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PRIEKŠVĀRDS

Sakot ar 1994. gadu, Latvijas Nacionala bibliotēka (LNB) atsak izdot

Rakstus.

1964. gadā nāca klajā toreizējās Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Rak-

stu pirmais sējums piecsimt eksemplāros. Līdz 1974. gadam iznāca pieci
Rakstu sējumi.

No 1977. gada Rakstus turpināja sērijizdevums «Bibliotēku zinātnes

aspekti» («BZA»), Tajā pavisam izdoti trīspadsmit tematiski rakstu krā-

jumi. Līdz 1981. gadam šim Latvijas bibliotēku zinātniskās komunikācijas
izdevumam saglabāta dubultā numerācija 5 (X), bet pēc tam numu-

rēšana pārtraukta, jo bibliotēkai turpinājumizdevumu publicēšana saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem noteikumiem nebija atļauta. Laikposmā
no Rakstu pirmā sējuma līdz «BZA» pēdējam laidienam 1991. gadā pavi-
sam iznākuši astoņpadsmit sējumu, kuros publicēti bibliotēku darba un sa-

skarnozaru speciālistu raksti. Tie sniedz zināmu pārskatu par pētniecisko
darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā, grāmatzinātnē, kā arī par bibliotēku

un grāmatniecības vēstures jautājumiem, apkopo bibliotēku prakses atziņas.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rakstu XIX sējumā ietvertā informācija

izkārtota divās sadaļās. Pirmā atvēlēta rakstiem, kas ir bibliotēkas darbi-

nieku un pieaicināto speciālistu pētījumu apkopojumi. Tie ir pavisam astoņi
un veltīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas pagājības izpētei.1

Rakstu XIX sējumu ievada vēsturnieces Intas Pētersones arhīvmate-
riālu pētījums. Analizējot publikācijas, viņa secinājusi, ka līdzās objektīvai
informācijai tajās maksātas arī «ideoloģiskās nodevas», un tādējādi rodami
laikmeta politiskās konjunktūras ietekmē tendenciozi traktēti fakti un no-

tikumi. I. Pētersone lasītāju vērtējumam nodod savu Latvijas Nacionālās

1 Sagatavošana atrodas bibliogrāfiskais rādītājs «Latvijas Nacionālā
bibliotēka». Tas aptver LNB izdevumus kopš tās dibināšanas, kā arī litera-
tūru par bibliotēkas darbību un tās darbiniekiem.
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bibliotēkas dibināšanas interpretāciju. Viņa apkopojusi arī LNB fondu vei-

došanas arhīvmateriālus par laikposmu no 1919. g. līdz 1921. gadam.
Verot jaunu lappusi bibliotēkvēstures grāmatā, vēlamies izzināt dau-

dzas lappuses, kas līdz šim nebija izgaismotas, atcerēties tos cilvēkus, kas

ierakstījuši neizdzēšamas rindas šajā kopējā vēsturē. Bibliogrāfe Māra

Izvestnija iepazīstina lasītājus ar Voldemāra Caunes dzīvi un darbagaitām.
LNB speciālistu Ventas Brantes, Dmitrija Zinovjeva un Ernas Sale-

nieces raksti dod iespēju ielūkoties bibliotēkas specializēto kolekciju izvei-

des vēsturē. Rakstu autori, veicot pētniecisko darbu kartogrāfisko izde-

vumu, grāmatzīmju un citu attēlizdevumu fondu izzināšanā, precizē mūsu

priekšstatus par LNB fondu bagātībām, reizē atklājot arī lakūnas. D. Zi-

novjeva raksts ir interesants vēl ar to, ka tas ir pirmais LNB grāmat-
zīmju kolekcijas raksturojums mākslas vēsturnieka skatījumā.

80. gadu nogalē un 90. gadu sākumā Latvijas atmodas kustība un

valstiskās neatkarības atgūšana būtiski ietekmēja bibliotēku fondu un ka-

talogu veidošanu. Vairākus gadu desmitus arī Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā noteicošais bija komunistiskā partijiskuma princips. Totalitārā režīma

sabrukums radīja iespēju atslepenot LNB specfondu un pārtraukt ierobežo-

jumus literatūras un informācijas ieguvē. Padomju laika cenzūra bibliotēkā

apskatīta Silvijas Sardiko rakstā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bib-

liotēkzinātnes un informācijas katedru 80. gadu beigās izstrādāja lietišķa
pētījuma programmu, lai iegūtu informāciju par atbilstību starp LNB lasī-

tavu palīgfondiem un dažādu lasītāju grupu literatūras pieprasījumiem, kā

arī, lai uzlabotu lasītāju apkalpošanu, precizētu palīgfondu komplektēšanas
profilus. Fainas Didičas (LU) un Ludmilas Novikovas (LNB) apkopotais
faktu materiāls ir savdabīgs lasīšanas «momentuzņēmums» 80. gadu no-

galē.
Rakstu otro sadaļu veido materiāli par Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Tie ir likumdošanas aktu un dokumentālo liecību publicējumi, LNB vēsture

gadskaitļos, biogrāfiskā un faktoloģiskā informācija, kas ļauj interesentiem

pašiem izvērtēt LNB pagātni.

PREFACE

Since 1994, the National Library of Latvia (NLL) resumes to publish
«Raksti» («Proceedings») of the NLL.

In 1964, the first volume of «Proceedings» of the then State Library
of Latvian SSR appeared in a half thousand copies with Maiga Saullte’s
artistic arrangement. «Proceedings» comprised publications of library wor-

kers and unpublished materials and descriptions of collections from the
stock of the Rare Books and Manuscripts Department. Till 1974, five volu-
mes of «Proceedings» were published.



Since 1977, «Proceedings» were followed by a serial edition «Aspects
of Librarianship», because the Committee of the State Publishing Houses,
Printing Industry and Book Trade at the Latvian SSR Council of Minis-

ters prohibited the Library to publish «Proceedings». The serial edition

«Aspects of Librarianship» in all comprises thirteen thematic collections
of articles. Till 1981, this edition of the scientific communication of Lat-

vian libraries kept the double numeration 5 (X), but afterwards it was

stopped. In the period of time from the first volume of «Proceedings»
till the last issue of «Aspects of Librarianship» in 1991 eighteen volumes

have been published which comprise articles by specialists of library work
and allied branches. They give a certain account on scientific work in

library science, bibliography, library and book history, literature science,
and also generalize conclusions of library practice in Latvia.

The 19th volume of the Proceedings of the National Library of Latvia
is dedicated to investigations of the Library workers and invited specia-
lists. It embraces the history of the NLL, documentary evidences, persona-

lia, and materials from collections of the NLL.

The first chapter embraces eight articles with summaries in English.
The second chapter includes different materials about the National Library
of Latvia a short information on names, directors and managers of

departments of the Library in the course of time, legislative acts and

documents, materials for the biographical dictionary of workers of the

NLL, a chronology of the most significant events and facts (1919—94).
These materials will help the readers to estimate themselves the past of

the National Library of Latvia.
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Inta Pētersone

VĒLREIZ PAR LATVIJAS NACIONĀLĀS

BIBLIOTĒKAS DIBINĀŠANU

Par to, ka nepieciešams izveidot nacionālu grāmatu krā-

tuvi, latviešu presē diskutēja jau pirms Latvijas valstiskuma

pasludināšanas. Par šādas krātuves kodolu J. Misiņš savulaik

piedāvājis izmantot Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisi-

jas bibliotēku, bet R. Egle J. Misiņa privātbibliotēku 1 . To-

mēr sabiedrības indiference un vēstures kolīzijas aizkavēja šo

ieceru piepildīšanos.
Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas (1918. g. 18. no-

vembrī) šādas bibliotēkas izveides iespēja bija kļuvusi daudz
reālāka. Sās institūcijas nepieciešamību pastiprināja tas, ka
kara apstākļos bez uzraudzības bija palikušas lielas kultūras

vērtības, arī bibliotēkas, kas bija jāglābj no iznīcināšanas un

bojāejas.
1919. g. 29. augustā LR Ministru kabinets pieņēma lēmumu

par Valsts bibliotēkas (turpmāk rakstā VB) izveidi. Izglītības
ministrijai (IM) tika uzdots izstrādāt bibliotēkas noteikumu

projektu un iesniegt to LR Ministru kabinetam apstiprināša-
nai.

1919. g., vēl padomju varas laikā, bija iesākts darbs Lat-

vijas Centrālās bibliotēkas (LCB) organizēšanā. Sājā nolūkā
P. Stučkas vadītā valdība bija pieņēmusi vairākus dekrētus.
Viens no tiem bija 1919. g. 3. aprīlī izdotais «Dekrēts par bib-
liotēkām» (pēc Otrā pasaules kara Padomju Latvijā šā dek-

1 Misiņš J. Kā nodibināsim pilnīgu latviešu bibliotēku // Dzimtenes

Vēstnesis. 1912. 18. febr. un citur; Egle R. Latvju Nacionālā bib-

liotēka // Jaunā Latvija. 1918. Nr. 6. 395.—399. Ipp.
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rēta publicēšanas dienu tika pieņemts uzskatīt par Valsts bib-

liotēkas dibināšanas dienu).
1919. g. 22. maijā latviešu nacionālā karaspēka un landes-

vēra vienības atbrīvoja Rīgu, lielinieku karaspēks kopā ar

P. Stučkas valdību pārcēlās uz Latgali. Tā faktiski LCB savu

darbību nepaspēja izvērst. Kā apstiprinājums tam ir arhīvu
materiālu analīzes rezultāti.

LCB veikuma un VB darbības sākumposma izpēte liecina,
ka 1919. g. 29. augustā LR Ministru kabineta dibinātā VB

nav tikai padomju varas laikā organizētās LCB pārdēvēta
pārmantotāja. īstenībā tās ir divas, jau dibināšanas ieceres

ziņā dažādas bibliotēkas.
Arhīvu materiālu par LCB ir maz. Galvenokārt tie atrodas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Reto grāmatu un rok-
rakstu fondā un Latvijas Valsts arhīva (LVA) 578. fondā

(LSPR Izglītības komisariāts).
1919. g. 29. janvārī padomju valdības Izglītības komisari-

āts izdeva rīkojumu
uzbūvi sociālistiskajā Padomju Latvijā» 1 . Saskaņā ar šo rīko-

jumu tika nodibināta Bibliotēku un arhīva nodaļa (februāra
sākumā to pārveidoja par Ārpusskolas izglītības nodaļas Bib-

liotēku apakšnodaļu), kuras uzdevums bija organizēt LCB un

arhīvu, izstrādāt Latvijas bibliotēku tīklu un pārzināt biblio-
tēku grāmatu fondu. Bibliotēku apakšnodaļas vadītāja v. i.

(no 15. II) bija Pēteris Namiķis (1919. g. 18. janv. viņš bija
LSPR Izglītības komisariāta Ārpusskolas izglītības nodaļas
instruktors) 2 .

Vairākums dokumentu, kas glabājas 578. fondā un attiecas

uz bibliotēku darbu, ir par LSPR Izglītības komisariāta Ārpus-
skolas izglītības nodaļas Bibliotēku apakšnodaļas darbu, bu-
džetu, darba algām u.c. jautājumiem. Tikai vienā no tiem at-
rodamas ziņas par LCB. Tas ir Bibliotēku apakšnodaļas bu-
džets aprīlim, maijam un jūnijam3

.
Dokuments sastāv no3da-

ļam. 1. daļā uzrādīts Bibliotēku apakšnodaļas budžets, 2. daļā
Latvijas Centrālās bibliotēkas budžets, bet 3. daļā arhīva
budžets. Dokumentu parakstījis Ārpusskolas izglītības nodaļas
vadītājs H. Vintiņš; budžetu apstiprinājusi (ar vairākiem la-

bojumiem) Finanšu komisariāta Budžeta nodaļa.
Savi budžeta līdzekļi LCB bija plānoti, sākot ar 1919. g.

maiju (arhīva dokumentā ar zīmuli ir pierakstīts klāt vēl arī

1 Cīņa. 1919. 29. janv.
2 LVA. 578. f. 2. apr. 4. lieta. 2. Ip
3 LVA. 578. f. 1. apr. 7. lieta. 3. Ip.
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jūnijs) 1 . LCB budžetā alga bija plānota diviem bibliotēku dar-
biniekiem: pārzinim (1600 rbļ.) un galvenajam bibliotekāram

(1600 rbļ.). 50 000 rbļ. bija plānots 1 milj. grāmatu kartīšu

iegādei, kā arī naudas līdzekļi ēkas apgaismošanai (300 rbļ.
vietā apstiprināti tikai 150 rbļ. mēnesī) un skursteņslaucītā-
jam
dokumentā ir nosvītrota). Neaizpildītas ir atstātas ailes par
nama apkopšanu, ūdensapgādi, sētnieka darbu u.c. ailes. No-

svītroti arī visi plānotie naudas līdzekļi ailē ar nosaukumu

katalogu drukāšana (par maiju un jūniju šim darbam bija
plānots 50000 rbļ.).

