņemot maksu par papīru
45 grašus, nav zināmas.4

1 Puksov F. Tartu ja Tartu-Pärnu ..., Ik. 93.
2 Puksoo F. Haruldane 1686. aasta «Vastse testamendi» eksemplar.

Keel ja Kirjandus, 1965, № 10, Ik. 620.
3 Пуксоо Ф. Я. Книгопечатание в Эстонии XVI—XVII вв. В кн.:

400 лет русского книгопечатания. 1564—1964. М., 1964, с. 120.
4 Straubergs J. Kā noritēja..., 197.—198. Ipp.
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J. Hornunga grāmatas «Grammatica Esthonica» (1693) titullapa
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Bībeles tulkošanai zieme|igauņu dialektā karalis 1684. gadā
Fišeram bija piešķīris 800 dālderus. 1 Gadu vēlāk arī Brendekens

saņēma naudas līdzekļus un papīru šāda izdevuma sagatavoša-
nai. 2 Tā kā ieinteresētajām pusēm neizdevās panākt vienošanos

ne par tulkošanas principiem, ne par izdošanas vietu, šāda grā-
mata vispār neiznāca. Abu grāmatniecības centru nesaskaņas
skāra arī 1686. gadā izdoto jauno derību. Uz dažādu sūdzību

pamata karalis 1691. gada 19. septembrī Fišeram un gubernato-
ram E. Sopam (Soop) deva rīkojumu, ka tipogrāfijā vēl palikušie
šī izdevuma eksemplāri jākonfiscē, bet izpārdotie jāsavāc.3
Šķiet, rīkojumu līdz galam neizpildīja, jo vairāki šī izdevuma

eksemplāri glabājās kopā ar Vilkena iespiesto grāmatu krājumu
vēl pēc tipogrāfijas slēgšanas.

90. gados tipogrāfija igauņu valodā laida klajā vairākus dar-
bus. 1695. gadā bija gatavs pilns rokasgrāmatas «Ma Kele Koddo

ning Kirgo Ramat...» («Mājas un baznīcas grāmata zemes va-

lodā ...») izdevums. Rokasgrāmatas sastādīšanā bija piedalījies
autoru kolektīvs, kurā galvenais bija J. Hornungs. Viņš rokas-

grāmatā pirmoreiz izlietoja savus atzinumus igauņu valodas gra-
matikā, 4 kura jau 1693. gadā bija iznākusi pie Vilkena ar nosau-

kumu «Grammatica Esthonica ...». 1694. gadā iznāca ābece zie-

meļigauņu dialektā, 1698. gadā dienvidigauņu dialektā.
Vilkena iespiedumiem 17. gs. igauņu grāmatniecībā bija liela

nozīme. Liekas, visvairāk tie sekmēja ortogrāfijas izveidi.
1685. gada dziesmu un lūgsnu grāmatās bija atmesti igauņu valo-
dai svešie burti, bet Hornunga gramatikas ortogrāfija savukārt

bija pamats tai rakstībai, kas Igaunijā tika lietota līdz pat
19. gs. vidum.5

Vilkena tipogrāfijas produkcija citās valodās pēc sastāva
daudz neatšķīrās no citu Baltijas tipogrāfiju iespiedumiem, jo arī

tajā dominēja reliģiski izdevumi un gadījuma teksti. Un tomēr

tipogrāfijas darbībā bija vairākas iezīmes, kas piešķīra tai īpašu
vietu starp pārējiem grāmatražošanas uzņēmumiem. Citu tipo-
grāfiju darbība balstījās uz vietējo autoru sacerējumiem, bet Vil-
kena izdevumu klāstā bija daudz citzemju autoru darbu. Varētu

likties, ka Fišers Rietumeiropas autoru sacerējumus izmantoja
tikai nepieciešamības dē|, jo Baltijas redzamākie un ražīgākie
autori jau bija saistījušies ar vecajām spiestuvēm. Taču Fišers

prata atrast autorus arī tepat Vidzemē. Lielākoties tie bija cil-

1 Sonnlag К. G. Liebersicht.... S. 64.
2 Eesti raamat. 1525—1975. Tallinn, 1978. Ik. 41.
3 Puksoo F. Haruldane.... Ik. 620.
* Roos J. Lühike eesti raamatu ajalugu. Tartu, 1936, Ik. 18.
5 Eesti raamat..., Ik. 40, 43.
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Lappuses no izdevuma «Lieflāndische Chroniken und Geschichts Calender»
(1679)

Zviedrijas valsts likumdošanas aktu izdevumi
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vēki, kas, līdzīgi Fišeram, bija ieradušies Vidzemē pildīt kādu
valsts uzdevumu. Raksturīga bija darbu izvēle. Fišers lasītājus
iepazīstināja gan ar citās zemēs jau plašu popularitāti guvu-
šiem darbiem, gan arī ar sacerējumiem, kuros paustās atziņas
valdošā ortodoksālā luterānisma aizstāvji uzņēma noraidoši. Rī-
gas pilsētas, Jelgavas un Igaunijas tipogrāfijās šādu jaunu
darbu un ideju meklējumu bija daudz mazāk. Sie uzņēmumi pār-
svarā iespieda izdevumus, kuri tiem pa ilgajiem pastāvēšanas
gadiem jau bija kjuvuši par tradīciju: baznīcas iestāžu aprobē-
tās dievvārdu grāmatas, parastos mācību izdevumus, kalendā-
rus utt.

No citās valodās pagatavoto iespiedvienību kopskaita Vilkena

tipogrāfijā apmēram % veidoja gadījuma iespieddarbi kāzu

apsveikumu teksti dzejā un prozā, bēru runas, laimes vēlējumi
jaunieceltām amatpersonām, dažādām dienas aktualitātēm veltīti

sīkiespieddarbi. Vilkena spiestuves personālijas bija veltītas Fi-
šera ģimenes locekļiem un radiniekiem, garīdzniekiem, Zviedru

liceja pedagogiem, valsts iestāžu ierēdņiem, militārpersonām.
Personāliju autori bija to pašu aprindu cilvēki.

Līdzīga autoru un lasītāju sociālo slāņu sakritība vērojama
lielākajā daļā Vilkena iespiedumu svešvalodās, izņemot daļu reli-

ģiskās literatūras un mācību grāmatas, kam bija plašāka adre-

sācija un lietojuma sfēra.
Viens no agrīnākajiem tipogrāfijas izdevumiem bija Johana

Heinriha Foigta (Voigt) sastādītais darbs «... Liefflāndische
Chroniken- und Geschichts Calender» («...Vidzemes hronikas

un vēstures kalendārs»), kas iznāca no 1677. gada līdz
1681. gadam. Kalendārā apvienots gan tolaik izplatītais piezīmju
kalendārs (Schreibkalender), gan lasāmais kalendārs, pie tam

galvenā bija lasītāja praktisko vajadzību apmierināšana. Piezī-
mēm lappusēs atstāta tukša vieta. Blakus kalendārijam turpinā-
jumos (no gadagājuma uz gadagājumu) ievietots Vidzemes vēs-
tures apskats. Pielikumu veido astroloģiski pareģojumi, pasta
ziņas un tirgu saraksts. lerobežotai lietošanai izdeva valsts likum-
došanas aktus. Tos gatavoja abas Rīgas spiestuves. Pie Vilkena

iespieda daudzus Stokholmā sastādītos likumus, bet pilsētas tipo-

grāfijā tapa visi Rīgas pilsētas likumi un lēmumi. īpaši svarīgs
bija Vilkena iespiestais izdevums «Kirchen Gesetz und Ord-

nung...» («Baznīcas likums un kārtība...», 1687), kas noregu-

lēja valsts un baznīcas attiecības, pakļaudams baznīcu karaļa
varai.

Vietējai zinātniskajai literatūrai tipogrāfija īpašu uzmanību

nepievērsa. Viens no iemesliem varētu būt tas, ka aktīvāki jaun-
radē bija Rīgas ģimnāzijas pedagogi un audzēkņi. Pilsētas tipo-
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grāfija 17. gs. pēdējā trešdaļā iespieda daudz šīs mācību iestā-
des disertāciju, disputu un citu mācību darbu, kā arī pedagogu
zinātnisko sacerējumu. Vilkens no šāda veida darbiem 1680. gadā
pagatavoja Kristofa Gertnera filozofisko sacerējumu «Epistola-
rum familiarum ...» («Draudzīgas vēstules ...») un 1693. gadā
Rīgas Zviedru liceja rektora Johana Upendorfa (Uppendorff) ģeo-
grāfisko nosaukumu kopojumu «Schematismus geographicus .. .»

(«Ģeogrāfiskā izteiksme...»).
Tolaik trūcīgo praktiskās literatūras nozari papildināja Vil-

kena spiestuvē gatavotais Georga Holīka (Holyk) darbs «Ver-

einigter Liff- und Aus-Ländischer Garten-Bau ...» («Apvienotā
Vidzemes un ārzemju dārzkopība...», 1684), kas lasītājos ieman-

toja popularitāti.
1699. gadā iznāca interesants ābeces izdevums Johana

Heinriha Keizera (Kayser) «Buchstabier-Art oder bessere Lese-

Fiebel». Tajā autors centies uzlabot burtošanas metodi lasītmācī-

šanā, īpašu vērību veltīdams tam posmam, kad bērnam jāapgūst
zilbju lasīšana. Sai zilbju metodei pieskaņoti lasāmie teksti: pirms
tradicionālā katehisma ievietots zilbēs dalīts dzejojums. Pēc au-

tora domām, vielas uztverei svarīgs arī ābeces izskats burtu

veidojums, teksta izkārtojums —, tāpēc tipogrāfija ābeces iespie-
šanai lietojusi dažādas fraktūras un antīkvas garnitūras.

Vairums iespiedumu citās valodās bija reliģiskā literatūra.

Atšķirībā no šīs nozares grāmatām latviešu un igauņu valodā

tajos pārsteidzoši maz standarttipu. Daļā izdevumu vērojama
piētisma ideju propaganda. Fišers jau pirms darbības laika Vid-

zemē bija simpatizējis piētisma kustībai, draudzējies ar vienu no

piētisma dibinātājiem F. J. Spēneru (Spener). Viņa nostāja
nemainījās arī Vidzemē. Var atzīmēt, ka Fišera uzskatu nesa-

skaņas ar luterānisko ortodoksiju bija viens no iemesliem, kāpēc
viņa iecelšanu par ģenerālsuperintendentu daudzi Vidzemes ga-
rīdznieki uzņēma ar nepatiku. Sājā apstāklī var meklēt izskaid-

rojumu arī tam, kāpēc Vilkena spiestuvē svešvalodās pārsvarā
iznākuši individuālu autoru sacerējumi. Saskaņā ar piētisma mā-
cību Fišeram interesantāki un derīgāki laikam likušies reliģisko
jūtu izkopšanai un pilnveidošanai sarakstītie darbi, nevis tradi-

cionālie ar baznīcas ceremoniāliem saistītie teksti. Piemēram var

minēt anonīmu sacerējumu «Christliches Gedenck-Būchlein ...»
(«Kristīgā piemiņas grāmatiņa .. .») un Vidzemes muižnieces

K. Gildenšternas (Gyldenstern') darbu «Geistliches Heil Pflaster
und Seelen-Arzney...» («Garīgais veselības plāksteris un dvē-
seles zāles...», abi 1677).

Starp daudzajiem reliģiskajiem sacerējumiem ir arī polemiski
darbi, kuru autoru vidū izceļas Johans Fišers. Pie šīs grupas
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darbiem pieder tēzes, kuras Fišers izvirzījis un aizstāvējis dispu-
tos ar garīdzniekiem Vidzemes sinodēs (1676, 1690). Fišeram
tiek piedēvēts arī ar pseidonīmu Christian Alethophilus izdotais
«Wahrer Christen vernüfftiger Gottes Dienst...» («Patiesa kris-
tieša saprātīgs dievkalpojums...», 1685).' Vilkena tipogrāfijā
gatavoti arī citi Fišera Vidzemē sarakstītie darbi: sprediķi, kate-
hisms. lepriekš minētais «Schrifftmäßige Erklärung des kleinen
Catechismi D. Mart. Lutheri» bija pats populārākais Fišera darbs.
Tas pie Vilkena atkārtoti izdots 1702. gadā un vēlāk laists klajā
arī citās tipogrāfijās. Teksts sastāv no jautājumiem un atbildēm.
Sim darbam, pēc autora ieceres, vajadzēja kalpot par līdzekli, lai
mācību procesā par svarīgāko izvirzītos kristīgās baznīcas pamatu
izpratne, nevis mehāniska tekstu iekalšana. Grāmatai bija divas
dajas: pirmā skolu augstākajām klasēm, otrā iesācējiem. Grā-

matas priekšvārdā autors sniedzis metodiskus norādījumus grā-
matas lietošanā.