Budžeta dokumenta 3. daļā atsevišķi un detalizēti uzrādīti

plānotie izdevumi arhīvam (pavisam 30 000 rbļ.) 2.
Darbinieku anketu vidū 578. fondā ir saglabājusies Ro-

mānā Sutas anketa vienīgā, kas attiecas uz LCB. 1919. g.

17. maijā (pavisam neilgi pirms tam, kad lielinieki atstāja
Rīgu) viņš tika kā speciālists pieņemts par bibliotekāru LCB
mākslas un gravīru katalogu sastādīšanai.3 Saglabājušies vai-

rāki Bibliotēku apakšnodaļas darbinieku, arī bibliotekāru sa-

raksti 4
, Ārpusskolas nodaļas bibliotekāru algu saraksti5

, Rīgas
pilsētas bibliotēkas darbinieku algu saraksti6 . Kādā no Ārpus-
skolas izglītības nodaļas darbinieku algu sarakstiem par 1919. g.

15.11 —I.III ar 14. nr. ir minēta Eba (sarakstā kļūdaini
Elza) Liberte, kas nodaļā sākusi strādāt jau 10. februārī7 . Ne-
daudz vēlāk Bibliotēku apakšnodaļā darbu iesākušas Elza

Stengele, Anna Veilande, Paulīna Udre. Pēc padomju varas

krišanas dažas no Bibliotēku apakšnodaļas darbiniecēm strā-

dāja Mantu atdabūšanas komisijā 8
,

bet pēc VB nodibināšanas

1 LVA. 578. f. 1. apr. 7. lieta. 3. Ip.
2 Turpat, 5. Ip.
3 LVA. 578. f. 2. apr. 6. lieta. 3. Ip.
4 Turpat, 4a. lieta. 3. Ip.
5 Turpat, 4. lieta. 3. Ip.
6 Turpat, 7. lieta. 2. Ip.
7 LVA. 578. f. 2. apr. 4. lieta. 9. Ip.
8 Dibinātā 1919. g. 21. jūlija. Atrādās lekšlietu ministrijas pakļautībā..

Komisija darbojās Vaļņu ielā 3/5, tās priekšsēdētājs bija Upenieks. Tā

pārzināja un vadīja vācu okupācijas un padomju laikā iedzīvotājiem at-

ņemto kustamo un nekustamo īpašumu atdošanu īpašniekiem, kā arī bez-
saimnieku mantu reģistrēšanu. Komisijai bija dažādas nodaļas, arī grāmatu
nodaļa, kas strādāja ciešā sadarbībā ar IM ģenerālpilnvarnieku kultūras
vērtību aizsardzības lietās J. Straubergu (vēlāk A. Stālu) un rajonu
pilnvarniekiem, kā arī ar IM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadī-
tāju K. Straubergu. Sī komisija VB rīcībā nodeva t. s. bezsaimnieka grā-
matas. Likvidēta 1920. g. martā (citos avotos minēts, ka darbojusies vēl
maijā). Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA). 1632. f.
2. apr. —■ 726. lieta. 3. lp.; LVA. 235. f. la. apr. 11. lieta.
1., 11. lp.
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sāka darbu šajā iestādē (LVA personāliju lietas ir saglabāju-
šās viņu iesniegumu anketas). No arhīva dokumentiem1 re-

dzams,’ka J. Misiņš 1919. g. aprīlī bijisi arhīva sekcijas vadī-

tājs. Atsevišķu algu sarakstu ne arhīvam, ne arī LCB tobrīd
vēl nebija. Tā kā LCB pirmajā budžetā bija plānotas algas
tikai diviem bibliotēkas darbiniekiem un tikai sākot ar maiju,
jāsecina, ka LCB savi kadri vēl nebija pilnīgi nokomplektēti.

Par LCB organizēšanu rakstījis bibliotēku vēsturnieks
F. Rancāns. Viņš izmantojis galvenokārt tos materiālus, kas
atrodas LNB Reto grāmatu un rokrakstu fondā. VB dibinā-
šanu viņš saistījis pat ar 1919. g. 29. janvāri, t.i. datumu,
kad lielinieku valdības Izglītības komisariāts izdeva jau pie-
minēto rīkojumu. Par to, kāpēc tika izvirzīta šāda hipotēze,
dokumentu publikācijas komentārā «Jauni dokumenti un ma-

teriāli par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas dibināšanu
un darbību Padomju Latvijā 1919. gadā» F. Rancāns rakstīja:
«Līdz ar to būtu novērstas šaubas par to, kādu gan darbību

pusotra mēneša laikā varēja izvērst Valsts bibliotēka.»2 Tā kā
neviens dokuments bibliotēkas pastāvēšanu 1919. g. janvārī
neapstiprina, F. Rancāna apgalvojums, pēc šā raksta autores
domām, ir pilnīgi nepamatots un «aiz matiem pievilkts».

Gandrīz visi F. Rancāna publikācijā minētie pārskati ir

Izglītības komisariāta Bibliotēku apakšnodaļas un Bibliotēku
fonda darbības pārskati, un tie attiecas uz 1919. g. martu un

aprīļa pirmo pusi. Trīs dokumenti attiecas uz LCB. Pirmais
(saglabājies bez virsraksta) ir Izglītības komisariāta lūgums
1919. g. 7. aprīlī Rīgas strādnieku deputātu padomes izpildu

komitejai par ēkas piešķiršanu LCB. Otrais dokuments (ari bez

nosaukuma) vēstī, ka šāda ēka 1919. g. 8. aprīlī ir piešķirta,
bet trešais dokuments ir «L[atvijas] centrālās bibliotēkas dar-
bības pārskats no 1. līdz 15. maijam» 3

. Tajā teikts, ka LCB

mājas izbūve Kaļķu ielā 1 (Kaļķu un Vaļņu ielas stūrī)
15. maijā vēl nebija pabeigta. No tā var secināt, ka LCB la-
sītāju apkalpošanu vēl nebija sākusi. Visu laiku bija vāktas
gramatas no nacionalizētajām bibliotēkām, pārņemti grāmatu
veikalu un antikvariātu krājumi, uzskaitītas un reģistrētas
privātās bibliotēkas. Par lasītāju apkalpošanu minēts fakts, ka
bijušajā Rātsnama bibliotēkā (t.i., Rīgas pilsētas bibliotēkā,
kas, ka teikts dokumentā, kļuvusi par Centrālās bibliotēkas
filiāli) atvērta lasītava.

1 LVA._—- 578. f. 2. apr. 4a. lieta. 6. Ip.
2 V- Lača Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti. 4. [sēj.] R.,

1973. 361. Ipp.
3 RX A 164, la. I.
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Tas, ka LCB vajadzībām piešķirtais nams Kaļķu ielā 1 vēl'

nebija izremontēts, teikts arī Bibliotēku fonda darbības pār-
skatā par maija pirmo pusi. Dokumentā minēts, ka telpas
Kaļķu ielā 1 fonds ieguvis 2. maijā, bet vēl «acumirklī top
pie nama iekšējās pārbūves čakli strādāts. Ir jau sākts grā-
matas iz veikaliem pārvest» 1

.

1919. gada 3. aprīļa dekrētā noteiktie pasākumi netika īs-

tenoti, un neilgajā padomju varas laikā Latvijā tika iesākti
tikai grāmatu vākšanas darbi, ko lielā mērā veicināja pa-

domju valdības rīkojumi grāmatu krājumu nacionalizācijas
jomā. Saskaņā ar lielinieku valdības 1919. g. 8. februārī izdo-

tajiem dekrētiem «Par privāto grāmatu veikalu nacionalizē-

šanu», «Par pilsētas (Rātūža) bibliotēkas nacionalizēšanu» un

3. aprīļa «Dekrētu par bibliotēkām» notika plaša privāto un

sabiedrisko grāmatu krājumu nacionalizācija. No šiem grāmatu
krājumiem izveidojās minētais Bibliotēku fonds. Tā grāmatu
vākšanas darbus veica lielinieku varas laikā nodibinātās Izglī-
tības komisariāta Ārpusskolas izglītības nodaļas Bibliotēku

apakšnodaļas darbinieki, kas vēl nebija LCB darbinieki, kā tie
dažkārt tiek dēvēti. Bibliotēku apakšnodaļa bija izvietota Izglī-
tības komisariāta ēkā Basteja bulvārī 7, turpat bija arī telpa
rekvizēto grāmatu novietošanai. Līdzīgas noliktavas Bibliotēku

apakšnodaļai (nevis LCB!) atradās Troņmantnieka (tagad
Raiņa) bulvārī 15, Kaļķu ielā 1, Matīsa ielā 11/13 un citās
vietās. Pēc padomju varas krišanas Latvijā Mantu atdabūša-
nas komisijas bibliotekāriem u.c. dariniekiem bija daudz jāno-
pūlas, lai nelikumīgi atņemtās grāmatas u.c. kultūras vērtības
atdotu atpakaļ to likumīgajiem īpašniekiem.

Līdz ar padomju varas krišanu apsīka arī LCB darbība;
īsajā pastāvēšanas laikā iestāde vēl nebija paguvusi ne admi-

nistratīvi, ne ekonomiski nostiprināties, lai varētu kļūt par
pamatu 1919. g. augusta beigās dibinātajai Valsts bibliotēkai,
kas pie relatīvi stabiliem politiskajiem apstākļiem valstī pār-
dzīvoja smagu, vairākus gadus ilgstošu veidošanās posmu, par
ko liecina arhīvu materiāli un publikācijas.

Gadu gaitā Latvijas Valsts bibliotēkas arhīva materiāli

nokļuvuši vairākās krātuvēs, izkaisīti dažādos dokumentu fon-
dos.

1952. g. Valsts bibliotēkas vadības iecelta «ekspertu grupa»,,
pārlūkojusi bibliotēkas dokumentāciju par laikposmu no 1919.
44. g. atlasīja iznīcināšanai 562 lietas2 . 1958. g. bibliotēka

1 RX A 164, la. 1.
2 LVA. 235. f. levads. 1. Ip.
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nodeva glabāšanai Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (tagad
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, LVVA) 453 dokumentu vie-

nības par minēto laikposmu, kur uz to' pamata tika izveidots
LVVA 1591. fonds. 1986. g. šos materiālus pārvietoja glabā-
šanai Latvijas Valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celt-

niecības arhīvā (tagad Latvijas Valsts arhīvs), kur tie

glabājas 235. fondā.

Materiāli par Latvijas Valsts bibliotēkas darbību (visā tās

pastāvēšanas laikā) atrodami arī Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā, kur
1969. g. sākta īpaša rokrakstu fonda (RX A 164, Latvijas
Valsts bibliotēka) izveide. lespējams, te nokļuvusi daļa no

1952. g. iznīcināšanai paredzētajiem dokumentiem.
Materiāli par VB darbības sākumposmu atrodami arī dažā-

dos citos arhīvu fondos, piemēram, LVVA 1632. fondā (IM
pakļautās iestādes), LVVA 6637. fondā (IM Skolu departa-
ments) un citos.

Par Latvijas Valsts bibliotēkas darbību lielākoties rakstī-
juši bibliotēku darbinieki. LNB Reto grāmatu un rokrakstu

nodaļā saglabājies tās pirmā pārziņa J. Misiņa 1920. g. rak-

stīts neliels ziņojums par bibliotēkas pirmajiem grāmatu krā-
jumiem, kurā teikts «Valsts bibliotēkas dibināšanas darbi tika
iesākti pag. gadā augusta mēnesī. Pirmais grāmatu krājums
sastādījās no grāmatām, kuras tika no mantu atdabūšanas

komitejas nodotas valsts bibliotēkā.» 1

Latvijas Republikas laikā (1918. —40. g.) par VB un tās
vēstures jautājumiem rakstījis E. Runcis2

,
V. Caune, T. Līven-

tāls, A. Pavars3
.

Viņi par LVB dibināšanas datumu aksiomā-
tiski uzskatījuši 1919. g. 29. augustu, kad Ministru kabineta
sēdē Izglītības ministrijai tika uzdots organizēt Valsts biblio-
tēku. Kādreizējais bibliotēkas darbinieks E. Runcis par VB

dibināšanu rakstījis: «...valstisku nokrāsu šī ideja varēja
iegūt tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanās. Jau 1919. g. pa-
vasarī, lieliniekiem Rīgā valdot, tika sperti soļi kara apstākļos
izvazāto grāmatu savākšanai un aizsargāšanai. Taču cik necik
taustāmu veidu šī ideja ieguva tikai 1919. gada vidū.»4

Līdz šim visplašākais pētījums par LVB vēsturi, kurā iz-

mantoti arhīvu materiāli, ir M. Kluces raksts «Latvijas Valsts
bibliotēkas darbība buržuāziskās Latvijas laikā (1919. g. aug.—

1 RX A 164, N Ic, 16. Ip.
2 Izglīt. M-jas Mēnešraksts. 1921. Nr. 9. 953.—961. Ipp.
3 Izglīt. M-jas Mēnešraksts. 1928. Nr. 11. 436.—441. Ipp.
4 LVVA. 1632. f. 2. apr. 172. lieta. 18. Ip.
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1940. g. jūl.)» 1
.

Savu viedokli par VB dibināšanu paudusi arī

I. Bērziņa, norādot, ka tā veidojusies uz LCB bāzes 2
.

1919. g. 8. jūlijā no Liepājas Rīgā atgriezās likumīgā Lat-

vijas Pagaidu valdība ar K. Ulmani priekšgalā. Tā turpināja
bruņoto spēku veidošanu, valsts institūciju pilnveidošanu un

nostiprināšanu.
1919. g. 16. augustā Izglītības ministrijas Augstskolas un

zinību departamenta pakļautībā sāk darboties Arhīvu, biblio-
tēku un muzeju nodaļa. Pirmais nodaļas vadītājs bija K. Strau-

bergs 3 (šajā amatā viņš bija no 1919. g. 30. VII līdz 1921. g.
31. III4). Arhīvu un bibliotēku nodaļas galvenais darba uzde-

vums bija savākt kara gados pamestās kultūras vērtības. No-

daļas pārziņā bija divas lielas iestādes Valsts Vēsturiskais
arhīvs un Valsts bibliotēka 5 . Nodaļā darbojās arī «kulturālo

vērtību apsardzības lietu ģenerālpilnvarnieks»6 .
Tika sastādīts arī pirmais VB budžets. Par bibliotēkas pār-

zini apstiprināja J. Misiņu.7

VB darbības nodrošināšanā ļoti aktuāls bija telpu jautā-
jums. Tās tika ieradītas L. Jaunielā 26, kur agrāk bija Vid-
zemes vicegubernatora privātais dzīvoklis. «Šinīs telpās tika
novietoti pirmie grāmatu krājumi, kuri sastādījās no tām grā-
matām, kuras tika no Mantu atdabūšanas komisijas nodotas
Valsts bibliotēkas pārziņā. Valsts bibliotēkas izveidošanas
darbu atkal no jauna pārtrauca Bermonta uzbrukums, kas vil-
kās 4 nedēļas. Un tā ka Valsts bibliotēkas ierādītais nams

atradās pašā kaujas rajonā, tad no strādāšanas Valsts bib-
liotēkas telpās nebija ko domāt. Tikai pēc Bermonta uzbru-
kuma likvidēšanas varēja atkal intensīvi ķerties pie Valsts
bibliotēkas izbūves,» rakstīja M. Stumbergs8

.

Septembra beigās VB saņēma arī savu zīmogu9
.

1920. g. J. Misiņš atteicās no pārziņa amata un no 1. maija
kļuva par vecāko bibliotekāru, «lai varētu pilnīgi nodoties no-

daļas «Baltica» izveidošanai» 10. Arhīvā saglabājies J. Misiņa

1 V. Lača Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti. 4. [sej.ļ R.,
1973. 15.—52. Ipp.

2 Cīņa. 1989. 1. apr.
3 LVVA. 1632. f. 2. apr. 726. lieta. 2. Ip.
4 LVVA. 1632. f. 2. apr. 206. lieta. 26. Ip.
5 Valdības Vēstnesis. 1919. 30. sept.
6 LVVA. 1632. f. 2. apr. 171. lieta. 145. Ipp.
7 LVVA. 1632. f. 5. apr. 1157. lieta. 12. Ip. (VB darbi-

nieku algu saraksti 1919.—20. g.).
8 LVVA. 1632. f. 2. apr. 727. lieta. 2. Ip.
9 LVA. 235. f. l.a apr. 11. lieta. 16. Ip.

io LVVA. 1632. f. 2. apr. 727. lieta. 5. Ip.
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iesniegums (oriģināls) Izglītības ministrijai. Tajā 1920. g.
29. aprīlī J. Misiņš rakstīja: «Caur šo lūdzu atsvabināt mani

no Valsts bibliotēkas pārziņa uzdevumiem, jo esmu tik ļoti
sanīcis veselības ziņā, ka nespēju izpildīt kā vajadzīgs Valsts
bibliotēkas vadīšanu, nedz nest atbildību par to. Tomēr, vēlē-
damies turpināt iesākto darbu Valsts bibliotēkā, lūdzu mani

atstāt par latviešu un Baltijas nodaļas pārzini, bet gan pirms
lūdzu man dot vienu mēnesi atvaļinājuma veselības uzlabo-
šanai.» 1 Ēka L. Jaunielā 26 drīz vien bija pārpildīta: nepa-
redzēti lielais grāmatu skaits aizņēma visas telpas tik ļoti, ka

nebija vairs vietas jauniem krājumiem. Grāmatu kārtošana

radīja problēmas, jo katrs stūrītis bija aizņemts. lerīkojot
plauktus, atklājās, ka ēka neizturēs maksimālu piepildījumu,
un vajadzēja apmierināties, ka plauktus iekārto vienīgi gar
sienām, bet dažās telpās arī istabas vidū.2

1920. g. rudenī, kad IM pārgāja uz jaunām telpām, VB

ieguva savām vajadzībām arī ēku Pils laukumā 2. Galīgi šo

ēku VB varēja pārņemt savā rīcībā tikai 1921. g. sākumā.
Ar novēlošanos (1920. g. 17. IX) Izglītības ministrijas

Vispārējā departamenta bibliotēku nodaļa nosūtīja VB 14. IX

apstiprinātos lasītavas pagaidu noteikumus, lai gan tā jau
darbojās. 1920. g. 1. VI bibliotēkā tika atvērta bezmaksas

publiska lasītava ar 40 vietām 3
; tā atradās L. Jaunielā 26.

Tur bija izlikti Latvijā iznākušie periodikas izdevumi un jaun-
iznākušās grāmatas. 1921. g. VB apmeklētājiem lasītavā bija
pieejami 132 dažāda nosaukuma žurnāli4 . Sākumā lasītavas

vajadzībām laikraksti un grāmatas par maksu netika iegā-
dāti, izlīdzējās ar tiem eksemplāriem, kas kā obligātie (2 eks.;
sākot ar 1923. g.
daļas starpniecību, vai ar tiem, kurus kā brīveksemplārus VB

vajadzībām tieši piesūtīja laikrakstu redakcijas. Brīveksem-
plāri tika lūgti no visām Rīgas laikrakstu redakcijām, bet uz

lūgumu atsaucās tikai «Jaunākās Ziņas» (sūtīja 3 brīveksem-

plārus), «Baltijas Vēstnesis» (3 eks.), «Latvijas Sargs»
(2 eks.), «Rigasche Rundschau» (3 eks.), «Segodņa» (1 eks.).
No šiem laikrakstiem uz lasāmgalda atradās 2—4 eks., bet no

pārējiem laikrakstiem tikai 1 eksemplārs. Jau jūnija beigās
lasītāju bija tik daudz, ka ar lasītavas rīcībā esošiem laikrak-
stiem nepietika, tāpēc visvairāk pieprasītajiem («Latvijas

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 171. lieta. 167. Ip.
2 LVVA. 1632. f. 2. apr. 1261. lieta. 2. Ip.
3 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka (1919.—1921.) // Izglīt.M-jas

Mēnešraksts. 1921. Nr. 9. 955. Ipp.
4 Turpat, 956. Ipp.
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Sargs», «Sociāldemokrāts», «Brīvā Zeme», «Jaunākās Ziņas»,
«Segodņa» un «Rigasche Rundschau») vajadzēja pirkt papild-
eksemplārus. 1

Lasītavā tika pieprasītas arī diezgan daudz zinātniska sa-

tura grāmatas un klasiķu darbi. Lasītavās vienlaikus strādāja
trīs darbinieki. Dežurēja viens cilvēks, otrs kārtoja apmeklē-
tāju pieprasītā materiāla statistiku, bet trešais piegādāja pie-
prasītās grāmatas un žurnālus, kas nebija uz vietas lasītavā.

Jau pirmajā mēnesī lasītavā bija 707 apmeklētāji (apmē-
ram 30 dienā). Pēc neilga laika tika organizēta arī nodaļa
literatūras izsniegšanai uz māju. Līdzekļu trūkuma dēļ neva-

rēja pabeigt bērnu lasītavas iekārtošanu un atvēršanu
1921. gadā. Lai gan literatūra (ap 9000 grāmatu) bērnu lasī-
tavai bija jau sakārtota, telpu trūkuma dēļ tā bija jānovieto
Latvijas Augstskolas telpās2. Bērnu lasītava tika atvērta
1922. gada janvārī L. Jaunielā 26. (1926. g. 1. XI šo lasītavu
slēdza, jo VB nevarēja papildināt to ar jaunām grāmatām.
Tā kā IM visās skolās iekārtoja skolas bibliotēkas, nebija arī

vairs tik liela vajadzība). Bērnu atsaucība bija ļoti liela (di-
vos mēnešos mazo lasītāju skaits sasniedza 4559). Grāmatas
izsniedza tikai uz māju, jo telpu trūkuma dēļ uz vietas lasīt

nevarēja. Bērnu lasītavā strādāja 3 darbinieki.

Sākot ar 1920. g. novembri, VB sāka apkopot statistikas
ziņas par lasītavas apmeklētāju skaitu, lasītāju sastāvu pēc
vecuma, tautības, izglītības un nodarbošanās, par lasītavā eso-

šās literatūras raksturu un lasāmā materiāla pieprasījumu, kā
arī par to, kāds bija uz māju un uz vietas izdoto grāmatu
apgrozījums3 .

Jāpiebilst, ka līdzīga informācija, bet ne tik detalizēta, tika
sniegta VB darba atskaitēs jau arī agrāk, kad no 1. jūnija
L. Jauniela 26 saka darboties bezmaksas lasītava.

Ministru kabineta lēmums par VB organizēšanu bija izdots
1919. g. 29. augustā, bet Noteikumus par Valsts bibliotēku iz-
glītības ministrs J. Plāķis un Mākslas un kultūras departa-
menta direktors P. Rozītis parakstīja 1921. g. 18. janvārī4

.

Ministru kabinets tos apsprieda 1921. g. 4. aprīlī un nolēma
iesniegt Satversmes sapulcei apstiprināšanai.

Pirmajos darbības mēnešos VB administatīvi vēl bija ļoti
atkarīga no IM, jo visa sarakste, algu izmaksas utt. notika

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 727. lieta. 4.-5. Ip.
2 LVVA. 1632. f. 2. apr. 173. lieta. 69. Ip 2 .
3 Izglīt. M-jas Mēnešraksts. 1921. Nr. 9. 955. Ipp.
4 LVVA. 2661. f. 1. apr. 62. lieta. 22. Ip.
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caur dažādām ministrijas struktūrvienībām1-2
.