No svešzemju autoru sarakstītajiem reliģiskajiem darbiem par
interesantāko uzskatāms ungāru protestanta Kristiāna Langs-
felda sacerējums «Christlich-Creutztragende Exulanten Sermon»

(«Kristīgi krustu nesošo trimdinieku sarunas»), kas iespiests pie
Vilkena 1695. gadā. Autoru galvenokārt satrauc Habsburgu pa-

stiprinātā pretreformācija Ungārijā, taču izdevumā atainojas arī

ungāru tautas stāvoklis, atbrīvošanās mēģinājumi. Vilkena spies-
tuve iespieda vairākus šādu «trimdinieku» sacerējumus, un tā pie-
saistīja lasītāju uzmanību aktuāliem sava laika notikumiem citās

zemēs.
Izdevumu apdarē Vilkens lietoja dažādas vinjetes, emblēmas,

ornamentus, greznus iniciāļus, atsevišķos gadījumos arī teksta

ilustrācijas. Pirmais izdevums ar ilustrācijām tekstā bija popu-
lārais Johana Arnta (Arndt) darbs «Vier geistreiche Bücher vom

wahren Christentum...», pie kura tipogrāfija strādāja 1678. un

1679. gadā. Grāmatas ilustrācijas gatavotas tolaik modernajā

vara grebuma tehnikā. To autori, spriežot pēc parakstiem uz

frontispisa, bija mākslinieks Matiāss Seitss (Scheits) un gravie-

ris Hieronīms Hensbergs abi no Hamburgas. Gramatā uz atse-

višķām lapām ievietotas 53 ilustrācijas alegorijas, kas ataino

Arnta «īstās kristietības» būtību. To atveidei izmantoti dažādi cil-

vēku dzīves atribūti un reālas ainas. Nevar apgalvot, ka šīs

ilustrācijas darinātas speciāli Vilkena tipogrāfijai, taču tas ir

Joti iespējams, jo Arnta darba izdevums tika gatavots sevišķi

rūpīgi. Fišers tekstu papildināja ar citiem Arnta darbiem un

1 Recke J. F„ Napiersky К. E. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-
Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Mitau, 1827, Bd. 1.,
S. 574.
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uzrakstīja plašu priekšvārdu, bet Teodors Dunte sacerēja īpasus

dzejoļus, kuri iespiesti ilustrāciju lapu otrajā pusē. ,
Otrais ilustrētais izdevums Vilkenam bija 17. gs. izcila cenu

domātāja un pedagoga Jana Amosa Komenska (Kotnensky) darbs

Attēls J. Arnta darbā «Vier geistreiche Bücher vom

wahren Christentum» (1678—1679)
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J. A. Komenska grāmatas «Orbis sensualium pictus»

(1682) titullapa
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Lappuse no J. A. Komenska grāmatas «Orbis sensualium

pictus» (1682)
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«Orbis .sensualium pictus .. . Die sichtbare Welt. Swiat Oczy-
wisty» («Jutekļu pasaule attēlos»), kas iznāca 1682. gadā. Pirm-
izdevums nāca klajā Nirnbergā 1658. gadā, un tā bija pirmā ilus-
trētā mācību grāmata. Darbā realizētas Komenska izstrādātās

pedagoģijas zinātnes pamattēzes: par uzskatāmības nozīmi mā-
cību procesā, par bērniem iemācāmo faktu saistīšanu ar apkār-
tējo pasauli. Darbam radās milzums izdevumu dažādās zemēs.
Vilkena tipogrāfijā gatavotais izdevums laikam paredzēts Rīgas
poļu skolai, jo grāmatai poļu valodā ir ne tikai priekšvārds, bet
arī izdošanas ziņas. Bez tam Rīgā par skolotāju poļu skolā šajā
laikā strādāja Holīks, kura saistība ar Komenski izpaužas ne

tikai apstāklī, ka abi ir tautieši, bet arī viņu dzīves stāstu līdzībā

(abi bija vajātās demokrātiskās apvienības «Čehijas (Bohēmijas)
brāļi» locekļi, ilgus gadus pavadīja trimdā). Tā kā Holīks pieder
pie Vilkena tipogrāfijas autoriem, iespējams, ka Komenska grā-
mata iznākusi pēc viņa iniciatīvas. Protams, grāmatas universā-
lais raksturs, paralēli trijās valodās iespiestais teksts (latīņu,
vācu, poļu) neizslēdz iespēju, ka darbs ticis lietots arī citās Rī-

gas skolās. Grāmatā ievietotie attēli sniedz priekšstatu par dažā-
dām zinātnēm, cilvēku praktisko darbību, garīgo dzīvi utt. Attē-
lam pievienotajā tekstā uzskaitīti attiecīgajai nozarei raksturī-

gie jēdzieni. Nezināma autora kokgriezuma tehnikā veidotie attēli

ir nelieli

Ilustrācijas ar bībeles sižetiem rotāja 1695. gadā izdoto igauņu

rokasgrāmatu. Arī tajā izmantoti nelieli attēli kokgriezuma teh-

nikā. Ilustrācijas ir dažādas pēc stila un arī satura. To vidū

īpaši izceļas darba sākumā ievietotie 13 attēli, kurus darinājis
viens meistars. Sīs sērijas izcelsmes laiks, spriežot pēc izpildī-
juma veida, varētu būt 16. gs. beigas. 1 Pārējo ilustrāciju mazliet

neveiklais zīmējums vedina domāt, ka daļa klišeju pēc ievestiem

vācu paraugiem varētu būt gatavota Rīgā. 2

lespējams, ka teksta ilustrācijas bija arī citās Vilkena tipogrā-

fijas grāmatās. Tādas varēja but latviešu rokasgrāmatas
1694. gada izdevumā, jo ļoti daudz kopīga ir latviešu bībeles un

igauņu jaunās derības izdevumu apdarē (vienāds titullapas rotā-

jums, vinjete teksta sākumā, iniciāļi). Tāpat viens un tas pats

gaiļa attēls iespiests latviešu un igauņu ābecēs. Diemžēl latviešu

rokasgrāmatas eksemplāri līdz šim nav atrasti.

Vilkena tipogrāfijai piederošo barokālo vinješu zīmējumu vei-

doja ornamentāli vijumi, augu motīvi, arī cilvēku un dzīvnieku

1 Sikk V. Eesti raamatu välimusest XVII ja XVIII sajandil. Tartu, 1941,
Ik. 40.

2 Eesti raamat..., Ik. 41 —42.
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figūras, valsts ģerbonis, karaļa kronis. Bagātīgs īpašu vinješu
krājums bija gadījuma tekstu rotāšanai.

Lielas variācijas iespējas tipogrāfijai sagādāja gotiskā rak-
sta un antīkvas grezno iniciāļu krājums. Blakus nelieliem iniciā-

ļiem ar savdabīgu burtu līniju vijumu bija iniciāļi bagātīgā ģeo-
metriska un augu valsts ornamentā, pat ar ainavu fonā, kurai

jau bija sava patstāvīga mākslinieciskā slodze.

Tipogrāfijas iesējēja darbu grūti raksturot, jo nav iespējams
precīzi noteikt, kurus iesējumus viņš gatavojis. Raksturīgākais
paraugs varētu būt latviešu bībeles izdevums, taču arī tas sasto-
pams no visvienkāršākā līdz visgreznākajam. Tas izskaidrojams
ar bībeles izplatīšanas apstākļiem. Daļa eksemplāru tika uzdāvi-
nāta dažādām amatpersonām, daļa apmēram 250 bez mak-

sas izsniegta baznīcām un skolām, pārējie tika laisti pārdošanā.
Skaidrs, ka dāvināšanai izmantoja greznāk iesietos eksemplārus.
Tāds varētu būt kāds līdz mūsu dienām labi saglabājies eksem-

plārs ādas iesējumā, kura apdarei lietoti spiedogi ar evaņģēlistu
attēliem, Zviedrijas karaļa kroni un Kārļa XI monogrammu. To-
mēr vairums zināmo bībeles eksemplāru iesieti vienkārši, vairāk

rūpējoties par iesējuma stiprumu, nevis greznumu. Biezie koka
vāku dēlīši apvilkti ar tumšu ādu, lietotas metāla sprādzes. Ro-

tājumam izmantota ievilkta līnija bezkrāsas spiedumā, kura veido
dažādas ģeometriskas figūras rombus, četrstūrus, trīsstūrus.
Sos vienkāršos iesējumus, liekas, gatavojis tipogrāfijas iesējējs.
Tik lielā tirāžā izdotu darbu nebija izdevīgi sadārdzināt iesējuma
dēļ. Bez tam, lai pamudinātu mācītājus grāmatu iegādāties,
1698. gadā sinode bija nolēmusi, ka par to jāmaksā tikai iesē-

juma cena. 1

Pacēlums skolu attīstībā 17. gs. 80. gados un 90. gadu sākumā

radīja jaunas formas grāmatu izplatīšanā. Daļu latviešu valodā

iespiesto grāmatu Vilkena tipogrāfija bez maksas sadalīja Vidze-

mes lauku skolām. Ir zināms, ka no 1684. gada līdz 1690. gadam
skolas saņēmušas aptuveni 1400 ābeču, 800 katehismu un 260
dziesmu grāmatu. Sai laikā mācību līdzekļi visvairāk piešķirti
Alūksnes draudzes skolām, kuras bija Glika pārziņā: .432 ābeces,
416 katehismu un 162 dziesmu grāmatas.2 Tāpat grāmatas tika

izplatītas arī Vidzemes igauņu daļā. Arī vācu valodā iespiestās
grāmatas, kuras varēja izmantot par mācību līdzekļiem skolās,
bez maksas piešķīra Zviedru liceja un abu garnizona skolu

1 Sonntag К. G. Uebersicht.... S. 53.
2 Skaitjojumi pēc raksta: Salmiņš A. Mācību grāmatas Vidzemes pir-

majām zemnieku skolām. Skola un Ģimene, 1974, № 7, 34.—35. Ipp.
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nemantīgajiem audzēkņiem. 1 So grāmatu vidū katrā ziņā bija
Fišera katehisms. Līdzīgi, tikai ne tik plaši rīkojās arī Rīgas pil-
sētas spiestuve. Pēc Rīgas rātes rīkojuma tā izsniedza grāmatas
Rīgas skolām.2

Ražīgākais darba cēliens Vilkena spiestuvei bija 17. gs. 80.
un 90. gadi, kad Rīgā uzturējās un grāmatniecībā sekmīgi dar-

bojās Fišers. Ģenerālsuperintendenta amatā Fišeram tik labi ne-

veicās, jo viņš bija iemantojis ne mazumu ienaidnieku. 1699. gadā
Fišers bija spiests Rīgu atstāt un doties atpaka] uz Vāciju. Aiz-

ceļošanas iemesli skaidri nav zināmi, taču literatūrā tiek minētas

domstarpības par viņa veiktajiem pasākumiem baznīcas dzīvē,
kara briesmas un draudzība ar muižu redukcijas pretinieku
J. R. Patkulu.3

Pēc Fišera aizceļošanas spiestuve savu nozīmi sāka zaudēt, jo
jauni, lieli darbi tajā vairs neiznāca. Tipogrāfija atkārtoja agrā-
kos izdevumus un ražoja sīkus gadījuma iespieddarbus. 1702. gadā
nomira Vilkens, un tas vēl vairāk kavēja uzņēmuma darbību. Tā-

lākajā periodā tipogrāfija bija pazīstama kā Vilkena atraitnes

spiestuve, kaut arī tā joprojām palika Fišera ģimenes īpašumā
citādu stāvokli taču nepieļāva kara|a izdotā privilēģija. 4 Par

spiestuves slēgšanas laiku literatūrā min 1713. gadu. Vēlākais
zināmais iespiedums ir V. Steidinga (Steuding) priekšvārdi pub-
liskam eksāmenam, kas iespiesti 1709. gada jūnijā vai jūlijā. Do-

mājams gan, ka līdzīgi gadījuma iespiedumi tika gatavoti arī
vēlāk.

Pēc tipogrāfijas slēgšanas da|a tās iekārtas un grāmatu krā-

juma glabājās vienā no Doma baznīcas pagrabiem. Šajā laikā
1714. gadā tās īpašnieks skaitījās Fišera dēls Fridrihs Gus-

tavs. Tanī pašā gadā kāds spiestuves darbinieks no Rīgas
Johans Klemmers devās pie imperatora Pētera I ar ziņojumu,
ka Doma baznīcā ieslēgtā «tipogrāfija un bibliotēka» piederot

Zviedrijas kara|a tronim. Klemmera ziņojumam sekoja izmeklē-

šana, kuras laikā atklājās, ka Domā vēl glabājas Vilkena tipo-

grāfijas inventārs, kā arī liels iesietu un neiesietu grāmatu krā-

jums. īpaša Pētera I iecelta komisija šo krājumu inventarizēja
un atkal atstāja aizzīmogotu. 1720. gadā jautājumu par spiestu-

1 Tetsch C. L. Curländische Kirchengeschichte. Königsberg-Leipzig, 1769,
T. 3, S. 110.

2 LCVVA. 749. f., 6. apr., 25. 1., 302., 510., 529. Ip.; 30. 1., 354.—355. Ip.;
38. 1., 199., 311. Ip.; 47. 1., 367. Ip.; 60. 1., 281. Ip.

3 Gadebusch F. K. Livländische Bibliothek ..., S. 326.
* Literatūrā (Latviešu literatūras vēsture. R., 1959, 1. sēj., 350. Ipp.),

sastopamie norādījumi, ka Vilkens aizbraucis līdzi Fišeram, ir apšaubāmi, jo
šādā gadījumā pēc 1699. gada izdoto grāmatu titullapās Vilkenu vārds ne-

tiktu minēts.
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ves inventāra un grāmatu likteni sāka cilāt no jauna, jo Fišera

dēliem vajadzēja norēķināties ar tēva kreditoriem. 1 Kā inventāra

un grāmatu realizācija ir notikusi, nav zināms, taču liekas, ka

vismaz daju nopirka toreizējais Rīgas pilsētas iespiedējs Z. L. Frē-
lihs (Frölich).

Vilkena tipogrāfijas grāmatas nebija izdotas pelņas apsvē-
rumu dēļ. Spiestuve palielināja 17. gs. vēl nabadzīgo latviešu un

igauņu grāmatu klāstu, deva darbus, kuri ražoti pēc noteiktas

programmas un ar noteiktu mērķi. Latviešu un igauņu grāmat-
niecības veidošana šajā laikā bija saistīta ar valsts politikas rea-

lizēšanu. Vietējos citu tautību lasītājus spiestuve iepazīstināja
ar jaunu virzienu (piētismu) valdošās reliģiskās ideoloģijas ietva-

ros, deva vairākas mācību grāmatas, kurās izmantotas jaunas
pedagoģiskās metodes.

С. Шишко

ТИПОГРАФИЯ И. Г. ВИЛЬКЕНА В РИГЕ

(1675-1713)

Резюме

9 августа 1675 года суперинтендант Вндземе (Лифляндии) Иоганн Фишер

получил привилегию на открытие типографии и словолитни. Король Швеции
Карл XI присвоил этим предприятиям право называться «королевскими» и

велел трудиться «на благо христианского воспитания простого и неимущего
юношества Видземе». Типографией руководил Иоганн Георг Вилькен, а под-

бором выпускаемых книг и финансированием издании занимался владелец

печатни. За время своего существования (с 1676 года) типография напечатала

более 150 изданий на разных языках. С открытием новой типографии в

Риге образовались два книгоиздательских центра: «королевская» печатня и

Рижская городская типография. Хотя каждое из этих предприятий имело

собственных авторов и даже свой ареал распространения изданий, время от

времени возникали конфликты, улаживать которые приходилось местным

светским и церковным властям.

Книги на латышском языке Вилькен стал печатать в начале 80-х годов

XVII века, следуя особой программе и ставя определенную цель: распро-

странять грамотность и способствовать усвоению лютеранских догм. Типо-

графия напечатала несколько азбук на латышском языке, повторно издавала

катехизисы и другие части «Церковной подручной книги». Самым крупным

мероприятием было первонздание библии на латышском языке (1685—1694),
что явилось знаменательным этапом в развитии латышского языка и орфо-
графии.

Одновременно типография создавала такой же репертуар книг на обоих

диалектах эстонского языка.

1 Zur Geschichte der Fischer-Wilkenschen Buchdruckerei in Riga. Ri-
gaische Stadtblätter, 1851, № 27, S. 209—212; № 28, S. 217—220.
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Большинство печатных работ на немецком, латинском и других языках

составляли мелкопечатные издания на злободневные темы и религиозные
сочинения. Несколько лет подряд издавался «Лифляндский хроникальный и

исторический календарь» (1677—1681), печатались законодательные акты

шведских властей в Видземе. Напечатав сочинение Я. А. Коменского «Мир

чувственных вещей в картинках» (1682) и несколько других учебников,
типография предоставила возможность применять новые педагогические ме-

тоды. Из религиозных изданий наиболее интересными являлись работы за-

падноевропейских священников, подвергшихся преследованиям во время ре-

лигиозных междоусобиц, и сочинения пиетистского направления.

Часть изданной продукции бесплатно распределялась по школам Вид-

земе. Деятельность типографии была свободна от меркантильных тенденций.

Последнее десятилетие существования типографии было трудным, так как

военные действия и тяжелые эпидемии затрудняли и подчас останавливали

процесс книгоиздания.

S. ŠIŠKO

DIE BUCHDRUCKEREI VON J. G. WILCKEN IN RIGA

(1675—1713)

Zusammenfassung

Am 9. August 1675 unterzeichnete der schwedische König Karl XI das

Privileg, durch welches Johann Fischer, dem Superintendenten von Y>d? er“e

(Liefland) gestattet wurde, eine Buchdruckerei und eine Schriftgießerei einzu-

richten Die Unternehmen durften sich «königliche» nennen und sollten «zur

christlichen Erziehung der Jugend in Liefland» beitragen. Die Druckerei wurde

von Johann Georg Wilcken geleitet, die Auswahl der zu druckenden Bucher

und Finanzierung der Ausgaben lagen in den Händen des Besitzers. In der

Zeit der Arbeit dieser Druckerei erschienen mehr als 150 Ausgaben in ver-

schiedenen Sprachen. Mit der Anlegung einer zweiten Druckerei haben sich in

Rina zwei Verlagszentren gebildet: die «königliche» Buchdruckerei und die

R gaer Stadtbuchdruckerei. Obwohl jedes Unternehmen seine eigene Verfasser

und sogar einen bestimmten Verbreitungskreis der Ausgaben hatte, kam es

ab un

B
zu zu Konflikten, die von den lokalen weltlichen und kirchlichen

Behörden geschlichtet werden sollten.

Anfang der 80er Jahre des 17. Jahrhunderts begann J G. Wilcken mit

1
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S Druckerzeugnisse in deutscher lateinischer und in ande-

ren Sprachen stellte kleine Drucksachen zu aktuellen Themen und rehgiose



Schriften dar. In der Zeitperiode von 1677 bis 1681 wurden «Liefländische
Chroniken- und Geschichts Calender» gedruckt; es erschienen regelmäßig Gesetz-
gebungsakte der schwedischen Behörden. Mit der Herausgabe des Werkes von

J. A. Komensky <Orbis sensualium pictus» (1682) und einiger anderer Lehr-
bücher bot die Buchdruckerei die Möglichkeit, neue pädagogische Methoden

anzuwenden. Unter den von Wilcken gedruckten religiösen Büchern muß man

Schriften der westeuropäischen während der religiösen Fehden verfolgten
Geistlichen erwähnen, sowie pietistische Werke.

Ein beträchtlicher Teil der Druckerzeugnisse wurde kostenlos unter den
Schulen in Vidzeme verteilt. Die Tätigkeit der Druckerei war von den komer-

ziellen Tendenzen frei. Im letzten Jahrzehnt des Bestehens der Druckerei ver-

hinderten Kriegshandlungen und Epidemien das Verlagswesen und brachten
es manchmal zum Stehen.
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NO V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

ROKRAKSTU FONDIEM

RAKSTNIEKU A. KURCIJA UN L. PAEGLES ATBILDES
UZ P. BIRKERTA APTAUJU

Turpinot publicēt atbildes uz P. Birkerta aptauju viņa iecerētajai grāmatai
«Daiļradīšanas psiholoģija», šajā krājumā ievietotas A. Kurcija un L. Paegles
atbildes.1

A. Kurcijs 1923. gada 21. janvārī atbildes atsūtīja no Berlīnes, kur viņš
papildināja zināšanas filoloģijā un filozofijā. Sājā perioda A. Kurcijs no sub-

jektīvistiskiem filozofiskiem uzskatiem virzījās uz materiālismu, dzejas stilā

no ekspresionistiskiem meklējumiem pārorientējās uz skaidrāku formu, sāka

risināt sabiedriskā ziņā nozīmīgas problēmas. Pirmo atbildi A. Kurcijs papildi-

nāja 1933. gadā Bulduros, tai pievienoti arī viņa dzīvesbiedres Lūcijas Kur-
šinskas vērojumi par A. Kurcija daiļrades procesu. Materiāli izmantoti I. Sal-

cevičas rakstā «Kā radīja Andrejs Kurcijs» (Karogs, 1974, № 10, 156,

158. īpp.)-
L. Paegles anketa rakstīta 1925. gadā, dzīves un daiļrades beigu posmā.

Tā kā L. Paegle bieži piedzīvoja buržuāzisko varas iestāžu represijas sakarā

ar darbību kreisajās organizācijās, viņš, atbildot uz anketas jautājumiem,

vietumis izsacījās aplinkus. . .
-

1923. gadā A. Kurcija atbilde rakstīta vecajā ortogrāfijā uz deviņām
22X13,5 cm formāta lapām, 1933. gadā papildinājumi rakstīti uz septiņām

22X18 cm lapām. Tie ir tīrraksti ar nedaudziem svītrojumiem. L. Paegles

atbilde ir mašīnrakstā bez labojumiem uz divpadsmit 30X21,5 cm formāta

lapām. Arī paraksts ir tikai mašīnrakstā. lespējams, tas ir kāds P. Birkerta

anketu apstrādes laikā izdarīts noraksts. Valsts bibliotēkas sifrs RXA 4,№ 28,

89
un L. Paegles atbilžu publikācijā ortogrāfija un interpunkcija

pārveidota atbilstoši mūsdienu pareizrakstībai, valodas fonētiskas, morfolo-

ģiskās un sintaktiskās īpatnības saglabātas. Publikāciju un piezīmes sagatavo-

jusi Lilija Limane.

ИЗ ФОНДОВ РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА

ОТВЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ А. КУРЦИЯ И Л. ПАЭГЛЕ НА АНКЕТУ

П. БИРКЕРТА

В продолжение начатой публикации 2 в этом сборнике помещаем ответы

поэтов А. Курция и Л. Паэгле на вопросник П. Биркерта для его задуман-

ной книги «Психология художественного творчества».

1 Sākumu komponista A. Kalniņa atbildes sk.: Bibliotēku zinātnes

aspekti. R., 1979, 2(7), 185.—197. Ipp.
, . r

2 Начало ответы композитора А. Калинин см.: Аспекты библиотеко-

ведения. Рига, 1979, 2 (7), с. 185 - 197.



158

А. Курций свои ответы прислал 21 января 1923 г. из Берлина, где он

совершенствовался в области филологии и философии. Это была пора иска-

ний, когда поэт от субъективистских философских взглядов обратился к

материализму; в его поэтическом стиле наблюдался переход от экспрессио-
нистских опытов к более ясной форме, а также к выражению обществен-
ных проблем. Первые ответы А. Курций дополнил в 1933 г., в Булдури.
К ним присоединены наблюдения его супруги Луции Курчннской о творче-
ском процессе поэта. Материалы использовала И. Салцевич в статье «Kā ra-

dīja Andrejs Kurcijs» («Как творил Андрей Курций», Karogs ,1974, № 10,
с. 156—158).

Л. Паэгле анкету заполнил в 1925 г., в последний период жизни и твор-
чества. Будучи часто репрессирован буржуазными властями за деятельность в

левых организациях, Л. Паэгле местами избегает прямых ответов на вопросы.
Ответы А. Курция изложены в старой орфографии на девяти листах

форматом 22x13,5 см. Дополнения 1933 г. написаны на семи листах разме-

ром 22X18 см. Это беловик с незначительными поправками. Ответы Л. Па-

эгле отпечатаны на машинке на двенадцати листах размером 30x2,15 см и не

имеют поправок. Подпись тоже только машинописная. Возможно, это копия,

сделанная в период обработки анкет П. Биркертом. Шифр Государственной
библиотеки RXA 4. № 128, с. 89—128.

В публикации орфография и пунктуация преобразованы соответственно

современным нормам латышского правописания, а фонетические, морфологи-
ческие и синтаксические особенности языка сохранены. Публикацию и при-
мечания подготовила Лилия Лимане.

FROM THE MANUSCRIPT COLLECTIONS

OF THE V. LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

POETS’ A. KURCIJS AND L. PAEGLE ANSWERS TO THE INQUIRY OF

P. BIRKERTS

In continuation of publishing the answers to the questionnaire by P. Bir-

kerts for his intended book «Psychology of the creative process» l , we offer

here the answers of A. Kurcijs and L. Paegle.
A. Kurcijs sent his answers on January 21, 1923 from Berlin where he

perfected himself in philology and philosophy. It was the time of seeking of

new ways when the poet turned from subjective philosophical views to mate-

rialism, his style changed from expressionistic experiments to clearer forms

and in his subject matter he turned to social problems. In 1933, at Bulduri,
A. Kurcijs supplemented his answers; to them were added the observations

of his wife Lūcija Kuršinska on the creative process of the observations

answers were made use of by I. Salceviča in the article «Kā radīja An-
drejs Kurcijs» («How Andrejs Kurcijs created», Karogs, 1974, № 10,
p. 156—158).

L. Paegle filled in the questionnaire in 1925, in the final period of

his life and work. Being often subjected to repression by the bourgeois autho-
rities for his left-wing activities, L. Paegle has not always given straight
answers to the questions.

A. Kurcijs has writen his answers on 9 lists in the old orthography,
size 22X13,5 cm. The additional answers of 1933 are written on 7 lists,
size 22X18 cm. It is a fair cony with insignificant corrections. The answers

of L. Paegle are typed on 12 lists, size 30X21,5 cm. It seems to be a copy'

1 The beginnig composer A. Kalnins answers: Aspects of Librarianship.
Riga, 1979, 2(7), p. 185—197.
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as there are no corrections and there is only a typed signature. The press-
mark at the State Library RX 4, № 128, p. 89—128.

In the publication the orthography and punctuation of the answers

are changed according to the present norms of Latvian spelling, though
phonetic, morphological and syntactical peculiarities are preserved. The publi-
cation and the commentaries are prepared by Lilija Limane.

ANDREJS KURCIJS

God. Birkerta k[un]gs!
Sakarā ar Jūsu uzaicinājumu mūsu rakstniekiem piesūtu

Jums, kaut gan vēlu, dažas ziņas par mani kā mākslinieku. Gribu
pieturēties pie Jūsu šemas, kaut gan man jāatzīstas, ka tas man

nenākas visai viegli: esmu pēc būtības emocionāls dzejnieks un

visu Jūsu klasificēto pārdzīvojumu ne katrreiz apzinīgi izjūtu
konkrētībā. Tik vēlāk, kad intilektuēli atskatos, spēju pats sevi,
tā sakot, klasificēt.