Tas apgrūti-
nāja VB darbību. 1921. g. VB pamazām sāka iegūt arvien lie-
lāku patstāvtbu saimnieciskajā ziņā 3

; ,1921. g. 24. novembrī
VB direktors M. Stumbergs un darbvedis M. Pāže ziņoja Iz-

glītības ministra Kancelejai, ka, sākot ar 1921./22. g., biblio-
tēka veic patstāvīgu- norēķināšanos par tās ievāktiem valsts

ieņēmumiem 4 .
1922. g. 24. maijā tika izdots Likums par Valsts bibliotēku

(bija spēkā līdz 1940. g.). Ar šo likumu VB tika piešķirtas
nacionālās bibliotēkas tiesības uz literatūras vākšanu un uz-

glabāšanu, kā arī noteikti bibliotēkas uzdevumi, darbība un

pakļautība.
Ar valstisku darbības garantiju ieguvi noslēdzās Latvijas

Valsts bibliotēkas vēstures sākumposms. Nepilnu triju gadu
laikā bija radīta iestāde, kuras darba pamatvirzieni pēc būtī-
bas atbilda nacionālas bibliotēkas statusam Latvijas Repub-
likā.

Māra Izvestnija

BIBLIOTEKĀRS UN BIBLIOGRĀFS
VOLDEMĀRS CAUNE

Fakti, kas saglabājušies par V. Cannes darbību, veido

priekšstatu par daudzpusīgu, nemierpilnu un iniciatīvas ba-

gātu personību. Viņš bijis žurnālists, aktīvs sociāldemokrātis-
kās kustības dalībnieks un politiskais darbinieks, revolucionā-

rās kustības vēsturnieks.5

Rakstā aplūkots V. Caunes ieguldījums bibliotēku darbā
un bibliogrāfijā. 20. gados un 30. gadu pirmajā pusē viņš ir

arī viens no ievērojamākajiem un aktīvākajiem šās jomas spe-

ciālistiem, bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas modernā posma
veidotājs Latvijā. Diemžēl viņa ieguldījums līdz šim maz pē-
tīts un popularizēts.

V. Caune dzimis 1890. gada 26. aprīlī Valkas apriņķa
Kalncempju pagastā drēbnieka ģimenē. Pēc vecāku pārnākša-

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 172. lieta. 73. Ip.
2 LVA. 235. f. l a. apr. 11. lieta. 257. Ip.
3 LVVA. 1632. f. 2. apr. 172. lieta. 19. Ip.
4 LVVA. 1632. f. 5. apr. 7883. lieta. 106. Ip.
5 Izmantoti materiāli par Valsts bibliotēkas vēsturi, kas glabajas Lat-

vijas Valsts arhīvā un LNB Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā no-

daļa, kā arī publikācijas par V. Cauni (plašākā no tām A. Ģērmaņa
raksts žurn. «Latvju Grāmatnieks». 1944. Nr. 3/4.)
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nas uz Rīgu viņš mācās Sv. Ģertrūdes zēnu pamatskola
(1900.—04.) un Rīgas pilsētas reālskolā (1904. —07.).

No 1906. gada V. Caune piedalās revolucionārajā kustībā,

viņš kļūst par Latvijas Sociāldemokrātijas (LSD) biedru. Trīs-

arpus gadus viņš pavada ieslodzījumā. Ziņas par V. Caunes

politisko darbību rodamas viņa autobiogrāfiskajos darbos [64,

66] un ārzemēs publicētājā literatūra [7O, 72], V. Caune

tiek vērtēts kā «viens no spilgtākajiem maziniecisko uzskatu

paudējiem» un «šī virziena galvenajiem organizatoriem»
1

1905. gada revolūcijas atplūdu un reakcijas gados. Viņš bijis
LSD CK loceklis, LSD IV (Briseles) kongresa (1914) dele-

gāts. Zināmie V. Caunes segvārdi ir «Pelecis», «Ants». 1914. g.

maijā V. Cauni izsūta uz Narimas pilsētu Tomskas guberņa.
1917. gadā viņš darbojas Tomskā un Pēterpilī, 1918. g. strādā

un mācās Maskavā.
1919.-23. g. V. Caune ir Liepājas pilsētas bibliotēkas pār-

zinis. Viņš ir arī Liepājas Domes loceklis un Tautas Padomes

loceklis.
No 1923. g. rudens līdz 1934. g. maijam V. Caune strādā

Valsts bibliotēkā. Viņš vada Bibliogrāfijas un kataloģizācijas
nodaļu, 1929. g. vasarā izpilda arī bibliotēkas direktora pie-
nākumus. V. Caune ir aktīvs Latvijas Bibliotekāru biedrības

biedrs, ar referātiem un ziņojumiem viņš piedalījies daudzos

bibliotēku darbinieku forumos.
V. Caunes žurnālistiskā darbība saistīta galvenokārt ar so-

ciāldemokrātiskajiem izdevumiem. Viņš ir Pēterpils izdevuma
«Strādnieku Avīze» redakcijas loceklis (1917.), strādājis Mas-

kavas laikraksta «Strādnieka Balss» (1918.) un Liepājas
«Strādnieku Avīze» redakcijā (1920. —23.), arī mēnešraksta

«Ārpusskolas Izglītība» redakcijas komisijā (1925. —26.). 20. —

30. gados V. Caune publicējas izdevumos «Sociāldemokrāts»,
«Domas», «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», «Latvju Grā-
mata». Galvenā rakstu tematika ir bibliotēku darbs un revo-

lucionārās kustības vēsture. Zināmie V. Caunes kriptonīmi un

pseidonīmi ir Ans, Ants, Arhivārs, C., V. C., Pilsētas bibliote-
kārs, Provinces bibliotekārs.

V. Caune ir izdevuma «Latviešu konversācijas vārdnīca»

pirmo desmit sējumu līdzstrādnieks. Viņš darbojas arī Latvi-

jas Vēstures pētīšanas biedrībā. V. Caune ir biedrības revolū-

cijas muzeja arhivārs, piedalījies biedrības izdoto dokumentu

krājumu sagatavošanā [9, 63].
1928.—34. g. V. Caune ir Rīgas pilsētas Domes loceklis,

1 Kalniņš B. Latvijas sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stok-
holma, 1956. 172., 175. Ipp.
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darbojas Izglītības komisijā. Viņš ir arī Saeimas vēlēšanu

iecirkņa priekšnieks Rīgas pilsētā. Trīs reizes (1928., 1929. un

1930. g.) Valsts bibliotēka sūta lūgumu Toriju Zvaigžņu ordeņa
domei par V. Caunes apbalvošanu ar ordeņa 4. šķiru, taču šis

lūgums tiek noraidīts.
1934. g. maijā V. Cauni kā sociāldemokrātu apcietina un

ievieto Liepāj as koncentrācijas nometnē. Pēc atbrīvošanas viņš
aiziet pensijā, viņa veselības stāvoklis arvien pasliktinās. Kādu
laiku V. Caune strādā J. Bartuševska antikvariātā, 1941. gadā
viņš ir bibliogrāfs konsultants Valsts apgādniecību un poligrā-
fisko uzņēmumu pārvaldē (VAPP), pēc tam arhivārs bibliote-
kārs Poligrāfiskās rūpniecības un apgādniecības daļā, no

1943. gada Rīgas 1. antikvariāta darbinieks.
V. Caune miris 1944. gada 11. februārī, apglabāts Raiņa

kapos.
Profesionālās darbības sākums. V. Caune Liepājas bib-

liotēkas vadītājs. Bibliotēku jomā V. Caune darbojies no

1911. gada 1 . Viņš ir profesionāli izglītots bibliotēku darbinieks,
krievu bibliotekārās domas un prakses audzēknis. 1918. gadā
V. Caune mācās A. Saņavska Maskavas pilsētas tautas uni-

versitātes organizētajos bibliotekāru kursos un praktizējas
Maskavas bibliotēkās. Studēt Rietumeiropas bibliotēku praksi
viņam nav izdevības. Maskavā gūtās speciālās zināšanas, kā
arī pieredzi, kas uzkrāta izsūtījuma laikā, iekārtojot Narimas

pilsētas bibliotēku (1915. —16.), V. Caune izmanto Liepājā.
No 1919. gada 1. marta līdz 1923. gada rudenim V. Caune

ir Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis. Viņa vadībā Liepājas
bibliotēka izveidojas par vienu no labākajām pilsētu bibliotē-
kām Latvijā. Strauji pieaug fonda apjoms un literatūras iz-

sniegums, bibliotēka iegūst plašākas telpas. 1919. g. decembrī

pie bibliotēkas atsevišķās telpās atver bērnu nodaļu, kas tiek
uzskatīta par pirmo bērnu bibliotēku Latvijā.

Par Liepājas bibliotēku V. Caune aktīvi raksta presē. Lie-

pājas avīzēs regulāri tiek ievietota viņa informācija par bib-
liotēkas darbu un jaunieguvumiem i[l4]. Plašāki raksti pub-
licēti izdevumā «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts» [l9, 21].

V. Caunes zināšanas un lietpratība nepaliek nepamanīta.
Viņu aicina darbā uz Rīgu uz Valsts bibliotēku. Izšķirties,
iespējams, palīdz arī kritiski ironiskais raksts labējo presē par
V. Cauni kā Liepājas kreiso domnieku [6B].

Darbs Latvijas Valsts bibliotēkā. V. Caune un bibliogrā-
1 Šis fakts minēts izdevuma «Latviešu konversācijas vārdnīca» 2. sē-

juma, kurā līdzstrādnieks ir arī pats V. Caune. Konkrētākas ziņas pagai-
dām nav atrastas.
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fija. Vairāk nekā 10 gadu, no 1923. g. 1. novembra līdz 1934. g.
maijam, V. Caune ir Valsts bibliotēkas (turpmāk VB) Biblio-

grāfijas un kataloģizācijas nodaļas vadītājs. Viņš pārņem, tur-

pina un attīsta A. Ģintera iesākto bibliogrāfisko darbu. V. Can-

nes vadībā Bibliogrāfijas nodaļa kļūst par valsts reģistrējošās
bibliogrāfijas centru, t.i., veic tagadējā Bibliogrāfijas insti-

tūta (Grāmatu palātas) funkcijas. Tieši V. Caunes nopelns ir

tādas modernas bibliogrāfisko izdevumu sistēmas 1 izveide, ku-
rai 20. gadu beigās nevar atrast analogu ne Skandināvijas, ne

mazajās Rietumeiropas, ne Austrumeiropas valstīs.
Sās sistēmas pirmo posmu veido periodikas rakstu rādītājs

«Latviešu zinātne un literatūra». Tas iznāk divās sērijās:
viena reģistrē kārtējā periodikā iespiestos rakstus, otra ret-

rospektīvā sērija atklāj agrāk iznākušo periodisko izdevumu

saturu. V. Caune strādājis pie kārtējās sērijas gan kā sakār-

totājs, gan kā redaktors. Ar viņa tiešu līdzdalību tapuši 9 sē-

jumi par 1921.—29. gadu [l]. V. Caunes darbības laikā jū-
tama tendence izdevumu aizvien pilnveidot un paplašināt Sā-
kot ar 1925. gadu, sējumā uzrāda arī citās valodās Latvijas
teritorijā iespiestos rakstus (izdevums iegūst nosaukumu

«Latvijas zinātne un literatūra»). 1927. gadā VB lūdz lekš-
lietu ministriju atļaut bibliografēt arī ārzemēs (PSRS) izdoto
literatūru latviešu valodā. Diemžēl šī iecere nav īstenojusies,
kaut gan minētos izdevumus Latvijā palaikam saņēma dažas
bibliotēkas un izdevniecības.2

VB bibliogrāfisko izdevumu sistēmas otrajā posmā ietilpst
jauno grāmatu rādītāji. Sākumā gada robežās iznākušo grā-
matu sistemātiskais rādītājs pievienots «Latviešu zinātnes un

literatūras» kārtējai sērijai, bet, sākot ar 1927. gadu, VB iz-

dod- speciālu grāmatu bibliogrāfijas mēnešrakstu «Valsts bib-
liotēkas biļetens». Kamēr V. Caune strādā VB, viņš ir šā
izdevuma redaktors [2]. Biļetenā uz obligātā eksemplāra pa-
mata sistemātiskā secībā reģistrētas visas Latvijā izdotās grā-
matas. Biļetena vērtību palielina vairāki, no jauna ieviesti zi-
nātniskās bibliogrāfijas elementi, kuru vēl nebija «Latviešu
zinātnes un literatūras» kārtējai sērijai pievienotajos grāmatu
sarakstos: ieraksti ir numurēti, izdevumā palīdz orientēties pa-

Detalizētu bibliogrāfisko izdevumu raksturojumu sk. raksta: Izves-
Yalst s bibliotēkas bibliogrāfiskais darbs buržuāziskās Latvijas

. lka // Raksti / V. Lača Latvijas PSR Valsts b-ka. R„ 1973.
4. [sej.] 53.—69. Ipp.
•

,1
f ?ar tO, ka

_ Latvijas bibliotēkās jābūt pieejamai arī Padomju Krievijā
Vno a J a * literatūrai latviešu valoda, V. Caune izteicies vairākkārt
1922. gadā Pirmajā Ārpusskolas izglītības kongresā [lB] un 1923. gadā
raksta «Traucējošs rīkojums» [23],
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līgrādītāji, krājumiem atklāts saturs, atšifrēti pseidonīmi, plaši
lietotas norādes. Ne velti biļetens tiek atzīts par sava laika
labāko un precīzāko bibliogrāfisko izdevumu.

Bija iecere biļetenā publicēt ziņas arī par tām ārzemju
grāmatām un rakstiem, kuros runāts par Latviju, tātad letikās
nodaļas izveide mūsdienu izpratnē. Diemžēl šī iecere 20. —

30. gados vēl nepiepildījās. Pilnībā neīstenojās arī nodoms

publicēt rakstnieku un žurnālistu pseidonīmu rādītāju. 1
Līdztekus aplūkotajiem speciālajiem izdevumiem informā-

ciju par jaunajām grāmatām VB sniedza arī žurnālos. Ar
V. Caunes parakstu sistemātiski grāmatu rādītāji publicēti
žurnāla «Latvju Grāmata» burtnīcās no 1924. līdz 1931. ga-
dam ļ[7], V. Caune sagatavojis arī statistiskus pārskatus par

iespieddarbu produkciju gada laikā. Tie iespiesti žurnālos

«Latvju Grāmata» un «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts»

[49—55].
Trešais VB bibliogrāfisko izdevumu veids, kas saistīts ar

V. Caunes vārdu, ir iespiestās kartītes. Būdams bibliotekārs

praktiķis, V. Caune labi izprot vienveidības nozīmi kataloģi-
zācijā un jau 1922. g. aprīlī sakarā ar Kultūras fonda biblio-
tēku organizēšanu ierosina izgatavot iespiestas grāmatu ap-
raksta kartītes. Par kartīšu nepieciešamību V. Caune raksta
arī presē [22]. lecere īstenojas ar izdevuma «Valsts bibliotē-
kas biļetens» palīdzību. Pirmajos gados to iespiež uz plāna
papīra lapas vienas puses, lai bibliotekāri grāmatu aprakstus
varētu izgriezt un uzlīmēt uz kartītēm, bet, sākot ar 1930. g.,
no biļetena salikuma tiek iespiestas gatavas kartītes. To poli-
grāfiskais izpildījums no mūsdienu viedokļa vērtējams kā tei-

cams. Gada komplektu veidoja ap 3000 kartīšu.
VB bibliogrāfiskie izdevumi bija pazīstami arī aiz Latvijas

robežām. Tos popularizē arī pats V. Caune. 1927. gadā viņam
ir iespēja 6. Starptautiskajā bibliogrāfu konferencē Briselē

sniegt pārskatu par bibliogrāfisko darbu Latvijā. Dažus ga-
dus vēlāk VB direktora vietnieks A. Pavars, rakstīdams par
citiem bibliotekāru starptautiskiem forumiem, atzīmē, ka ār-

zemju speciālistu vērtējumā Latvija ar saviem izdevumiem

kārtējās bibliogrāfijas laukā pārspējusi vairākas valstis, kam
ir ievērojami vecāka kultūra 2 .

1 Pseidonīmu rādītājs kartotēkas veidā saglabājies, tas atrodas LNB
Letonikas noda]ā.

2 Pavars A. Pirmais bibliotēku un bibliogrāfijas pasaules kongress
Itālijā 1929. g. // Izglīt. M-jas Mēnešraksts. 1929. Nr. 12. 518.
524. Ipp.; Pavars A. Bibliotekāru savienību starptautiskās apvienības
Stokholmas konference // Izglīt. M-jas Mēnešraksts. 1931. Nr. 2.

197.—198. Ipp.
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VB Bibliogrāfijas un kataloģizācijas nodaļas, tātad arī tās

vadītāja V. Cannes, pienākums bija veidot VB publiskos kata-

logus. Par VB pamatkatalogu kopš 20. gadu vidus kalpoja
sistemātiskais katalogs, bet 20. gadu otrajā pusē nodaļa sāka
veidot alfabētisko katalogu tieši V. Caunes vadībā.

Bibliogrāfijas jomā V. Caune darbojies arī kā privātper-
sona. Latvijas Grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrības uzde-
vumā viņš sastādīja izdevumu «Vispārīgs grāmatu rādītājs»
[3 —s], kurā uzskaitītas tirdzniecībā esošās grāmatas.
V. Caune papildinājis arī sava laika visai pieticīgo tematisko
bibliogrāfisko rādītāju klāstu, veidojot sarakstus par sev tu-

vajām revolūcijas un bibliotēku darba tēmām: «Marksa darbi
un literatūra par K. Marksu latviešu valodā» '[lo], «1905.
07. gada revolūcijas bibliogrāfija» [9], «Bibliotekārijas bib-

liogrāfija» !fB].
Vairākkārt V. Caune arī referējis par bibliogrāfiskā darba

problēmām. Otrajā Latvijas bibliotekāru kongresā 1926. g. re-

ferātā «Bibliogrāfijas lietā» l[3B] viņš runā par paskaidrojošas
un ieteicējas bibliogrāfijas trūkumu un aicina Kultūras fonda
domi uzņemties šādu rādītāju sagatavošanu un izdošanu.

Latvju grāmatnieku pirmajā kongresā 1927. g. V. Caune sniedz

apskatu par bibliogrāfiskā darba attīstību ārzemēs un Latvijā.
Pirmajā Baltijas valstu bibliotekāru kongresā 1930. g. viņš
izvirza vairākus priekšlikumus par bibliogrāfiskā darba koor-

dināciju Baltijas valstīs '[46].
V. Caune Latvijas Bibliotekāru biedrības aktīvists.

V. Caunes organizatora spējas spilgti izpaužas, darbojoties
Latvijas Bibliotekāru biedrībā. Viņš ir viens no tās aktīvāka-

jiem dibinātājiem 1923. g. un ilggadējs valdes loceklis. V. Caune
veicis biedrības sekretāra, priekšsēdētāja vietnieka un priekš-
sēdētāja (1929.—34.) pienākumus, vadījis arī biedrības teh-
nisko sekciju.

Kā Bibliotekāru biedrības pārstāvis V. Caune no 1929. g.

darbojas Latvijas Bibliotēku padomē, kas ir augstākā padom-
devēja iestāde bibliotēku lietās pie Izglītības ministrijas. Viņš
piedalās grāmatu izstāžu organizēšanā, 1930. g. ir grāmat-
nieka Jāņa Ozola piemiņas komitejas prezidija loceklis.

Laikabiedrs bibliogrāfs A. Ģērmanis V. Caunes darbību

biedrībā raksturo šādi: «Visās akcijās, kas izauga no Bibliote-
kāru biedrības, viņš piedalās ar parasto enerģiju, lai tās būtu

iekšējās bibliotekāru konferences vai Baltijas valstu bibliote-
kāru kongresi, vai arī informatīva rakstura ekskursijas uz

citu zemju bibliotēkām. Viņš kopo, vieno bibliotekārus pat pāri
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pašu valsts robežām un pieliek milzīgas pules bibliotekārā
darba celšanai citu profesiju starpā.» 1

V. Caune un tautas bibliotēkas. Savas darbības laikā
V. Caune daudz palīdz nelielajām tautas bibliotēkām. Speciā-
lās zināšanas un personisko pieredzi V. Caune izmanto jau
1929. g., kad VB izdod viņa sastādītās «Autoru tabeles» [l2]
un darbu «Decimālā klasifikācija» |[ 11 ] ar skaidrojošiem ieva-

diem. Nenoguris V. Caune raksta un referē par bibliotēku

komplektēšanu un iekārtošanu if 18, 20, 26, 33], par iespiesto
kartīšu nepieciešamību [22], par bērnu [l7, 26, 27, 29, 32] un

lauku {2B, 41] bibliotēku problēmām. Viņš piedalās inspekci-
jas braucienos sakarā ar Kultūras fonda bibliotēku organizē-
šanu, aktīvi lasa lekcijas bibliotēku darbinieku kursos.

Otrajā Latvijas bibliotekāru kongresā 1926. g. referātā
«Bibliotēku instruēšana» ļ[3B] V. Caune runā par bibliotēku
tīkla izveidi un nepieciešamību pēc īpašiem instruktoriem, kas

apmeklētu bibliotēkas un dotu padomus to iekārtošanā. Lau-

kos, pēc viņa domām, nepieciešams veidot lielu grāmatu krā-
tuvi pagasta centrā ar izdalīšanas punktiem vairākās vietās,
kā arī ceļojošās bibliotēkas ([4l].

V. Caunes uzmanības lokā allaž bijušas arī Rīgas pilsētas
bibliotēkas. Tas saistīts ar viņa darbību pilsētas domē, kur
V. Caune ir Izglītības komisijas loceklis. Par pilsētu bibliotēku
darbu V. Caune vairākkārt referējis <[3l, 46], publicējis daudz
rakstu [3O, 34, 42, 43, 48], sagatavojis statistiskus pārskatus
[56-61],

V. Caunes piemiņas rakstā A. Ģērmanis šajā sakarā at-

zīmē: «Ar viņa atbalstu un neatlaidību veidojas pilsētas biblio-
tēku tīkls, viņš rūpējas par pilsētas bibliotekāru tiesiskā un

materiālā stāvokļa nodrošināšanu un darba kvalitātes pacel-
šanu. Viņš ir klāt ar padomu bibliotēku iekārtas racionalizē-
šanā un darbības intensivizēšanā, jaunu telpu iegūšanā. Re-

zultātā Rīgas pilsētas bibliotēkas kļūst par ievērojamu faktoru,
ar tām lepojas, tās iztur salīdzinājumu ar Vakareiropas šāda

tipa bibliotēkām, atsevišķā gadījumā pat pārspēj.» 2

1929. g. iznāk V. Caunes grāmata «Bibliotēkas iekārta»

[l3], kurā plaši iztirzāti bibliotekārā darba profesionālie jau-
tājumi. īpašu uzmanību autors veltījis katalogu organizācijai,
pielikumā doti arī konkrēti uzskates materiāli. Recenzentu
vērtējumā «grāmata sastādīta lietišķi un lietderīgi» un ir «liels

1 Latvju Grāmatnieks. 1944. Nr. 3/4. 40. Ipp.
2 Turpat.
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palīgs un darba atvieglotājs... jaunajiem bibliotekāriem». 1

lecerēto grāmatas otro daļu V. Caune nepaguva uzrakstīt.
Mūsdienu skatījumā V. Caune pārsteidz ar savu daudzpu-

sību un profesionālās darbības plašo amplitūdu. Nav gandrīz
tādas bibliotekārā vai bibliogrāfiskā darba jomas, kurā viņš
nebūtu darbojies un guvis atzīstamus rezultātus. Grāmatu

komplektēšana, kataloģizācija un klasifikācija, iespiestās kar-

tītes, bibliotēku vēsture un statistika, bibliotēku tīkla izveidē,
bērnu bibliotēku specifika, valsts reģistrējošā, tematiskā un

ieteicošā bibliogrāfija, bibliotekāru izglītība tas viss bija
viņa uzmanības lokā.

«Ar Caunes nāvi latviešu tauta zaudējusi vienu no mūsu

spēcīgākajiem bibliotekāriem un bibliogrāfiem,» atzīst
A. Ģērmanis2 . Šiem vārdiem pilnībā varam pievienoties arī šo-

dien. V. Caunes vārds Latvijas bibliotēku un bibliogrāfijas
vēsturē lepni stāv līdzās J. Misiņam un A. Ģinteram. Diemžēl
ne savas dzīves laikā, ne pēc nāves V. Caune nav guvis to

atzinību, ko godam nopelnījis.

V. CAUNES DARBI*

Bibliogrāfiski materiāli

1. Latviešu zinātne un literatūra: [Periodikā iesp. rakstu sist, rād.]:
1921—1929 / Latv. Valsts b-ka. R., 1924—1932. Rād. par 1925.
1929. g. nos.: Latvijas zinātne un literatūra.