A. MĀKSLINIEKA TAPŠANA UN IZVEIDOŠANĀS

Es, Andrejs Kuršinskis, pseidfonīms] Andrejs Kurcijs, esmu

dzimis 1884. gadā, 19. zeptļembrī] p[ēc] v[ecā] st[ila], Kur-
zemē, Meženieku pagfastā] (tagad Asītes), Apšu mājās, kā sava

tēva saimnieka Pētera K[uršinska] un mātes Lībes 6. bērns. Jau-

tājums par spēju mantošanu no vecākiem attiecībā uz mani nav

noteikti izšķirams: esmu mantojis no abām pusēm. Tēvs mans

bijis savā laikā pazīstams kā sabiedrisks darbinieks savā ap-
kaimē, liels Māteru Jura 1 un vēlāk «jaunstrāvnieku» cienītājs,
politisku viršu 2 sacerētājs. No mātes puses mātes brālis (psei-
donīms Kurzemnieks) bijis Pūcīšu Ģederta 3 labs paziņa, «Lat-

v[iešu] Avīžu» 4
un vēlāk «Baltijafs] Zemkopja» 5 dzejnieks-līdz-

strādnieks. 6 Vispār, liekas, ka no mātes esmu mantojis jūtību,
kura pie viņas, kā tagad vēl atminos, pacēlās nereti līdz dze-

jiskai ekstāzei; no tēva iedomas spēju, dziņu uz nezināmo,

ilgas un svārstību no priekiem uz bēdām, nervozitāti. Viena no

manām mīļākām bērnības rotājām, ja par tādu to var nosaukt,
bij vakaros, nomodā guļot, novērot ēnas pie sienām un griestiem
un noklausīties «lielo ļaužu» runās. Par visām lietām man

nepatika mājās palikt, kad mājenieki gāja vasaras darbos, un es

biju pirmais līdzgājējs, kad tēvs svētdienām gāja «laukus ap-
skatīt». Un sapņoju es par to, ka man būs jauna «ermoņika»
un «plinte». Abas šīs lietas es ieguvu, kad biju kādus 10 gad[us]
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vecs. Tikai «ermoņikas» vietā bij kādu laiku vijole, un «plinte»
bij tik smaga, laikam no Turku kariem, ka tikko spēju to pavilkt.
Bērnības atmiņu man ļoti daudz, sevišķi no maniem cūkgana ga-
diem (no 6.—10. g[adiem]). Atminos dažus notikumus no 2 gadu
vecuma. Kā pilnīgi no notikumu kompleksa izrautu momentu
redzu savu māti taī dienā, kad tieku no krūts atšķirts un mani
«kaunina» (mūsu māte zīdīja līdz 2 g[adiem] un pat ilgāk). Labi
atminos kādu mūsu puisi, jaunu rekrūti, kurš, «krievos» aiz-
iedams, sētas vidū šķirdamies žēli raud. No sava tēva algas grā-
matām tagad varu pārliecināties, ka šis gadījums attiecināms

uz 1886. g[ada] oktobr[a] vai nov[embra] mēnesi. Nekad man

neaizmirsīsies zārdu stabi augstā kalnā pie rijas, no kuriem rau-

goties varēja ieskatīties it kā nezināmā nākotnē. Manā atmiņā
un vēlāk manā dzejā dzīvo tās ēnas, saulrieti, vakari, skumī-

gie rudens vēji un dienas utt., ko cūkas ganīdams uzņēmu. Sep-
tiņus gadus vecs reiz stipri pārgriezu roku un biju bez gala
nelaimīgs, ka nevarēšu ne spēlēt, ne rakstīt.

Skolā (pagasta) sāku iet no 10. gada, jo slimoju kādu laiku

ar naktskliegšanu. Priekš tam gan biju «studējis» mājās «Skolu

un sētu» 7
un kopā ar brāļiem «ņēmis stundas» pie kāda vācieša

kaimiņos, kurš man visā nopietnībā mācīja, ka gubernatoru vā-
ciski lasot «goufeneur», un lika dziedāt «Tev dziļi acīs ieskatījos».
No desmitā gada sākās mana garā skolas gaita: pēc pagastsko-
las vidusskola Liepājā, 8 tad Politehniskais] inst[itūtsļ Rīgā, Je-

nas un Kazaņas univerzitātes. 9 Pagastskolā man patika it viss

(pat bībelesstāsti); sevišķi vasarās ar lielu prieku mācījos lat-

viešu valodu un ģeogrāfiju. Pavisam neveicās zīmēšana, vienīgais
«divinieks» vidusskolā man ir bijis par zīmēšanu. Skolā sāku iet

ar vislielāko sajūsmu, bet tā laika vidusskola ar savu krieviski
činovniecisko režīmu mani tā sarūgtināja, ka, pārejot augstskolā
uz Rīgu, biju ļoti skeptisks pret oficiēlās izglītības iestādēm. So

skepsi vēlāk mazināja Vācijas augstskolas. Mācījos vienmēr labi

un biju liels garu domrakstu rakstītājs. Pēc skolas darbiem devu

stundas, lasīju, klejoju pa pilsētas ielām un apkārtni. Liepājā
man visai patika pie ziemeļu ostas klausīties, kā vējš svilpo un

dzied pa burinieku mastiem.

Dzejot sāku nepilnus 14 gadus vecs 1898. g[ada] vasarā. To

darīju toreiz man nesaprotamu ilgu dzīts, bet ārējs iemesls bij
brāļa Jāņa 10, Kuldīgas Skolotāju] semin[āra] audzēkņa un

dzejnieka (druk[ājās] «Austrumā»11 un «Dienfas] Lapfā]» l2 )
pamudinājums. Pa suņu dienām mēs toreiz izdevām savu «žur-
nālu» «Jaunība», kur arī «iespiesti» mani pirmie ražojumi. No tā
laika dzejošanu pilnīgi aizmirsis netiku, kaut gan noteikti savu

dzejas gaitu uzsāku daudz vēlāk, 1904. un 1905. gados. Ar
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dzejoju drukāšanu nesteidzos, jo biju jau daudz lasījis un uzstā-

dīju arī pret sevi diezgan augstas prasības. Bez tam aizrāva mani
sabiedriskais darbs 13, kuram jau nodevos kā skolnieks. Tikai
1908. g[ada] marta mēnesī caur dzejnieku Antonu14 nodevu
dažus dzejoļus «Rīgas Apskfatam]»ls, kur tie arī nodrukāti. No-
teiktu dzejas skolotāju man nav, jo lasījis esmu ļoti daudz, sapro-
tams, Puškins, Lēnaus, Heine, Verlēns, Bodlērs, no latvjiem Vei-
denbaums, Poruks, Rainis bez iespaida dzejas veidojumā nebūs

palikuši.

B. DAIĻRADISANAS PROCESA GAITA

I) Koncepcijas laikmets

Mani īsākie dzejoļi sacerēti pa lielākai daļai naktī un vien-
mēr ir bijuši savienoti ar stipru inspirāciju, pat ekstāzi. Ir arī

dienas, kur es atrodos it kā nepārtrauktā sajūsmā un esmu ražo-

jis līdz 9 dzejoļiem. Tomēr tādu dienu ir maz. Kad iesāku dze-

joli, man tā saturs nav vēl noteikti zināms, bet es dzirdu ritumu

(kuru agrā jaunībā dziedāju līdz, tagad tik izrunāju un žestiku-

lēju) un redzu ainu, kura, runājot Veidenbauma vārdiem, gāž
sāpēs dvēseli. Pārējo izveidojumu dod ritums. Senāk manu dze-

jošanu ierosināja dabas ainas, bērnības atmiņas. Tagad ārējais
mani nespēj vadīt. Gara stāvoklis radot pa lielākai daļai no-

spiests, resp[ektīvi], pacelts pāri zemes bēdām mūžības aspektā.
Nekad nemēdzu uzmest dzejoļiem plānu, bet zinu no galvas. Pē-

dējā laikā gan, rakstot garākus gabalus, izlietoju uzmetumus,
bet ne visai tiem pieturos.

II) Inkubācijas stāvoklis

Attiecībā uz liriku atrodos, tā sakot, pastāvīgā inkubācijā un

ļauju sevi iespaidot kā dabai, tā mākslai, zinādams, ka viss tas

pie gadījuma var pārvērsties materiālā. Esmu novērojis, ka dau-
dzi iespaidi izpeld un tiek izlietoti pēc vairāk gadiem. Pēdējā
laikā krāju arī materiālus, nododos teorētiskiem literāriskiem

pētījumiem. Dzeju pirmās idejas man nāk bieži naktī pamosto-
ties, bet sevišķi vientuļos gājienos, no teātra atgriežoties vai pēc
ilgas lasīšanas, pēc masu sapulcēm, manas 1912. gadā pieredzē-
tās un ilgstošās mīlas miņā.



162

Ill) Inspirācijas laikmets

Senāk visvairāk dzejoju vasaras pēdējos mēnešos un rudenī,
tagad vasarā, vispār, kad neesmu pārāk darba apkrauts un

noguris. lespaidu atstāj vējaini augstas debesis, melni zari pie
debess fona, pilsētu silueti vakaros, Eiropas pilsētu drūzma, bez-

spēcīgs klusums un smagums, augšupkāpjošas vijoļu skaņas, stila

līnijas un gleznas, Botičelli 16 formu vieglums un individuēli pie-
skaņots tērps. Man vajadzīgs pilnīgs miers, un citu klātbūtnē

parasti sajūsmīgus dzejoļus neradu. Inspirācija aug pamazām,
zināmā mērā kā histērisks stāvoklis un izlaužas pēkšņi. Ja ne-

esmu ilgāku laiku dzejojis, jūtu uztraukumu un neapmierinātību,
«esmu nelaimīgs». Lai inspirācija nāktu tikai svabadu no

darba laiku. Inspirācijas brīži ir drūmas pacilātības un laimes

pilni, kā vispār garīgais darbs. Fizioloģiskās iezīmes parastās:

apgarots skats (plati redzokli), asaras etc. Fantāzija strādā ar

neparastu asumu, iedomātais it kā īstenais. Domas var uzrādīt

tikai lielāku drosmi, atsacīšanās no šabloniem, zubjektīvismu.
Kaut gan izjūtu inspirāciju biežāk kā ekstāzi, tad tomēr viegla
noskaņa man nav sveša. Inspirācijas] man visbagātākais ir
1908. gads, kad dzejoju gandrīz ikkatru vakaru, tad 1919. un

1920. gadi; nabadzīgākais ir 1914. g[ads], kad reakcionārā at-
mosfērā Liepājas pilsoņi mani gandrīz izmisumā iedzina, gribē-
dami arī mani pataisīt par «godīgu pilsoni».

Improvizāciju man diezgan daudz: piemfēram], uz tematu par

manas sievas sadauzīto «celīti» uz «pastelējumu» dzejolis «Teic,
nenobeidz» (Mana grāmata) 17.

IV) Mākslas darbu izveidošana

Pie radītā darba izdaru dažus pārgrozījumus, kad lasu pirmo
norakstu, pēc tam tas gu] līdz drukai, tad atkal mazāki labojumi,
biežāk gan tik saīsinājumi. Noteicošs ir pirmais uzmetums. Pē-

dējā laikā plašākus darbus strādāju zināmā mērā pēc uzmesta

plāna.

V) Daiļradīšanas darba vispārējās metodes

Mākslinieka darbību uzskatu par dzīves uzdevumu, kuru man

traucē eksistences darbs. Senāk strādāju nenoteikti, tagad regu-
lāri, ja tik tas materiēli iespējams. Dai|radīšanas starpbrīžos
literāriskas studijas, klejošana ielās, sabiedriskais darbs,
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«politika» 18. Starpbrīžos mani pavada nemiers un atgādina māksli-

niecisko] darbu, domai par dzīves praktiķu līdztekus iet doma
par mākslu. Un svinīgi vārdi svinīgās vietās man bieži liekas
komiski, un nav man priekš dzīves šablonas vajadzīgās nopietnī-
bas. Senāk sēdos rakstīt tik ar inspirāciju, tagad sagatavošanas
darbus un tulkojumus uzsāku arī bez tās, vēlāk «iedzīvojos».
Galvenais traucēklis manam mākslinieka darbam līdz šim vien-
mēr ir bijis darbs maizes dēj, brīžiem arī nogurdinošais sabied-
riskais darbs sēdēs, sapulcēs utt.

VI)

Poēmu «Vita nuova»
18 nodomāju sarakstīt jau 1916. gada zie-

mas svētkos un uzdevu toreiz K. Freienberga «Taurētāja»20
pro-

spektam. Domāts bij tēlot pasaules izjūtas pārveidojumus pēc
1905. gada reakcijas laikmeta. Tad uznāca revolūcija, un poēma
palika garīgā prospektā, kaut gan bieži par to domāju. Sī ilgā
«nobriešana» tad varbūt arī izskaidro, ka poēmu 1919. gadā uz-

rakstīju divās dienās (9. un 10. augustā) uz slimības gultas
(dizentērija) Rīgā. Vēlāk nāca tik ieskaņa, pēcskaņa un daži

papildinājumi.
Sonetu «Pie bārddziņa» (Mana grāmata) 21 uzmesta Pēterpilī

uz Zabalkanskij un I rotas stūra pie kāda bārddziņa un dažās

minūtēs arī turpat pabeigta. Noskūtās sejas atspogs atgādināja
mani, kāds es biju senāk, un bērnības ainas ar nevēršamu spēku
pārņēma mani.

P. s. Visu sacīto nododu Jūsu rīcībā.

Berlīnē, 21. I. 1923. g.
A. Kūreijs

PIEZĪMES PIE ANKETAS NO 1923. GADA

No tā laika, kad nosūtīju atbildi uz Jūsu anketu rakstniekiem, pagājuši
ir 10 gadi, pa kuriem esmu iespiedis vēl 10 grāmatas. Principiāli pie agrākā
iesūtījuma man tomēr daudz nav ko pielikt. Ja toreiz es uzsvēru tikai emo-

cionalitāti, tad tagad būtu minams, bez šaubām, arī intelektuālais moments,
kas nepieciešams konstruktīvā rakstniecības darbā. Tas sevišķi tāpēc, ka

pēd[ējos] 10 gados esmu rakstījis arī prozu.

Vairāk kā agrāk pēdējos gados savus ražojumus esmu apstrādājis. Tomēr
arī šī apstrāde principiāli nav mainījusies: apstrādāts (kārtots un saīsināts)
tiek inspirācijā gūtais materiāls. No jauna apstrādē gandrīz nekas nenāk, vai

arī pienāk klāt tikai sīkumi.

Atzīmējama ir manas pēdējo gadu dzejas ciklība, periodisms. Senāk dze-

joju nepārtraukti. «Barbars Parīzē»22, «Ēzelis, Mūks. Eiropa» 23, «Klusums»24
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ir tikai cikli. Sacerēti tie īsā laikā, kad dzejoju vairākus dzejojus viena diena

par vienu tematu. Tā dzejai tiek dots noteikts virziens sakara ar emocio-

nāli intelektuālo saturu. Ārējie iespaidi, impresioniski izprasti, ietekme maz.

Manā agrākā dzejā tas bija citādi.

Par dzejošanas pārtraukumiem ir iekritis prozas un teorijas \ai arī no-

gurdinošs—sabiedrisks, publicistisks vai ari maizes pelnīšanas darbs.

Varbūt tur arī citi iemesli. Domāju, ka dzejniekam vienmēr jāpārvar, pa-

šam sevi, lai māksliski spētu veidot jūtu un dzīves saturu. Tāpēc arvienu

jāatjaunojas, lai neatkārtotos. Jākoncentrējas, janoskaidrojas. Dzejot, lai palie-

linātu savu iespiesto rindu skaitu ā la“ Plūdons un citi vecuma dienas

tas nav manā garā.
No pēdējā laika maniem darbiem, liekas, loti raksturīgs ir «Barbara»

rašanās process. Pēc «Madonnas»“ es gan turpināju dzejot nepārtraukti, bet

visi šie dzejojumi mani pavisam neapmierināja Mekleju jaunukoncentraciju
Tādā gara stāvoklī ierados Parīzē 1925. g ada], Un te es burtiski 2 nedelas

nomocījos pats ar sevi un sava stila meklējumiem. Tik tad, kad atrasts bij

aspekts, sākās intensīva dzejas darbība. Katrs mari tagad par

vērtās nar dzejas tematu. Piemfēram], pietika paskatīties uz Parīzes īpatnējo

atejas vfetu lai dažās minūtēs‘radīti dzejoli“ - ko kritika atz.st par labu.

Atzīmējot sīkumus, man vispirms jāsaka, ka mans pases vārds ir tagad

mans agrakais pseidonīms.
Starp rakstniekiem, kas man agrāk ir tuvi bijusi, saprotams nunams

Verharns; no gleznotājiem Elgreko, Mane, Braks un citi modernie Iran .
Andrejs Kurcijs

KÄ MANS TATIS RADA

Grāmatas: «Mana grāmata», «Pasaules klajumā»
28, cik atce-

ros radās galvenā kārtā ziemā naktīs vai vasaru, staigājot pa

laukiem, zināms, vienatnē. Dzejoja tuvošanos toreiz vaļej
tikai dažas stundas iepriekš nojaust palika nerunīgs un ig •
Tā tas dienā. Naktīs sākās ar citu autoru darbu lasīšanu, uni pec

pusnakts dzirdu, ka sāk bubināt arvienu stiprāk, biezi līdz «his

tērijai». . . ... .
Nākošās grāmatas «dzima» vismaz ārīgi vieglāki «Vita

nuova» radās gujot slimam ar disenteriju. baltu puķu

zirņu pušķi kas tā ar savu smarsu un dzidro savij

noja, ka sen domātā un izsludinātā grāmata divas dienas bija

Gatava. Vispār Tatis beidzamā laikā tads iespaids man

sajūt mokas tikai «grūtniecības laikā», kad es labprat gribu bu

kur aizce|ojuse.

Pats radīšanas process ir pacilāts un viegls. 1 а »

gandrīz bez izņēmuma labs gara stāvoklis. Pa radīšanas laiku

grib vientulību. Aiziet es nedrīkstu: man v.smaz japaliek blakus

istabā.
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Veidošanas process galvenā kārtā pastāv strīpošana un saīsi-

nājumos. Dzejas visas es pārrakstu, agrāk arī stāstus. Ja man

liekas, ka kāds vārds nepietiekoši jauns un īpatnējs, un es to

izsaku, sākas asi strīdi un niķīga pastāvēšana pie sava, bet

no mīmikas jau redzu, ka pats arī to jūt. Tad, lai ātrāk nāktu

pie rezultāta, saku: «Labi, rakstīsim, kā tev uzrakstīts. Man jau
viena alga.» Tad gadās bieži, ka mani no sekretāra amata uz

dažām stundām, pat dienām padzen. Bet beidzot tomēr uzrakstām

pārveidotu. Man patīk ļoti konstruktīva dzeja, un tamdēļ arī cen-

šos bieži tai garā koncentrēt un virzīt. Tatim gan griboties šad

tad «tā īsti» ala «Saules bēdas» 29 izdzejoties. Dzejots tiek līdz

9 dzejoļi dienā ar īsiem pārtraukumiem, kāpēc arī rodas ciklvei-

dīgas dzejas. Dzejas, kad uzrakstītas, netiek labotas. Labošana

notiek pie pārrakstīšanas, kad jādod iespiest.
Beidzamās grāmatas (laikam sauksies «Dzīvība») 30 rašanās

bij visneparastākā. Man bij jabut noteikti mājā, kad atnāk ar

3—4 dzejoļiem, un jādod «bucis», tad atkal aiziet, bet man jāgaida
pārnākam, jābūt vienmēr «an Ort un Stelle»31

.
Izrādījās beidzot,

ka trūkst vēl 10 dzejoļu, un braucam speciāli vel uz Ķemeriem

pēc dzejoļiem. Te es pirmo reizi redzēju, ka Tatim cikls var ras-

tiek tikai vienā apkārtnē. Jauna apkārtne ir labvēlīga Tata radī-

šanai, piem[ēram], «Barbaram» Parīze, «Ēzelim» Spānija,
«Utopijai» 32 Berlīne. Tāpat zīds un smaršas, kā arī negatīvas

politiskas un sabiedriskās parādības veicina Tata dzeju.
_

Pēter-

pilī pēc revolūcijas Tatis izsaucas starp priekiem izmisumā: «Bet

par ko es tagad dzejošu.» Kā paši redziet, viņa dzejas redzes ap-

loks tikai ir pēc tam paplašinājies.

Ar personīgu uzticību

Lūcija Kuršinskis

Bulduros 31. VIL 33.

Stundu pirms došanās Ziemeļkurzemes ceļojumā.

P. s. Atvainojos par kļūdām izlasīt un labot nav vairs laika.

PIEZĪMES

1. Māteru Juris (1845—1885) rakstnieks, publicists, žurnālists, senti-

mentālā romāna aizsācējs latviešu literatūrā.

2. Dzejojumu.
3 Pūcīšu Ģederts (ps., ist. v. Ģederts Eilenbergs, 1847—1919) sabied-

risks darbinieks un grāmatu izdevējs, kas pulcināja ap sevi literātus un orien-

tējās uz daudz pieprasītu lasāmvielu.

4. «Latviešu Avīzes» (1822—1915) pirmā avīze latviešu valodā, vācu

baronu, buržuāzijas un mācītāju uzskatu paudēja.
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5. «Baltijas Zemkopis» (1875—1885) nedējas laikraksts. Propagandēja
jaunākos sasniegumus lauksaimniecībā un aizstāvēja topošās lauku buržuāzi-
jas intereses.

6. Laikrakstos «Latviešu Avīzes» un «Baltijas Zemkopis» A. Kurcija no-

rādītajā laikposmā, pēc bibliogrāfijas ziņām, dzejnieks ar pseidonīmu «Kur-
zemnieks» nav publicējies.

7. Kaudzītes Matīss, Stērstu Andrejs. Sēta un skola, jauna lasāma grā-
mata mājā un skolā. 3 sēj. Vairāki pārstrādāti izdevumi 1885—1902.

8. Liepājas reālskolā A. Kurcijs mācījās no 1898. gada līdz 1904. gadam.
9. Rīgas Politehniskajā institūtā A. Kurcijs mācījās no 1904. gada līdz

1905. gadam, Jenas universitātē no 1905. gada līdz 1911. gadam, Kazaņas
universitātē no 1911. gada līdz 1913. gadam.

10. Ar pseidonīmu «J. K.» iespiedis tulkojumus un dažus oriģināldzejojus.
11. «Austrums» (1885 —1906) literārs mēnešraksts, vairākkārt mainījis

politisko virzienu.

12. «Dienas Lapa» (1886—1905) demokrātiska virziena dienas laik-
raksts, Jaunās strāvas organizatoriskais centrs.

13. Mācoties Rīgas Politehniskajā institūtā. A. Kurcijs piedalījās biedrību
vakaros un studentu streikos, viņu aizrāva 1905. gada revolūcija. No Jēnas

universitātes A. Kurcijs uz laiku pārbrauca dzimtenē un piedalījās revolu-
cionārajā kustībā Aizputes apriņķī.

14. Antons Birkerts 1907. un 1908. gadā bija «Rīgas Apskata* redakcijas
loceklis.

15. «Rīgas Apskats» (1907—1930) politisks, literārs un zinātnisks die-

nas laikraksts. A. Kurcija dzejolis bez nosaukuma ievietots avīzes pielikumā
1908. gada 63. numurā ar iniciāļiem «А. K.».

16. Sandro Botičelli (1444 —1510) itāliešu gleznotājs, viens no ievē-

rojamākajiem Florences skolas pārstāvjiem.
17. Kurcijs A. Mana grāmata. R.: A. Gulbis, [1919], 107. Ipp.
18. 1920. gadā A. Kurcijs tika ievēlēts Satversmes sapulcē. LKP un Rīgas

arodbiedrību Centrālbiroja uzdevumā viņš uzstājās strādnieku sarīkojumos un

jaunatnes svētkos.
19. Kurcijs A. Vita nuova. R.: A. Gulbis, 1921. Fragmenti izlasē: Kur-

cijs A. Dzeja. R.: LVI, 1958, 103—110. Ipp.
20. «Taurētājs» (1916—1920) literārs, sabiedriski politisks un zināt-

nisks žurnāls K. Freinberga izdevumā un redakcijā. Demokrātisks izdevums,
bet atsevišķos rakstos nosliecēs uz buržuāzisko nacionālismu.

21. Kurcijs A. Mana grāmata. R.: A. Gulbis, [1919], 219. Ipp.
22. Kurcijs A. Barbars Parīzē. R.: Laikmets, 1925. 29 Ipp.
23. Kurcijs A. Ēzelis. Mūks. Eiropa. R.: Neatkarīgais Vārds, 1927, 29 Ipp.
24. Kurcijs A. Klusums. R.: Laikmets, 1930. 30 Ipp.
25. ā la (franču vai.) kā.

26. Kurcijs A. Dziesmas melnbaltai madonnai. R.: Vainags. 1922. 99 Ipp.
27. «Kā Parīzes pisuāri ir mana sirds» (Kurcijs A. Barbars Parīzē. R.,

1925, 17. Ipp.)
28. Kurcijs A. Pasaules klajumā. R.: Daile un Darbs, 1921. 111 Ipp.
29. «Saules bēdas» A. Kurcija pirmais dzejoļu krājums (Rīgas Poli-

tehniskā institūta studentu pulciņa «Stars» izdevumā; 1909) atspoguļo dzej-
nieka subjektīvās izjūtas un sāpes.

30. Kurcijs A. Dzīvība. R.: Laikmets, 1933. 49 Ipp.
31. eAn Ort und Stelle» (vācu vai.) uz vietas.
32. Kurcijs A. Utopija. R.: Laikmets, 1925. 23 Ipp.



167

LEONS PAEGLE

LEONA PAEGLES ATBILDE UZ P. BIRKERTA ANKETU
RAKSTNIEKIEM

I. Vecāki, agrā bērnība

1. Jūsu vārds, uzvārds, pseidonīms? Leons Paegle.
2. Kad jūs dzimuši? 1890. g. 10. jūn. (j. st.)
3. Kur dzimuši? Vidzemē, Vidrižu pag. «Lauču» mājās.
4. Kas Jūsu vecāki? Viņu nodarbošanās? Tēvs kalējs.

Māte kalējiene.
5. Ar kuru no vecākiem Jums vairāk līdzības, resp., no kura

Jūs domājiet savas spējas mantojuši? Līdzība kā ārējā izskatā,
tā arī temperamentā ar māti, kura strauja un dedzīga. No tēva

esmu mantojis tieksmes uz literatūru, jo viņš liels literatūras cie-

nītājs.
6. Kādas bij bērnibā Jūsu mīļākās rotaļas? Cik atminu, tai-

sīju no smiltīm mājas, mūrēju krāsnis, pagatavoju šaujamos
lokus, situ bumbas, bet, galvenais, nodarbojos ar pasaku stās-
tīšanu brālim, pie kam pasakas pa daļai bija paša izdomātas.