1921. g. / Sast. A. Ģinters, V. Caune. 1924. 684 Ipp.
1922. g. / Sast. A. Ginters, V. Caune. 1925. 511 Ipp.
1923. g. / Sast. A. Ģinters, V. Caune. 1926. 560 Ipp.
1924. g. / Red. V. Caune. 1927. 612 Ipp.
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M. Stumbergs, V. Caune, R., 1927—1934.
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1 Krūmiņš J. // Latvju Grām. 1929. Nr. 6. 358. —359. Ipp.
2 Latvju Grāmatnieks. 1944. Nr. 3/4. 40. Ipp.
* Uzrādīti tikai tie ar kriptonīmiem vai pseidonīmiem parakstītie darbi,

kuri rakstu rādītājā «Latviešu zinātne un literatūra» atšifrēti ka V. Caunes
darbi.
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Nr. I—6; 1931. Nr. I—6.1 —6. Virsraksti ar red. variantiem.

8. Bibliotekārijas bibliogrāfijas // Latv. B-ku padomes gada grām.
R., 1926. 1. g. 161.—163. Ipp.

9. [1905.—1907. gada] revolūcijas bibliogrāfijā // Revolucionārā kus-
tība Latvijā: Atmiņas un materiāli. R., 1927. 1. [sēj.] 203. —
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[Runcis E.] A. // Jaun. Ziņas. 1929. 9. okt. Nr. 229.

Raksti un informācijas

14. [lnformācija par Liepājas pilsētas bibliotēkas darbu] // Kurzemes
Vārds (Liepāja). 1919. 7. sept. Nr. 72; 21. nov. Nr. 135;
9. dec. Nr. 150; 1920. 15. febr. Nr. 38; 1921. 14. maijā.
Nr. 107; 6. jūl. Nr. 149; 20. nov. Nr. 266; 18. dec. Nr. 290;
Latvijas Rīts (Liepaja). 1919. 6. sept. Nr. 8; Strādn. Av. (Lie-
pāja). 1919. 7., 9. aug. Nr. 81, 83; 6. sept. Nr. 107; 5. okt.
Nr. 132; 14. nov. Nr. 166; 9. dec. Nr. 186; 1920. 17. janv.
Nr. 13; 11. martā. Nr. 58; 1921. 12. apr. Nr. 80; 14. maijā.
Nr. 107; Libausche Zeitung. 1919. 13. Aug. Nr. 178. Paraksts:

Pilsētas bibliotekārs vai bez paraksta.
15. Kas ir Liepājas pilsētas bibliotēkas lasītāji // Strādn. Av. (Lie-

pāja). 1919. 19. okt. Nr. 144. Paraksts: Pilsētas bibliotekārs.
16. Atbilde «Lasītājam»: [Sakarā ar krit. piez. par troksni b-ka] //

Strādn. Av. (Liepāja). 1919. 21. okt. Nr. 145.

17. Pašiem savas bibliotēkas: [Par bērnu b-ku Liepājā] // Atauga.
R., 1920. 1. [grām.]. 46.—48. Ipp.

18. [lzteikumi debatēs un replikas] // Pirmais Ārpusskolas izglītības
kongress: Materiāli. R„ 1922. 10., 12., 14., 15., 26., 37. Ipp.

19. Liepājas bibliotēka // Izglīt. M-jas Mēnešr. 1922. Nr. 6.
635. —641. Ipp.

20. Daži norādījumi grāmatu glabātājiem//Skolot, gada grām. 1924. g.—
R., 1923. 50.—55. Ipp.
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21. Liepājas bibliotēka // Izglīt. M-jas Mēnešr. 1923. Nr. 4.
442.—445. Ipp.

22. lespējams atvieglojums bibliotēku kataloģizācijā: [lespiestās kārt.] //
Latvju Grām. 1923. Nr. 4. 46. Ipp.

23. Traucējošs rīkojums: [lekšlietu ministra A. Berga 1920. g. rīko-

jums par Padomju Krievijā izdotās lit. ievešanas un izplatīšanas aizlie-

gumu Latvijā] // Sociāldemokrāts. 1923. 24. maijā. Nr. 109.
Paraksts: Provinces bibliotekārs.

24. Pirmais Latvijas bibliotekāru kongress: [1923. g. aug.] // Strādn.

Av. (Liepāja). 1923. 26. aug. Nr. 190. Paraksts: C.

25. Grāmatu izstāde: [Bibliotekāru b-bas sarīkota izstāde Rīgā] //
Strādn. Av. (Liepāja). 1923. 26. aug. Nr. 190. Paraksts: C.

26. Grāmatu izvēle bibliotēkās; Par bērnu bibliotēkām un lasītavām:
[Ref. tēzes 1. Latv. bibliotekāru kongr. 1923. g. aug.] // Latvju Grām.

1923. Nr. 9/10. 77.—79. Ipp.; Latv. B-ku padomes gada grām.
R„ 1926. 1. g. 130.—132. Ipp.

27. Bernu bibliotēkas: [Ari par Liepajas bērnu b-ku] // Domas.
1924. Nr. 3. 266.-268. Ipp.

28. Lauku bibliotēkas // Lauku Darbs. 1924. 7. nov. Nr. 7.

Paraksts: Ans.

29. Bērnu draugu biedrības bērnu bibliotēka // Latvju Grām. —1925.
Nr. 1. 57. Ipp. Bez paraksta.

30. Rīgas pilsētas bibliotēkas // Sociāldemokrāts. 1925. 3.,
4. febr. Nr. 26, 27.

31. Latvijas pilsētu bibliotēkas: Pilsētu bibliotekāru koni. publ. dati //
Sociāldemokrāts. 1925. 3. apr. Nr. 76.

32. Bērnu bibliotēka // Sociāldemokrāts. 1925. 17. maijā.
Nr. 109.

33. Daži norādījumi mazākām bibliotēkām // Latv. B-ku padomes gada
■grām. R„ 1926. 1. g. 94.-97. Ipp. Paraksts: V. C.

34. Latvijas pilsētu bibliotēkas 1924. gadā // Latv. B-ku padomes gada
grām. R„ 1926. 1. g. 89.-93. Ipp.

35. Latvijas pilsētu bibliotekāru konference: [1925. g. marta] // Latv.

B-ku padomes gada grām. R., 1926. 1. g. 132.—133. Ipp.
Paraksts: V. C.

36. Liepājas pilsētas bibliotēka // Latv. B-ku padomes gada grām.
R., 1926. 1. g. 148—150. Ipp.

37. Pirmais Latvijas bibliotekāru kongress: [1923. g. aug.] // Latv.

B-ku padomes gada grām. R., 1926. 1. g. 128.—129. Ipp.
Paraksts: V. C.

38. Bibliotēku instruēšana; Bibliogrāfijas lietā: [Ref. tēzes 2. Latv.

bibliotekāru kongr. 1926. g. aug.] // Latvju Grām. 1926. Nr. 5.

375.-376. Ipp.
39. Par mūsu bibliotēkām: [Arī par b-ku likuma nepieciešamību] //

Kurzemes Vārds (Liepāja). 1927. 18. sept. Nr. 210. Paraksts:
V. C.

40. VI Starptautiskā bibliogrāfiskā konference un starptautiskais insti-

tūts Briselē // Izglīt. M-jas Mēnešr. 1927. Nr. 12. 506.—509. Ipp.
41 Apriņķu bibliotēkas // Lauku Darbs. 1928. 16. febr.

Nr. 178. Paraksts: Ants.

42. Rīgas pilsētas bibliotēkas un viņu vajadzības // Pašvaldības
Balss. 1929. Nr. 1. 6.—8. Ipp.

43. Latvijas pilsētu bibliotēku stāvoklis // Latvijas pilsētu savienības

rakstu krājums. R., 1931. 2. [sēj.] 181.—184. Ipp.
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44. [Par pilsētas bibliotēku telpām: Uzstāšanās debatēs] // Rīgas pil-
sētas dome: Protokoli. R., 1931. 328. Ipp. V. Cannes izteikumi un

replikas arī citos Rīgas domes protokolos. U

45. Kā darbojas Rīgas pilsētas bibliotēkas // Sociāldemokrāts.
1931. 19. febr. Nr. 40.

46. Komunālās bibliotēkas Latvija; Par bibliogrāfiska darba apvieno-
šanu: [Ref. un koref. Latv., Ig. un Lietuvas bibliotekāru konf. 1930. g.
okt.] // Latv. B-ku padomes gada grām. R., 1932. 2. [g.]. 105.—

107., 118.—119. Ipp.
47. Latv[ijas] Valsts bibliotēka // Latv. B-ku padomes gada gram.

R., 1932. 2. [g.]. 136. Ipp.
48. Rīgas pilsētas bibliotēkas // Rīga ka Latvijas galvaspilsēta.

R., 1932. 639. —644. Ipp. Tas pats: Ats. novilk.
Statistiski pārskati

49. Latviešu grāmatniecība 1924. gadā // Latvju Grām. 1925.
Nr. 1. 55. Ipp.

50. 1925. g. izdotas gramatas // Latvju Grām. 1926. Nr. 6.
460.—461. Ipp.

51. 1926. g. izdotās grāmatas, brošūras un periodiskie raksti // Izglīt.
M-jas Mēnešr. 1927. Nr. 10. 324.—326. Ipp.; Latvju Grām.
1927. Nr. 6. 409.—410. Ipp.

52. 1927. g. izdotās grāmatas, brošūras un periodiskie raksti // Izglīt,
M-jas Mēnešr. 1928. Nr. 5/6. 595.—597. Ipp.; Latvju Grām.
1928. Nr. 4. 262.-263. Ipp.

53. Latvijā 1928. g. iznākušās grāmatas, brošūras un periodiskie izde-
vumi // Izglīt. M-jas Mēnešr. 1929. Nr. 5/6. 564.—565. Ipp.;
Latvju Grām. 1929. Nr. 3. 177.—178. Ipp.

54. 1929. g. izdotas gramatas, brošūras un periodiskie izdevumi //
Izglīt. M-jas Mēnešr. 1930. Nr. 3. 344.—346. Ipp.; Latvju Grām.—
1930. Nr. 1. 48.-49. Ipp.

55. 1930. g. Latvija izdotās grāmatas, brošūras un periodiskie raksti //
Izglīt. M-jas Mēnešr. 1931. Nr. 3. 314.—315. Ipp.; Latvju Grām. —

1931. Nr. 2. 81.—83. Ipp.
56. Rīgas pilsētas bibliotēkas 1927. gada // Izglīt. M-jas Menešr.

1928. Nr. 5/6. 597.-598. Ipp.
57. Rīgas pilsētas bibliotēku darbības pārskats // Izglīt. M-jas Me-

nešr. 1929. Nr. 7/8. 85. Ipp.
58. Rīgas pilsētas bibliotēkas 1929. gadā // Izglīt. M-jas Mēnešr.

1930. Nr. 4. 459—461. Ipp.
59. Rīgas pilsētas bibliotēkas 1930. gadā // Izglīt. M-jas Menešr.

1931. Nr. 3. 316.—317. Ipp.; Latvju Grām. 1931. Nr. 2.
84. Ipp.; Pašvaldības Balss. 1931. Nr. 5. 228.—230. Ipp.

60. Rīgas pilsētas bibliotēkas 1931. gadā // Izglīt. M-jas Mēnešr.

1932. Nr. 11/12. 332.—333. Ipp.; Latv. B-ku padomes gada grām.
R„ 1932. 2. [g.]. 135. Ipp.

61. Rīgas pilsētas bibliotēku 1932. g. darbības pārskats // Izglīt. M-jas.
Mēnešr. 1933. Nr. 7/8. 103.—104. Ipp.

Grāmatas par sabiedriski politiskiem jautājumiem
62. Kā vadīt sapulces. R.: Raņķis, 1925. 40 Ipp.

Rec.: Līgotņu Jēkabs // Latvju Grām. 1925. Nr. 6. 454. Ipp.
63. 1905. gada revolūcija Alūksnes un Smiltenes novadā: Materiāli f

N. Caunes sakārt. R.: Kult, balss, 1930. 150 Ipp, (Latv. Vēst,

pētīšanas b-bas raksti; Nr. 3).
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Rec.: Latvju Gram. 1930. Nr. 3. 168.—169. Ipp. Pa-
raksts* A K

T[alcis Ā.ļ // Signāls. 1930. Nr. 6. 239. Ipp.
lii [ajKjjeeß] 6. KHnra o peßOjnomm 1905 roaa b JlaTßun // CeroAHH.