Vispār mīlēju vairāk kaut ko taisīt kā rotaļāties.
7. Kādas bij Jūsu bērnības kaislības un nerātnības? Gal-

venā kaislība bija lasīšana. Nozudu mātei caurām dienām un

lasīju vecas avīzes, ko tēvs bija sakrājis lielā daudzumā. Ļoti
aizrāvos arī no zvejas. Kaislīgi mīlēju visus izrīkojumus, kādi
tuvākā apkārtnē bija sasniedzami. Lielāka prieka par bērnu svēt-
kiem 1 man nevarēja būt. Pie nerātnībām, jādomā, pieder paštai-
sītu pistoļu lietošana katrā izdevīgā gadījumā, kas varēja ap-
draudēt citu un paša dzīvību.

8. Jūsu spilgtākie agrās bērnības iespaidi? Prieks, kad

piecu gadu vecumā pirmo reizi sāku kopā lasīt. Pārklaušināšana

pie mācītāja, kad par labu lasīšanu dabūju grāmatu. Grūtumi

ganos ejot. Pirmie braucieni uz Rīgu kopā ar tēvu. Rīga un kāda

izstāde, kuru mēs ar tēvu apmeklējām. Pirmās dienas skolā.

11. Skolas gadi un jaunība

1. Kad sākāt skolā iet? (vecumu). 9 gadu vecumā sāku
iet skolā.

2. Kādās skolās vispār esiet mācījušies? Vidrižu pagasta
skolā. Lēdurgas draudzes skolā. Valmieras skolotāju seminārā.2

Maskavas Saņavska universitātē. 3
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3. Kādi priekšmeti Jums skolā visvairāk patika? Patika
literatūra un vēsture.

4. Kādi priekšmeti nemaz nepatika un neveicās? Nepatika
matemātika. Neveicās mūzika.

5. Vai skolā Jums vispār tika vai netika? Skolā loti patika.
Nekad skolu nekavēju un rudeņos sapņoju par dienām, kad atkal
sāksies skola.

6. Ko darījāt pēc skolas (nodarbošanās)? Strādāju kā

skolotājs 9 gadus dažādās skolās. Starp citu, pusgadu biju pār-
zinis Rīgas 1. vidusskolā. 4 Pusotra gada vadīju latviešu izglītī-
bas lietas Maskavā. 5 Beidzamos gados strādāju kā lektors, kultū-

ras darbinieks un rakstnieks.

7. Kad pamanījāt sevi pirmās daiļradišanas tieksmes? Kādā

vecumā? Astoņu gadu vecumā mēģināju rakstīt dzejoli pēc
dziesmu grāmatas parauga. Tai pašā laikā sacerēju un stāstīju
pasakas.

8. Kā viņas vispirms izpaudās? Stāstīšanā un rakstīšanā.
9. Kādi jaktori un apstākļi modināja Jūsos snaudošo (latento)

mākslinieku? Nekādu sevišķu iemeslu nebija. Varbūt lasīšana.
Arī dabas iespaidi.

10. Vai starp vairākiem faktoriem bij kāds sevišķi krass («lai-
mīgās nejaušības»)? Vēlāk bija dažādi (daba, lasītie darbi,
mīlestība, netaisnība, ko vēroju dzīvē). Sākumā sevišķi spilgtu
faktoru neatceros.

11. Kā un kādos īpatnējos apstākļos notika daiļapziņas mo-

šanās? Pirmo reizi kopā ar kādu zēnu, kuram gribēju pierā-
dīt, ka arī es protu rakstīt. Otru reizi mani nospieda rudens

iestāšanās, un es to izteicu pantos. Pasakas stāstīju aiz vienkār-
šas tieksmes fantazēt un runāt.

12. Kad noteikti sevi sajutāt par mākslinieku? Skolā,
14 gadu vecumā.

13. Kā norisinājās daiļradišanas ceļa meklēšana, respfektivij,
daiļradišanas ciņa dēļ eksistences? Sākumā mani līdzskolniekī

pa da|ai mani apbrīnoja, pa daļai zobojās. Pēdējos piespiedu ap-
klust ar savu fizisko spēku un arī garīgo pārākumu, jo skolās
arvien biju viens no labākiem skolniekiem. Kad sāku drukāties,
no redakcijām parasti saņēmu labvēlīgas atbildes, bet kritikas

bieži bija nesaudzīgas. Viņas atstāja uz mani stipru iespaidu, bet

enerģiju nemazināja. Gluži otrādi, strādāju vēl vairāk. Kritikas
parasti palielina kritizējamo enerģiju, lai būtu pozitīvas vai ne-

gatīvas. Izņēmums ja cilvēks tiešām nav mākslinieks. Pa lie-
lākai dajai tomēr mūsu kritiķu atsauksmes rakstniekiem pie māk-

slas darbu izveidošanas daudz nedod, jo tās nemēdz analizēt,
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bet tikai celt vai pelt, vadoties visvairāk no personīgas draudzī-
bas vai politiskiem uzskatiem.

14. Kas bij Jūsu daiļradišanas pirmie skolotāji? Lasīju
Treimani, 6 Veidenbaumu, Aspaziju, Raini. Vēlāk pārgāju uz ro-

mantiķiem, cienīju Akurateru un viņam līdzīgus, lai pēc tam

galīgi atteiktos no viņiem. Personīgi pirmos aizrādījumus deva
Antons Austriņš un Artūrs Bērziņš. Vēlāk nodibināju sakarus ar

sabiedriskiem rakstniekiem. 7

Leons Paegle

LEONS PAEGLE

MANS RADĪŠANAS DARBS

I. Koncepcijas laikmets

Runājot par maniem daiļdarbiem, jāatdala dzeja no visiem

pārējiem literatūras veidiem. Pie dzejas radīšanas koncepcijas
laikmetam tūliņ seko inspirācija un mākslas darba apstrādāšana.
Pēdējā gan var vilkties ilgāki un atkārtoties vairākas reizes, kā

tas ar manu dzeju apstrādāšanu parasti arī notiek. Reizēm pie
dzejošanas vispirms ierodas inspirācija, iedvesme, pacilāts gara
stāvoklis, kas spiež dzejot. Tai seko inkubācija, kādas zināmas

idejas rašanās, kura tad tūliņ tiek iemiesota vārdos, ledvesmi un

vajadzību dzejot senāk manī visbiežāk radīja daba, vakara miers,
rīta spirgtums, jūras varenība. Tagad turpretim no dabas reti

saņemu iedvesmi. Pacilātu gara stāvokli pēdējos gados manī

izsauc pilsēta ar viņas kustību, mašinērija, tehnikas brīnumi, cil-
vēku ģēnija radošais darbs un lielas sociālas kustības. Cilvēku

sabiedrība, viņas cīņas, ciešanas, prieks lūk mani galvenie
ierosmes un iedvesmes avoti. Te meklējams iemesls manām tiek-

smēm pastāvīgi būt sabiedrībā, runāt ar cilvēkiem, dzirdēt izska-

nam viņu dvēseli, lai to uzņemtu savā dzejā. Domu un tai seko-

jošu iedvesmi jeb iedvesmi un tai sekojošu domu es parasti tūliņ
mēdzu ietērpt vārdos, pie kam senāk pie formas daudz nestrā-

dāju, turpretim pēdējos gados laboju uzrakstītos dzejoļus vai-

rākkārt, jo atzīstu, ka formas slīpēšana ir ļoti svarīgs darbs, jo
dzejnieks nav tikai sajūsmināts radītājs, bet arī nosvērts

konstruktīvists, būvētājs, ja patīk, juvelieris. Mūslaiku dzīves rit-

mam vispiemērotākās ir brīvās dzejas formas, brīvais ritms, diso-

nanses, cietums, intelektuālisms, skaidrība. Klasiskās dzejas for-

mas, pēc maniem ieskatiem, nesaskan ar tagadnes straujo dzīvi,
un tādēļ arī manās dzejās šī forma arvienu vairāk izzūd, dodot
vietu brīvām formām.
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Citādi tas ir ar stāstiem, lugām. Pedejie ieņem

arvienu redzamāku vietu manā dai|radīšanas darbā, atbīdot pie

malas dzeju. Rakstot kādu lielāku darbu, es parasti nevaru dze-

jot. Bet, tā kā arvienu biežāki strādāju pie lieliem darbiem, tad

dzejoju arvienu retāk. Pie jau minētiem lielākiem literanskiem

darbiem skaidri var nodalīt koncepcijas, inkubācijas, inspirācijās

un apstrādāšanas laikmetus, pie kā tagad arī uzkavēšos.

Mana pirmā drāma ir «Dievi un cilvēki» , kura ir daudz dze-

jas un maz dramatisma. Sī luga ir vairākkārt izrādīta un no

komponista J. Mediņa pārvērsta operā9 . Sī darba pirmideja dzima

1914. gada pavasarī, piepeši, sēžot savā istabā un lasot каст

senēģiptiešu leģendu, kura arī noderēja par mana darba ierosinā-

tāju. Manī tūliņ radās iedvesme, es īsuma sev iztēlojos lugas

plānu, bet atzīmējis nekā netiku. .
Otras manas drāmas «Gadsimtu sejas»

10 pirmideja dzima

1921. gadā, arī pavasarī, pēc pārdomāšanas, ejot pa ielu, pec

kādas sēdes, kurā tika runāts par kolektivlugas vajadzību Tautas

Augstskolas Kultūras svētku izrādei brīva daba. Tūliņ paredzēju

lugas plānu, atzīmējis nekā netiku. Gara stāvoklis bija рас 1
ledvesmes nebija, bet gan tīri intelektuāls smadzeņu darbs.

Trešās lugas «Iela»" pirmideja dzima 1921. g[ada] novembri

vai decembri, pēc pārrunas ar komponistu J. Reinholdu, kas grie-

zās pie manis dēļ operas libretto. Pirmideja dzima pec pārdomā-

šanās, nebija saistīta ar iedvesmi, plans tūliņ ari netika izstrā-

dāts, bet gan pamazām. Viss tas norisinājās mana rakstamistaba.

Ga Ceturtās'lugas3

«Par un pret»12 pirmideja dzima Centrālcie-

tumā augusta sākumā 1922. gadā, pēc pārdomāšanas pie kam

sižets ņemts no reālās dzīves. Plans tika izstrādāts

stīts netika Bija zināma iedvesme, kaut gan gara stāvoklis bija

nospiests. Lugas vajadzība tika izsaukta no priekša stavosam

«Nāves kalējs» 14 pirmideja dzima 1923 gada ru-

deni, izlasot Jaunsudrabiņa balādi «Kalējs•Kalvis» 19 ,.gluži negai-

dot, pavadīta no inspirācijas. Gara stāvoklis bija pacilāts, plans

tika izstrādāts tūliņ. ' . oc 17

Viencēliena «9. janvāris» 16 pirmideja dzima janvan 1925

K[adā] pēc pārdomāšanas, uz Rīgas Arodbiedrību Cen ralb.roja

pieprasījumu pec ludziņas, ko spēlēt 9. janvan. i
7ctr ādāts

pacilāts, bet iedvesmes nebija, plans ari tūliņ netika izstrādāts.

Bērnu lugas «Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi»20 pirmideja

dzima 1923. g[ada] vasarā, kad mana meitene "

notikumu ar viņas paziņu Lidu. šis notikums noderēja p - '
Vispirms tika uzrakstīts stāstiņš21, kuru pec tam pārstrādāju
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lugā. Plāns tika izstrādāts tūliņ, gara stāvoklis bija pacilāts,,
sevišķas iedvesmes nebij.

Romāna «Kurš mani mīl» (Gāju putni) 22 pirmideja radas va-

sarā 1911. gadā, negaidīti, staigājot pa mežu. Bija zināma

iedvesme Plāns netika izstrādāts, jo viss romāns bija būvēts uz

reāliem dzīves faktiem, kuriem bija savs plāns. Par vielu node-

rēja mana dienas grāmata.
Romāns «Nāves cilpa»23 (visas triloģijas nosaukums «Pasau-

les karotāji») pirmideja dzima vasarā 1921. gadā, negaidot, kādā

no tumšiem dvēseles brīžiem, kad gara stāvoklis nospiests un

krūtīs briest protests pret nekrietnībām un netaisnību, kurai pa-

dota cilvēce. Plāns vēl netika izstrādāts, bet bija īss inspirācijās

brīdis. Galvenais faktors, kas izsauca pirmideju, kara šaus-

mas un kultūras pagrimšana.
No redzamākiem stāstiem, «Baraka Nr. 17» dzima 1912,

g[ada] pavasarī slimnīcā, pie kam turpat arī tika uzrakstīta.

lerosmi deva apkārtējie apstākli.
,

«Straujupju mātes» 25
» pirmideju deva mana sieva, atstāstī-

dama kādu notikumu ar viņai pazīstamu bēgli. Plāns radas uz

vietas. ledvesmes nebija, bet intelektuāla pārdomā. .Notika tas

1916. gfada] ziemā.

Gandrīz visi pārējie stāsti dibināti uz reāliem, no dzīves ņem-

tiem notikumiem. Mēdzu dzīvi novērot un pēc tam viņu sintezēt

un stilizēt savos darbos. Domāju - tā rada visi sabiedriski reā-

listiskie rakstnieki. Pie darba pirmidejas rašanas nekrīt svara

tik daudz iedvesme, kā pārdomā, tin intelektuāls darbs, piedzi-

vojumu bagātība, tuva pieskaršanās realai dzīvei.

11. Inkubācijas laikmets

Pie dzeju rakstīšanas ķeros tūliņ pēc koncepcijas laikmeta.

Pārējos darbus iznēsāju zināmu laiku sevī. Gandrīz visu lugu

inkubācijas laikmets man vilcies I—3 nedejas. Tikpat ilgi redza-

māko stāstu inkubācijas periods. Turpretim romāna «Naves cilpa»

inkubācijas laikmets vilkās veselus 3 gadus. . .

Mākslas darba pirmideju kopu un izstrādāju pa lielākai daļai

apzinīgi, ar intelekta palīdzību. Ir, protams, ari daži izņēmumu

kur darbojas tikai zemapziņa. . .
Pirms mākslas darba izstradasanas vācu pieredzējumu mate-

riālus lasu attiecīgu literatūru un pirmideju. Pie da-

žiem darbiem krāju arī atzīmes pēc iepriekš izstrādātā plāna.

Jūtu pārdzīvojumus es apzinīgi nekrāju. Pirms «Dievu un cil-

vēku» rakstīšanas es izlasīju plašu literatūru par Ēģipti, kas iero-
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sināja mani studēt seno ēģiptiešu literatūru, no kā vēlāk izauga
vēl nedrukāts darbs «Seno ēģiptiešu literatūra»26. Pirms «Gad-
simtu seju» rakstīšanas es bez senās Ēģiptes studijām iepazinos
ar dažādu grieķu rakstnieku stilu un idejām. Pirms «Nāves cil-

pas» rakstīšanas es 3 gadus krāju atzīmes no visdažādākiem

cilvēkiem, kas piedalījušies pasaules karā un revolūcijās, lasīju
attiecīgu literatūru un vecus laikrakstus, studēju dažus jautāju-
mus, kas speciāli attiecas uz kara mākslu. Daudzi mazāki darbi,
protams, radušies bez šādas iepriekšējas sagatavošanās.

Sapnī es diezgan bieži esmu turējis diezgan sakarīgas runas

un reiz uzrakstījis četrrindu dzejoli. Attiecībā uz lielākiem dar-
biem sapnī nekādu pārdzīvojumu vai pieredzējumu nav bijis. Strā-

dājot pie viena vai otra darba, man bieži paspīd doma vai ideja
attiecībā uz kādu citu darbu. Gadās, ka reizēm vienā un tai pašā
laikā strādāju pie vairākiem darbiem uz reizes. Arī staigājot vai
biedru starpā šad tad uznāk piepeša doma par kādu rakstāmu
darbu. So domu cenšos paturēt prātā, lai vēlāk izmantotu. Atzī-

mēju reti.

111. Inspirācijas laikmets

Liekas, ka inspirācija mani visbiežāk apmeklē pavasaros. To-
mēr šajā laikā viņa arī visbiežāki paliek neauglīga, jo nekas netiek
uzrakstīts. Rudens inspirācija parasti rada dzejoli. Kādos mēne-
šos rodas visvairāk inspirācija grūti noteikt. ledvesmi pār-
dzīvoju visbiežāki priekšpusdienās, bet ļoti bieži arī vakaros.

Vislielākais faktors pie manas iedvesmes ir saule. Apmākušā
laikā parasti esmu nospiests. Labvēlīgu iespaidu atstāj pilsēta:
kustība, ļaudis, lieli notikumi, revolūcijas. Viņi mani inspirē vai-
rāk par dabu. Bet saule ir nepieciešama.

Gaiša, mierīga lampas gaisma veicina manu inspirāciju. Pret

vingrošanu esmu neitrāls, kaut gan senāk vingrošanu stipri pie-
kopu. Guļot nemīlu domāt, bet gan sēdot vai staigājot. Alkohols

un pīpēšana pie inspirācijas nespēlē nekādu lomu. Esmu nesmē-

ķētājs un alkoholu lietoju reti. Nekāda loma nepiekrīt arī tējai
un kafijai. Inspirācijai labvēlīgs ir kāds patīkams notikums pa-
saules sabiedriskā dzīvē vai arī labs mākslas darbs. Inspirācija
bieži ierodas pēc labas grāmatas izlasīšanas, laba mūzikas gabala
vai dziesmas noklausīšanās, labas gleznas redzēšanas. Pats ne-

esmu visai muzikāls, bet ļoti mīlu, ka man rakstot kaut kur
blakus spēlē mūzika. Inspirāciju izsauc un pastiprina arī glez-
nas. Stipru iedvesmi jutu, redzot īstu antisko skulptūru Itālijā.
Pret skulptūru un vispāri plastiskām mākslām jūtu zināmu kais-

lību.



173

Inspirācija pa lielākai da|ai uznāk piepeši, acīs saplūst asa-

ras, roku musku|i piebriest, krūtis izplešas.
Inspirāciju veicina, izlasot kādu stipru, man tīkamu dzejoli

vai klausoties mūzikā (mana sieva spēlē). Inspirācija velkas no

5 minūtēm līdz stundai un ilgāki. Inspirācijā izsauc spēju laimes

sajūtu. Viņu arvienu pavada liela spēka sajūta, domas strādā ātri,

jūtas kļūst cēlas, griba stiprāka. ...
т

■
Noguruma pēc inspirācijas pa lielākai da|aj nesajutu, lajos

gadījumos, kad inspirācijai seko garāks radīšanas darbs, no-

6

Inspirācija visbiežāki vērojama kā noskaņa. Kā afekts vai pat

kā ekstāze viņa pie manis ir parādījusies mazāk pie literariskas

daijradīšanas, bet gan runājot improvizētas runas daudzu klau-

sītāju priekšā. -•

Ar inspirāciju man visbagātākie laikmeti bijusi.

1) romantiskās jaunības mīlas laiks, 2) lielās revolūcijas laik-

mets un 3) vajāšanu laikmets, kad es dzīvoju nelegāli un pa cie-

tumiem,27 jo inspirāciju parasti izsauc jnanī stipri pārdzīvojumi,

vienalga, negatīvi vai pozitīvi. Sie paši laikmeti sakrīt ar dai|-

radīšanas darba intensitāti.
Improvizētu daiļdarbu man nav, bet savas runas es parasti

improvizēju. Garīgais tuvums ar klausītājiem spēj inspirēt un

novest pat līdz ekstāzēm.

IV. Mākslas darba izstrādāšana

Dzejoļus parasti rakstu inspirācijas brīžos, pie kam viņu stils

bieži labojams arī pēc inspirācijas. Pie pārējiem lielākiem darbiem

strādāju sistemātiski, neraugoties uz to, vai inspirācijā ir vai nav.

Gaidot tikai uz inspirāciju, nevarētu neviena lielākā darba uz-

Inspirācijas brīžos uzmesto vēlāk daudz laboju un slīpēju.

darba rakstura un

daZDĀ firms’ klajā laišanas parasti laboju vienu reizi, kad

viņš zināmu laiku «nogulējies». Cik ilgi darbs «nogulas», tas

atkarājas no dažādiem arējiem apstākļiem.
Garākus darbus strādāju pēc iepriekš uzmesta plana. Ja sezos

nie kāda lielāka darba, vajadzīgas dažas stundas, kamer nak

vajadzīgais darba ritms. Strādāt varu, ap 6 stundas no vietas.

Kamēr domāju par sižetu un izstrādāju plānu, man vajadzīgs

pilnīgs miers un klusums. Kad plāns gatavs un saku rakstīt, tad
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apkārtnes troksnis manis daudz netraucē. Varu pat rakstīt trok-

šņainā sabiedrībā, nedzirdot ne troksni, ne sarunas, jo tādos

gadījumos pilnīgi abstrahējos no ārējās pasaules, redzu tikai to,
ko tēloju, un dzīvoju fantāzijas pasaulē.

V. Dai|radīšanas darbības vispārējās metodes

Rakstnieka darbu uzskatu par savu galveno darbu un domāju,
ka tikai tādā gadījumā iespējams radīt lielākus darbus_ ar palie-
kamu vērtību. Mākslas darbs kā blakus nodarbošanās bus arvienu

vairāk vai mazāk diletantisks.

Strādāju parasti katru dienu noteiktu laiku. Protams, bieži

ir tādi ārējie apstākli, ka nedējām netieku pie rakstnieka darba.

Tādi apstākli nevēlami, bet pagaidām tos vēl nav iespējams no-

vērst.

Strādāju katru dienu 4—B stundas.

Strādāju vai nu priekšpusdienās, vai arī vakaros. Ja esmu

aizņemts sabiedriskā darbā priekšpusdienās, tad rakstīšanu at-

stāju vakaram un otrādi. Laiku ārpus literāriskā darba man pa-
rasti aizņem sabiedrisks darbs dažādās biedrībās un organizāci-
jās. Personīgai dzīvei ģimenē atliek samērā maz laika. Šķiet, ka

mākslinieks manī pilnīgi neapklust arī šinīs starpbrīžos.

Inspirācijas negaidu, bet sēstos pie darba, kad tas ir vaja-
dzīgs. Inspirācija daudzkārt nāk pati no sevis.

Galvenie traucēkli manā radīšanas darbā: 1) materiālo līdzek|u
trūkums, 2) pret mani vērstās administratīvās represijas, 3) da-

žādu strādniecībai nepieciešamo sabiedrisko darbu izpildīšana,.
4) vienas sabiedrības da]as naids un intrigas.

VI.

Diezgan tipiska manā radīšanas gaitā ir manas «Laikmeta

prelūdes» «lelas» izcelšanās. Komponists Reinholds izteica vēlē-

šanos komponēt kādu modernu operu un uzaicināja mani uzrak-
stīt laikmetisku libretto. Vairākas dienas domāju par šo jautā-
jumu, pie kam man ausīs visu laiku skanēja dažādi motīvi, bet.
noteikts sižets neradās. Sēdēdams pie sava rakstāmgalda un do-
mādams par sižetu, nejauši izlasīju laikrakstā īsu ziņojumu par
kādu vīru, kas atgriežas no kara un sastop sievu cita apkampie-
nos. Acumirklī manā priekšā izauga vesela pārnākušā kareivja
un viņa sievas laulības traģēdija. Sižets bija atrasts. Nekādas -
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sevišķas iedvesmes nejutu. Strādāju gluži intelektuāli. Bija tikai

liels prieks par atradumu. Sižetam vajadzēja dot laikmetisku

fonu. Es tūliņ iedomājos 1917. gada revolūcijas sākumu. Plānu

tūliņ neizstrādāju, bet vēl dienas divas domāju par sižeta izvei-

dojumu. Pirmām skatam vajadzēja norisināties uz ielas, otram

kādā nakts kafejnīcā. Lai dabūtu skaidru jēdzienu par pēdējo,
•es kopā ar rakstnieku Laicenu, Jāni Ezeriņu un kādu aktrisi no-

gājām uz vienu no Rīgas pazīstamākajiem nakts lokāliem. Se

mani draugi zināmā mērā mākslīgi radīja atmosfēru, kāda man

bija vajadzīga. Protams, es guvu tikai mazu da|u no visa, kas

man bija vajadzīgs. Pārējo atlikās piefantazēt.
Tā, kādu nedēļu sagatavojies, ķēros pie drāmas rakstīšanas,

izvēlēdamies īsu, ekspresīvu pantu un cenzdamies, lai tas būtu

pēc iespējas muzikāls, kas man, pēc draugu un kritiķu atsauk-

smēm, pilnā mērā arī izdevies. Uzrakstīju darbu apmēram divas

nedēļās, rakstīdams ar nelieliem pārtraukumiem gandrīz katru

dienu Bija trīs cēlieni. Izlasīju darbu priekša vispirms Laicenam

un tad Ezeriņam. Abi bija apmierināti, tikai aizrādīja ka pēdēja

cēlienā notikums it ka apraujas un cēliens par stieptu. Domāju

par šiem aizrādījumiem un beidzot nācu pie_ slēdziena, ka no

trešā cēliena jāiztaisa divi cēlieni, ko arī stipri pārstrā-

dādams arī pirmo un otro cēlienu. Pēc divām nedēļām darbs bija

gatavs tādā veidā, kāda tas drīzi pēc tam parādījās druka. Uz

skatuves tas guva panākumus. Ļoti apmierināts bija komponists

Reinholds, tūliņ komponēdams atsevišķām dziesmām motīvus, kas

jau k|uvuši populāri (Džinnas dziesma).28

No dzejoļiem kā tipisku radīšanas paraugu varētu ņemt «Re-

volūciju»29 (no «Karogi»)
30 . Es viņu uzrakstīju 3. marta Maskava,

kad revolūcija bija pilnās bangās. Uzrakstīju vienā paņēmiena,

apmēram divu stundu laikā un rakstīšanas brīdī atrados augstaka

inspirācijas stāvoklī, gandrīz ekstāzē. Revolūcija prieks manis

biia lielākais pasaules notikums, tautas miesīga un garīga atbrī-

vošana jauna, grandioza laikmeta sākums. Mana dzejoli visam

tam vajadzēja izpausties. Bet bija ari baiga nojauta_ par revolū-

cijas turpmākiem likteņiem, kas izteikta dzejoļa beigas. Kad dze-

joli drīzumā ar lieliem panākumiem runaja no skatuves, es dzir-

dēju ka beigas neder. Tur bija atslābums. Viss dzejolis it ka

dalījās divās daļās. Tādēļ arī beigas nostrīpoju un dzejolis parā-

dījās krājumā bez tām, būdams daudz viengabaligaks un ari no

skatuves izskanēdams daudz spēcīgāki. Sis un vel daži citi Kasī-

jumi man pierādījuši, ka dzejnieks.vislabaki atrod sava darba

kļūdas, dzirdēdams to publiska izpildījuma. Tadeļ ari ir ietei-

cams savos darbos vispirms noklausīties, tad tos izlabot un

drukāt.
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VIL

Beidzot turu par vajadzīgu aizrādīt, ka dai|radīšanas darbs-
nav ne rota|a, ne bauda, bet nopietns un grūts darbs, kas prasa-
lielu sagatavošanos, milzu pacietību, enerģiju un gribas spēku..
Tādu ģēniju, kas radījuši tikai rotaļādamies, it kā caur sevišķu
spēku no ārienes, nemaz nav bijis. To apgalvo tikai no viņu cie-

nītajiem radītas leģendas. Taisnība izteicienam, ka ģēnijs ir ta-
lanta un lielas darba spējas kopzuma. Apzinīgam darbam pie
savu iedzimto dāvanu izkopšanas ir tikpat liela nozīme kā šīm
davanām. Tāds, kas uzskata mākslu tikai par izpriecu vai blakus

nodarbošanos, nekad nek]ūs par īstu mākslinieku.