1931. - 30 hkjhh. —N° 178.
64. Konspiratora piezīmes. R.: Kult, balss, 1931. 46 Ipp.

Rec.: [Cielēns F.] F. Cns // Domas. 1931. Nr. 3. 247. Ipp.
Latvju Grām. 1931. Nr. 2. 71. Ipp. Paraksts: A. B.

65. Nodevēja mūžs: Gandrīz patiess stāstījums: [Par Romānu Re-
puli]. R.: Kult, balss, 1931. 48 Ipp.

Rec.: [Branks V.] Bra // Lit. Av. 1931. 11. okt. Nr. 2.

23. Ipp.
H[ermanis] R. // Domas. 1931. Nr. 10. 805.—806. Ipp.

66. Sibīrijas mežos: Trimdinieka piez. R.: Gulbis, 1933. 79 Ipp.
Rec.: A[rons M.] // Valdības Vēstnesis. 1933. 3. jūl.
Nr. 143.

Domas. 1933. Nr. 6. 347. Ipp. Paraksts: A. T.

Pikčs // Sociāldemokrāts. 1933. 18. jūn. Nr. 134.

[Plaude J.] Homo // Sociāldemokrāts. 1933. 3. dec.

Nr. 273.

LITERATŪRA PAR V. CAUNI

67. [lnformācija par apsūdzību pret V. Cauni Kara tiesā Rīgā 1909. g.
11. decembrī par aģitāciju karaspēkā] // Dzimtenes Vēstnesis. 1909.

15. (28.) dec. Nr. 290.; Jaunā Dienas Lapa. 1909. 14. (27.) dec. —

Nr. 289; Latvija. 1909. 14. (27.) dec. Nr. 289.
68. Nebūšanas pilsētas bibliotēkā: [Krit. ironisks raksts par V. Cau-

nes darbu lasītāju apkalpošanā] // Kurzemes Vārds (Liepāja). 1923.
■5. sept. Nr. 198. Paraksts: Lasītājs.

69. Ģērmanis A. Voldemārs Caune // Latvju Grāmatnieks. 1944.

Nr. 3/4. 40. Ipp.
70. Kalniņš B. Latvijas sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stok-

holma: LSDSP Arz. komit., 1956. 376 Ipp. Par V. Cauni sk. 168.,
172., 175., 178., 188., 193. Ipp.

71. Brempele A. Bibliogrāfā atcerei // Karogs. 1975. Nr. 4.

179.—180. Ipp.
72. Kalniņš B. Vēl cīņa nav galā...: [Atmiņas: 3 sej.]. 1. [sej.]

1899—1920. Memento, 1983. 278 Ipp. Par V. Cauni sk. personu
rād.

73. Januška A. Lappuses no Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas vēstures: (Sakarā ar b-kas 200 g.) // Bibliotēku zinātnes as-

pekti / V. Lāča LPSR VB. R., 1984. 74.—108. Ipp. Par V. Cauni
sk. 74., 75., 90., 91. Ipp.

74. Izvestnija M. Valsts bibliotēkas bibliogrāfs Voldemārs Caune //
Bibliotekārs. 1990. Nr. 3. 3. Ipp.

Enciklopēdiskie izdevumi, kuros publicētas ziņas par V. Cauni

75. Latviešu konversācijas vārdnīca. R., 1928—1929. 2. sēj.
3420. sl.

76. Es viņu pazīstu. R., 1939. 109. Ipp. Tas pats. Grand

Haven, 1975.
77. Latvju enciklopēdija. Stokholma, 1950—1951. 1. sēj.

371. Ipp.
78. Latviešu literatūras darbinieki. R., 1965. 66. Ipp.
79. Enciklopēdiskā vārdnīca. R., 1991. 1. sēj. 110. Ipp.
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80. Latviešu rakstniecība biogrāfijas. R., 1992. 66. Ipp.

V. Caune fotoattēlos

81. V. Caune, K. Ozoliņš, A. Rudēvics // Sociāldemokrāts. 1928.
21. nov. Nr. 265.

82. Narimas trimdinieki: [Arī V. Caune] // Sociāldemokrāts. 1932.
30. dec. Nr. 295.

83. V. Caune // Latvju Grāmatnieks. 1944. Nr. 3/4. 40. Ipp.

Inta Pētersone

IESKATS LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS
FONDU VEIDOŠANAS SĀKOTNĒ

Pirmās sīkākās ziņas par Valsts bibliotēkas (VB) grāmatu
fondu sniegtas «Valsts bibliotēkas darbības pārskatā no sep-
tembra 1919.—l. martam 1920. g.»

1 . Tas saglabājies arī rok-

rakstā; šo «Pārskata» eksemplāru parakstījis bibliotēkas pār-
zinis Jānis Misiņš2 . Atskaite tapusi sakarā ar to, ka Izglītības
ministrijas Vispārējais departaments pieprasīja Arhīvu un

bibliotēku nodaļai iesniegt sīkāku pārskatu par tai pakļauto
iestāžu darbību līdz 1920. g. 1. februārim. Par nesen izveido-
tās Valsts bibliotēkas grāmatu krājumu J. Misiņš pārskatā
rakstīja: «Kā pamats Valsts bibliotēkā uzskatāmas tās grā-
matas, kuras pārņemtas kā valsts īpašums no bijušajām lie-

linieku noliktavām (Basteja bulv. 7, Kaļķu ielā 1 un Troņ-
mantnieka bulv. 15). lenāk arī grāmatas, kas tiek ziedotas no

iedzīvotājiem 3 vai tieši par maksu iegādātas.»
Dāvinājumu īpatsvars bija neliels. 1920. g. 11. februārī

Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrība dāvināja VB grāma-
tas kopā 47 izdevumus 72 eksemplāros un apņēmās turp-
māk sūtīt bibliotēkai arī žurnālu «Latvijas Lauksaimnieks»
(2 eks. no katra numura) 4 . Līdzīgi rīkojās arī Latviešu zem-

nieku savienības valde, kas sūtīja VB pa 2 eksemplāriem no

saviem izdevumiem (kopā 14 eks.). Bibliotēkas darbības pir-
majos mēnešos grāmatizdevēji un dažādas privātpersonas tai

dāvinājušas 1436 grāmatas. To vidū bijis arī daudz mazvēr-

tīgu brošūru5
.

Arī pirkto grāmatu bija vēl ļoti maz «tikai dažas kā

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 726. lieta 7.-8. Ip.
2 LVVA. 1632. f. 2. apr. 171. lieta 138. Ip.
3 1919. g. tika saņemti A. Gulbja, J. Misiņa, A. Go 11 a,

A. Va 11 er a un J. Rap as u. c. dāvinājumi.
4 LVA. 235. f. l a. apr. 11. lieta 23. Ip.
5 LVVA. 1632. f. 2. apr. 726. lieta 7. Ip.
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literāriskie retumi daži gada gājfumi] latviešu laikrakstu
un žurnāli, kronikas Latvfjuļ Dainas. Līdz 1. martam pir-
kumos izdots 6588 rbļ. 75 kap., bet bibliotēkā nepieciešami
vajadzīgas daudz, daudz, sevišķi latviešu grāmatas, kas jo
dienas paliek retākas un dārgākas,» 1 rakstīja J. Misiņš. Bib-

liotēkas fondam šajā laikā bija vēl daudz nepilnību, kuras

Misiņš precīzi arī saskatīja: «Par bibliotēkā ienākušo grāmatu
iekšējo vērtību vispārīgi jāsaka, ka bibliotēkai ir gadījiena no-

krāsa; grāmatas nav izmeklētas pēc vajadzības vai derīguma,
bet ievietotas, kādas tās kurā vietā ir gadījušās: ir pa starpām
arī labas un vērtīgas grāmatas, bet viss vairums mazāk vēr-

tīgas sevišķi daiļliteratūra. No ziniskajām grāmatām arī

daudzas nepilnīgas [bojātas I. P.ļ. Tā tad grāmatas jā-
gādā, jāpērk, jāvāc kopā kur un kā tik iespējams.» 2

No iespieddarbiem, kuru īpašnieki nebija zināmi, atskaites

periodā bija klasificēti un reģistrēti 9050 —, vēl nekataloģi-
zēti

daiļliteratūra) bija vairāki desmiti tūkstošu.

Grāmatu skaits arvien palielinājās, bet piemērotu telpu
nebija. Ēka L. Jaunielā 26 bija veca un grāmatu glabāšanai
nedroša ēka. Divas istabas mājā aizņēma Mantu atdabūšanas

komisija, kas tur izvietoja īpašniekiem atdodamās grāmatas.
Bēniņos tika saliktas nevērtīgas, no Matīsa ielas 11/13 atves-

tas grāmatas.
1920. g. 19. janvāra sēdē Ministru kabinets (grozot savu

12. janvāra lēmumu nodot Vidzemes landrātu kolēģijas bib-
liotēku Latvijas Augstskolas pārziņā) nolēma Vidzemes lan-
drātu kolēģijas bibliotēku nodot Valsts statistiskās pārvaldes
pārziņā ar noteikumu, ka bibliotēka uzskatāma par VB sastāv-

daļu. 1920. g. 16. februārī VB pārzinis J. Misiņš lūdza Arhīvu

un bibliotēku nodaļu izrakstīt pilnvaru VB darbiniecei Pau-
līnai Ūdrei šā grāmatu krājuma pārņemšanai. 3 Sākot ar 1920. g.
5. martu, publiskai lietošanai bija atvērta tautsaimniecības un

statistikas literatūras lasītava (Basteja bulvārī 7 dzīv. 8,
Valsts statistiskās pārvaldes telpās). Krājuma apjomu rak-
sturo Valsts statistiskās pārvaldes pārskats ar šā fonda sīkāku

sadalījumu. Tajā ietilpa 3440 sējumi (t.sk. periodika un dub-

lēti), 173 burtnīcas [brošūras I. P.], 219 iespiedumi uz

atsevišķām lapām un 37 kartes4. Pārskatam pievienots ari pe-

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 726. lieta. 7. Ip.
2 Turpat, 7.—8. Ip.
3 LVVA. 1632. f. 2. apr. 729. lieta. 14. Ip.
4 LVA. 235. f. l a. apr. 11. lieta. 54.-55. Ip., 57. Ip.
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riodisko izdevumu saraksts. 1921. g. novembrī šajā VB nodaļā
bija jau 5540 sējumu 1,.

Rīgas Garīgā semināra bibliotēka, kas atradās semināra

ēkā Puškina bulvārī, bija stipri cietusi.' Pirmā pasaules kara
laikā daļa no tās bija evakuēta uz Krieviju, kur Ņižņijnovgo-
rodā bija izvietota kādā skolā. Pāvils Dāvis (bijušais Garīgā
semināra bibliotekārs), kas kara gados kopā ar semināru eva-

kuējies uz Ņižņijnovgorodu, rakstīja Valsts bibliotēkai par to,
ka evakuēto grāmatu klāstā ir filozofijas, psiholoģijas, vēstu-

res, pedagoģijas, literatūras, reliģijas izdevumi; skolēnu bib-

liotēka pilnā sastāvā un «Brokhausa enciklopēdija» (85 sē-

jumi) 2 . Evakuēti bija arī rokraksti.

Rīgas Garīgā semināra telpas bija aizņēmis ģenerālis Fa-

ļejevs Judeņiča armijas etapa priekšnieks. VB lūdza Skolu

departamenta direktoru (tam bija pakļauti kultūras vērtību
aizsardzības jautājumi) rūpēties par Rīgas Garīgā semināra

bibliotēkas atdabūšanu. Pārņemot semināra pamestās telpas,
tika konstatēts, ka laikā, kad tur uzturējās lielinieki, landes-
vēra un Judeņiča armijas karaspēks, daļa grāmatu bija izpu-
tināta. Tomēr VB nonāca vērtīgi 15.—17. gs. seniespiedumi no

šā krājuma. To vidū bija daudz izdevumu poļu valodā. Pavi-

sam no Garīgā semināra bibliotēkas tika iegūti apmēram
18 000 sējumu3 .

VB saņēma grāmatas arī no Vēsturiskā arhīva4
.

1920. g.
28. aprīlī lielu laikrakstu sūtījumu VB rīcībā nodeva Latvijas
Kara muzejs.