18. 11. 25.
Leons Paegle-

PIEZĪMES

1. Plaši sarīkojumi ar bērnu priekšnesumiem, aktieru un koru
kā ari ar rotaļām un mūziku. Tos rikoja vasarā brīvā dabā, un tajos pieda-
lījās bērni lidz 16 gadu vecumam. Latvijā šādus sarīkojumus sāka ieviest

apmēram 1900. gadā.
2. Lēdurgas draudzes skolā L. Paegle mācījās no 1903. gada līdz 1906. ga-

dam, Valmieras skolotāju seminārā no 1906. gada līdz 1910. gadam.
3. A. Saņavska Maskavas pilsētas Tautas universitātes Vēstures un filozo-

fijas fakultātē L. Paegle studēja no 1914. gada līdz 1917. gadam.
4. Par Rīgas 1. vidusskolas pārzini L. Paegle strādāja padomju varas-

laikā 1919. gadā. Tagad skola nosaukta Leona Paegles vārdā.

5. Latviešu bēgļu apgādāšanas komitejas Izglītības nodaļu Maskavā.
L. Paegle vadīja no 1917. gada februāra līdz 1918. gada beigām.

6. Edvards Treimanis-Zvārgulis.
7. Domāti kreisie rakstnieki (L. Laicens u.c.).
8. Drāma «Dievi un cilvēki» sarakstīta 1913. gada pavasarī VecmīlgrāvL

Pirmpublicējums: Paegle L. Dievi un cilvēki. R.: Certamen, 1914. 103 Ipp-
Pirmizrāde Rīgas Latviešu teātrī 1915. gada 8. aprīlī R. Veica režijā. Jaun-

iespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R.: LVI, 1956, 2. sēj., 5.-74. Ipp.
9. Jānis Mediņš drāmas sižetu izmantojis operai «Dievi un cilvēki». Pirm-

izrāde Rīgas Nacionālajā operā 1922. gada 23. maijā.
10. Pirmpublicējums: Paegle L. Gadsimtu sejas. R.: Kultūrasßalss, 1921.

60 Ipp. Pirmizrāde Rīgas Tautas augstskolas strādnieku kultūras svētkos
Rīgā, Saules dārzā, 1921. gada 5. jūnijā (režisore A. Lāce). Izrāde pārvēr-
tās par demonstrāciju, kurā piedalījās ļoti daudz cilvēku. Pec izrādes autoru

apcietināja, pēdējo ainu vēlāk aizliedza izrādīt. Jauniespiedums: Paegle L.
Kopoti raksti. R., 1956, 2. sēj., 191.—235. Ipp.

11. Pirmpublicējums: Paegle L. lela. R.: Daile un Darbs, 1922. 72 Ipp.
un žurnālā «Darbs un Maize», 1922, № 4—7. Pirmizrāde Rīgas Tautas augst-
skolas dramatiskajā studijā 1922. gada 10. jūnijā. Jauniespiedums: Paegle L.

Kopoti raksti. R., 1956, 2. sēj., 235,—288. Ipp.
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12. Pirmpublicējums: Paegle L. Par un pret. R.: Jaunā Kultūra, 1923.

79 Ipp. Pirmizrāde Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja kluba Dramatiskās sek-

cijas kolektīvā 1924. gada 10. februārī. Jauniespiedums: Paegle L. Kopoti
raksti. R„ 1956, 2. sēj., 289,—350. Ipp.

13. 1922. gada Saeimas vēlēšanas, kur L. Paegle kandidēja kreiso arod-

jiieku sarakstā. Kopā ar citiem kreiso arodbiedrību darbiniekiem viņu ares-

tēja un astoņus mēnešus noturēja apcietinājumā.
14. Pirmpublicējums: Paegle L. Nāves kalējs. R.: Jaunā Kultūra, 1924.

28 Ipp. Pirmizrāde Rīgas Tautas augstskolas dramatiskajā studijā 1923. gada
2. decembrī. Jauniespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1956, 2. sēj., 626.—

■644. Ipp.
15. Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. R.: A. Gulbis, 1927, 1. sēj., 241.

.243. Ipp.
16. Pirmpublicējums: Paegle L. Devītais janvāris. R.: Jaunā Kultūra,

1924, 15 Ipp. Jauniespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1956, 2. sēj.,
617,—625. ļpp.

17. Autora datējuma ieviesusies neprecizitāte. Viencēliens iespiests jau

1924. gadā.
...

....

18. Latvijas arodbiedrību kreisā, revolucionārā organizācija.
19. Par viencēliena izrādēm trūkst ziņu.

.... „

20 Pirmpublicējums: Paegle L. Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi. R.:

Jaunā Kultūra. 1924. 56 Ipp. Daudzkārt izrādīta skolās. Jauniespiedums:

Paegle L. Kopoti raksti. R., 1956, 2. sēj., 351. —392. Ipp.

21. <Lidas bēgšana». Pirmpublicējums bērnu literatūras krājuma «Atauga»,

.kas iznāca «Kultūras Balss» izdevumā (R., 1924). Jauniespiedums: Paegle L.

Kopoti raksti. R., 1957, 4. sēj., 433.—438. Ipp.
....

..

22. Romāns «Kurš mani mīl?» izveidots no diviem garajiem stāstiem

«Gāju putni» (pirmpublicējums mēnešrakstā «Druva», 1912, № 9—12) un

«Purva tvaiki» (pirmpublicējums mēnešrakstā «Druva», 1913, № 8—12).

1923. gadā L. Paegle stāstus apvienoja viena romāna, kas tai pašā gada ar

■virsrakstu «Kurš mani mīl?» nāca klajā «Jaunās Kultūras» izdevuma. Jaun-

iespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1956, 3. sēj'., 5.—152. Ipp.

23. «Nāves cilpa» iecerētās, nepabeigtas romānu tnloģijas «Pasaules

"karotāji» pirmās da|as nosaukums. No šīs dajas iecerētajām deviņārn grā-

matām L. Paegle paguva uzrakstīt tikai trīs «Sagatavošanas» «Dzelzs

ienaidnieks», «Aizmugure». Pirmpublicējums zurnala «Domas», 1924 № 1-10.

Jauniespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1957, 3. sej., 153.—-308. Ipp.

24. Pirmpublicējums mēnešrakstā «Druva», 1912, As 8, 913.—92.э Ipp.

letilpst L Paegles stāstu krājuma «Pār sāpju slieksni», kas autora sakarto-

iumā iznāca 1922. gadā K. Dūņa izdevumā Valmierā un Cēsīs. Jaumespie-

dum«- Paegle L. Kopoti raksti. R., 1957, 4. sēj., 137—150. Ipp.

25 Pirmpublicējums laikrakstā «Baltija», 1916, № 176—182, 184—190.

Zem virsraksta ievietota piezīme: stāstu virknes «Bez dzimtenes».» Jaun-

iespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1957 4. sej., 235z6B. Ipp.

26 Par šā darba publikāciju ziņu nav. Biedrības <Zieme|blazma> san-

kojumos L. Paegle lasījis lekcijas «Seno ēģiptiešu dzej'a»

27. Domāts laiks pēc padomju varas gasanas Latvija 1919. gada, kad

dzejnieks bija spiests slēpties un uz laiku tika apcietināts.

28. Paegle L. Kopoti raksti. R., 1956, 2. sej. 247—248. Ipp.

29 Pirmpublicējums žurnālā «Taurētājs», 1917, Ms 2, ar virsrakstu «Liela

atmoda». Atšķirībā no pirmpublicējuma vēlākajam publikācijām trūkst pēdēja

panta. Jauniespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1906, 1. sej., 140. 146. Ipp.

30. Dzejas krājuma pirmpublicējums: Paegle L. Karogi. R.: Jaunā Kul-

tūra 1922. 67 Ipp. Jauniespiedums: Paegle L. Kopoti raksti. R., 1956, 1. sēj.,

115 —166. Ipp-
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V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU NODAĻĀ
NO 1977. GADA 1. SEPTEMBRA LĪDZ 1980. GADA 1. APRĪLIM

APSTRĀDĀTIE ROKRAKSTU FONDI 1

ФОНДЫ РУКОПИСЕЙ, ОБРАБОТАННЫЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 1977 Г.

ДО 1 АПРЕЛЯ 1980 Г. В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ И РУКОПИСЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

ИМ. В. ЛАЦИСА

MANUSCRIPT COLLECTIONS PROCESSED AND CATALOGUED IN THE

RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS DEPARTMENT OF THE VILIS LĀCIS
STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR FROM SEPTEMBER 1, 1977 TILL

APRIL 1, 1980

Glabā-
Fonda Materiālu jamo

nu- Fonda nosaukums Materiālu raksturs rašanās vienību
murs laiks skaits

77 Jānis Greste, pēda-Biogrāfiski materiāli, atmiņu 1890—1969 127

gogs (1876— pieraksti. Materiāli par

1951) pedagoģisko darbību. Sa-

rakste. Fotomateriāli. At-

miņas par J. Gresti
78 VAPP manuskripti Valsts apgādu un poligrā- 1940—1941 81

un korektūras fijas pārvaldes 1940. un

eksemplāri 1941. gada izdevniecības
manuskripti un korektūras

eksemplāri: oriģinālsacerē-
jumi, tulkojumi un dažādi

materiāli krājumiem un

kalendāriem

79 Alberts Vītols, lite-Novadpētnieciska un litera- 1898— 22

rāts (1888 — tūrzinātniska satura mate- XX gs.
1966) riāli. Sarakste 60. gadi

80 Abgara Miķelsone-Literāri sacerējumi un tulko- 1903—1977 37

Škujeniece, mū- jumi. Atmiņas par latviešu

ziķe (1892— kultūras darbiniekiem. Sa-

1977) rakste. Fotomateriāli

No 1977. gada 1. septembra līdz 1980. gada 1. aprīlim V. Lāča Latvijas
PSR Valsts bibliotēkai retas grāmatas, rokrakstus un fotomateriālus dāvinā-

juši K. Abelite, Z. Ābelīte, J. Bērziņš, V. Brezgunova, A. Deglava, E. Didrih-

sone, Z. Draudiņa, A. Egle, K. Freienberga, A. Ģērmanis, A. Hovanskis, Ik-

1 Sākumu sk. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas «Rakstu» L—s. sēj. un

«Bibliotēku zinātnes aspektu» 1.—2. sēj. Saraksta papildinājumi ar ziņām par jaunap-
strādātajiem fondiem tiks sniegti turpmākajos «Bibliotēku zinātnes aspektu» sējumos.



šķiles vidusskola, I. Jansone, T. Jauģiets, K. Kalniņš, G. Karisons, B. Kins-
tlere, M. Kvelde, A. Ķemere, M. Lācis, H. Lapsa, E. Liepiņā, M. Ločmele,
I. Macijēviča, J. Melngailis, I. Miķelsone, K. Mūriņš, H. Ozoliņa, 0. Ozoliņa,
D. Pamata, E. Peņģerote, Ņ. Po|akovs, T. Potapova, D. Rabinoviča, V. Ra-
binovičs, A. Rastopčiks, L. Roze, C. Rozenbergs. S. Rubinčiks, S. Sirsone,
R. Staļgevičs, A. Stendzenieks, R. Sīrants, E. Valdovska, V. Vilčuks, V. Ville-
rušs, J. Zemzaris.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka izsaka dāvinātājiem sirsnīgu pa-
teicību par vērtīgajiem papildinājumiem tās krājumos.
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IZDEVUMA AUTORI

Kalva Mirdza V. Lača Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Kultūras un

mākslas zinātniskās informācijas nodaļas vadītāja
Arno Maiga V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Apstrādes un

katalogu nodaļas galvenā bibliogrāfe
Ose Vaira V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Plānu un statis-

tikas nodaļas vadītāja
Kluce Margarita V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Letonikas-

nodaļas galvenā bibliotekāre
Saščenko Raisa Republikāniskās zinātniskās medicīnas bibliotēkas-

direktore

Mauliņa Anna V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās
pētniecības nodaļas galvenā bibliotekāre

Vanags Raimonds V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātnis-

kās pētniecības nodaļas galvenais bibliotekārs

Liniņa Silvija V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās
pētniecības nodaļas galvenā bibliogrāfe

Frankovska (Viška) Vija V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Le-

tonikas nodaļas galvenā bibliotekāre
Siško Silvija V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu

un rokrakstu nodaļas galvenā bibliogrāfe

АВТОРЫ ВЫПУСКА

Калва Мирдза Алоизовна заведующая отделом научной информации
по культуре и искусству ГБ ЛатвССР им. В. Лациса
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Осе Вайра Рейновна заведующая отделом планов и статистики ГБ
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