VB bija pārņēmusi arī Pētera I publisko bibliotēku (apmē-
ram 2000 daiļliteratūras grāmatu), tajā ap 1400 grāmatu bija
krievu valodā, bet 600 latviešu valodā. Pētera I publiskā
bibliotēka bija privāta bibliotēka, kas vairākus gadus atradās
samērā plašās telpās Rīgas Amatnieku krājaizdevu kases
namā Rīgā, Suvorova (tagad K. Barona) ielā 14. Līdzekļu
trūkuma dēļ bibliotēka darbību pārtrauca un 1918. gada 2. pusē
grāmatas tika nodotas kases rīcībā, kā nodrošinājums par ne-

samaksāto īres maksu. Vēlāk pēc padomju valdības rīkojuma
grāmatas tika aizvestas. 1919. g. oktobrī Rīgas Amatnieku

krājaizdevu kase Pētera I publisko bibliotēku mēģināja atda-

1 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka (1919.—1921.) // Izglīt.
M-jas Mēnešraksts. 1921. Nr. 9. 956. Ipp.

2 LVVA. 6637. f. 1. apr. 855. lieta. 1. Ip.
3 Kluce M. Latvijas Valsts bibliotēkas darbība buržuāziskas Latvijas

laikā: (1919. g. aug.—l94o. g. jūl.) // Raksti / V. Lāča LPSR Valsts

b-ka. R., 1973. 4. [sēj.] 18. Ipp.
< LVVA. 1632. f. 2. apr. 171. lieta. 56. Ip.
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būt, bet tas neizdevās, jo bibliotēka bija nodota VB 1 . Sās

bibliotēkas bagātīgais daiļliteratūras krājums bija kataloģi-
zēts un pieejams VB apmeklētājiem. VB darba pārskatā teikts,
ka «Pētera I bibliotēkas pārņemšana uzskatāma kā liels iegu-
vums priekš VB, jo tajā atrodamas galvenokārt tieši tās grā-
matas, kuru iztrūkumu sāpīgi sajuta Valsts bibliotēka: sa-

biedriskā zinātne un daiļliteratūra krievu valodā».

Daļēji nokārtota tika arī VB nonākusī Aleksandra I ģim-
nāzijas bibliotēka (ap 5000 sēj., galvenokārt pedagoģijas un

vēstures literatūras izdevumi krievu valodā). 1920. g. 1. jūlijā
Valsts bibliotēkas fonda apjoms bija apmēram 250 000 sējumu 2

.

Valsts bibliotēkas otrajā darbības pārskatā (par laikposmu
no 1920. g. aprīļa līdz jūlijam) 3 norādīts, ka bibliotēkas darbā

šajā laikposmā galvenā uzmanība veltīta vēl nenokārtoto grā-
matu sistematizēšanai un kataloģizēšanai. No jauna tika kata-

loģizēti ap 10 700 sējumu un kataloģizēšanai nokārtoti ap
12 000 dažādu grāmatu.

No šās atskaites arī uzzinām, ka «tiek reģistrēts un kata-

loģizēts ikviens drukas darbs, kuru Valsts bibliotēka pēc pre-
ses noteikumiem saņem no lekšlietu ministrijas Preses noda-

ļas»4 . Atskaites periodā no šās nodaļas VB saņēma 2 obligā-
tos eksemplārus no visām jauniznākušajām grāmatām. Biblio-
tēku papildināja arī ziedojumi no privātpersonām un sabied-

riskajām organizācijām, kā arī apgādiem (kopā 228 grāmatas
un brošūras). No Ārlietu ministrijas Informācijas departa-
menta tika saņemti ārzemju laikrakstu komplekti (par
1919. gada augustu—decembri). lekšlietu ministrija nodeva
bibliotēkai ap 5000 eks., lielākoties komunistiskos izdevumus

latviešu, krievu, vācu un igauņu valodā. So grāmatu vidū bi-
juši arī dažādi citi izdevumi, piemēram Aspazijas «No atzīša-

nas koka» (208 eks.), I. Rītiņa un citu sastādītā «Ābece»
(190 eks.) un citas grāmatas. Atskaites periodā tika iepirktas
trūkstošās grāmatas latviešu valodā, kā arī īpaši vērtīgi izde-
vumi svešvalodās (101 sējums par 2124 rbļ. 24 kap.).

1920. g. 2. ceturksnī VB tika piešķirti 60 000 rbļ. grāmatu
pirkšanai, tāpēc Latvijas Augstskolas bibliotēkas pārzinim
E. Lejniekam bija jāiesniedz augstskolai vajadzīgo grāmatu
saraksts5.

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 729. lieta. 52. Ip.
2 LVVA. 1632. f. 2. apr. 727. lieta. 3. Ip.
3 LVVA. 1632. f. 2. apr. 727. lieta. 3.-6. Ip.
4 Turpat, 3. Ip.
5 LVVA. 1632. f. 2. apr. 729. lieta. 17. Ip.
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Paralēli jaunu grāmatu iegādei norisinājās nacionalizēto

grāmatu atdošana to īpašniekiem. «Valdības Vēstnesī» 1920. g.
1. februārī izsludinātajos «Noteikumog par lielinieku salaupīto
mantu krājumu likvidēšanu» bija norādīts, ka visas grāmatas
pāriet VB īpašumā, ja īpašnieki tās nepieprasa līdz 1. maijam l
(īpašuma nokārtošanas process tomēr turpinājās ievērojami
ilgāk). Sājā sakarā Izglītības ministrijā bija izstrādāti arī

«Noteikumi par VB nodoto grāmatu izdošanu viņu īpašnie-
kiem» 2

.

Karadarbības un īpaši Padomju Latvijas valdības naciona-

lizācijas pasākumu rezultātā bezsaimnieku statusā bija nonā-

kušas daudzas bibliotēkas un mākslas kolekcijas. Dažādās
ēkās (L. Jaunielā 26, bij. Garīgajā seminārā, Pilī, Izglītības
ministrijas telpās) bija izvietoti vairāk nekā 10 000 sējumu,
kas 1920. g. pavasarī tika saņemti no Cēsu, Valmieras, Jelga-
vas u.c. apriņķiem. Tikai pēc to īpašuma nokārtošanas bib-
liotēkas darbs varēja ritēt normālu gaitu. Latvijas Republikas
valdība centās ar pietāti izturēties pret grāmatu īpašniekiem.

Tā, piemēram, arhīvā saglabājies dokuments no 1920. g.
27. maija, kurā prasīts no Cēsu krātuves saņemtajām grāma-
tām atdot īpašniekiem Gustavam fon Hiršeitam, mācītājam
Paulam Bērentam un virsskolotājam Johanam Valteram vi-

ņiem piederošās grāmatas3 .
Atbildot uz laikraksta «Rigasche Rundschau» šefredaktora

P. Sīmaņa rakstu «Verbogenes Recht» («Rigasche Rundscau»,
1920. g. 15. apr.; tajā bija pārmests par svešu īpašumu pie-
savināšanos), Izglītības ministrija lūdza ziņot tai par patva-
rīgas rīcības gadījumiem, «kuros būtu izpaudies lieliniecisks

gars arhīvu-bibliotēkas nodaļas darbībā»4 .
VB komplektēja visdažādākā veida iespieddarbus. Par to

rūpējās arī IM Vispārējā departamenta Arhīvu un bibliotēku

nodaļa. Piemēram, 1920. g. 27. aprīlī tā rakstīja lekšlietu mi-

nistrijas Preses nodaļai, lai tā piesūta «visas plakates, kuras
ir iznākušas presē» 5. 1920. g. vasarā no Preses nodaļas VB

saņēma lielu daudzumu lielinieku izdevumu apmēram 3000
brošūru un žurnālu, kas tika novietoti atsevišķās telpās un

nodoti speciālam kārtotājam.
1920. gadā bibliotēka turpināja saņemt bezsaimnieku un

likvidēto sabiedrisko organizāciju un iestāžu grāmatu krāju-

1 LVA. 235. f. l a. apr. 11. lieta. 57. Ip.
2 Turpat, 58. Ip.
3 LVA. 235. f. l a . apr. 11. lieta. 92. Ip.
4 LVVA. 1632. f. 2. apr. 171. lieta. 165. Ip.
5 LVVA. 2661. f. 1. apr. 57. lieta. 25. Ip.
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mus. Ap 31 000 savākto grāmatu tika atsūtīts no Jelgavas
(79 kastes), Liepājas (42 kastes) un Aizputes (20 kastes).
Lai grāmatu pārvešanu pasteidzinātu, vasarā vairākus VB
darbiniekus komandēja uz Alūksni, Valmieru, Cēsīm, Gulbeni,
Cesvaini un Jelgavu. 1920. g. 20. augustā bibliotēka saņēma
lielu grāmatu sūtījumu no Cēsīm 1 .

1920. gada vasara VB darbā bija īpaši spraiga, jo bija
jāsāk iekārtoties jaunās telpās Pils laukumā 2. Jaunajām tel-
pām tika «izgatavoti 1045 tekošu pēdu plaukti» (to izgatavo-
šanai izlietoja 5120 rbļ. 35 kap.). Uzstādīja arī no Kimmeļa fir-

mas iepirktos plauktus un iekārtoja apgaismojumu, kā arī

iegādājās dažādas citas mēbeles. Uz jaunajām telpām bija
jāpārved Rīgas Garīgā seminārā, Pilī, Latvijas Augstskolā
un L. Jaunielā koncentrēto grāmatu krājumi 2 .

Agrākā Rīgas Garīgā semināra telpās bija novietots daudz
tādu grāmatu, kas atdodamas īpašniekiem. Lai to varētu izda-

rīt, VB darbiniekiem visas grāmatas bija jāpārskata un ek-

semplāri ar īpašuma atzīmēm jānovieto atsevišķi, lai varētu

tos atdot īpašniekiem.
1920. g. septembra beigās grāmatu pārvietošanas darbi bija

pabeigti un daudzas istabas sagatavotas grāmatu izvietošanai.
Radās iespēja sākt grāmatu sistematizēšanu, kā arī pārvest
uz jaunām telpām jau sakārtotās nodaļas. Laikā no 1920. g.
1. jūlija līdz 1. oktobrim no jauna tika kataloģizētas 4674 grā-
matas un apmēram 200 iepriekšējo gadu periodisko izdevumu.

«Daļa no sistemātiskā kataloga latviešu nodaļa, krievu be-
letristika jau kopš 1920. g. rudens bija nodota lasītāju
rīcībā.» 3 Arī VB Augstskolas nodaļā šajā laikposmā kataloģi-
zētas apmēram 3950 grāmatas, bet alfabētiskā un sistemā-

tiskā kataloga organizēšanas nolūkā pārrakstītas apmēram
3000 kartīšu, bet Augstskolas nodaļā ap 1000 kartīšu.

1920. g. VB rīkoja «konkursu uz grāmatu siešanas cenām».

1921. g. 20. janvārī VB ziņojumā Arhīvu un bibliotēku noda-

ļai teikts, ka «ofertes bija iesūtījuši S. Kukura un C. Candera
firmas» 4 . C. Candera piedāvājums bija izdevīgāks, tāpēc grā-
matu siešanu nodeva C. Canderam. No 1921. g. 1. aprīļa līdz
1922. g. 31. martam tika iesieta 5001 grāmata; grāmatiesieša-
nas darbi izmaksāja 100 607 rbļ. 5

1 LVA. 235. f. l a. apr. 11. lieta. 92. Ip.
2 LVVA. 1632. f. —2. apr. 726. lieta. -- 9.—14. Ip.
3 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka (1919.—1921.) // Izglīt. M-jas

Mēnešraksts. 1921. Nr. 9. 954. Ipp.
4 LVA. 235. f. l a. apr. 14. lieta. 99. Ip.
5 LVVA. 1632. f. 173. lieta. 69. Ip. (VB darba atskaite).
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1921. g. sākumā notika grāmatu pārvešana plašos apmēros
no L. Jaunielas 26 uz Pils laukumu 2 un otrādi, lai fonda

izvietojums būtu saskaņā ar bibliotēkas iekārtošanas plānu.
Turpinājās grāmatu inventarizēšana un sistemātiskā kataloga
izveide. «Pie alfabētiskiem katalogiem vēl nav iespējams stā-

ties,» teikts VB darbības pārskatā (1921. g. 1. I —1921. g.
1. IV 1 .

1921. g. novembrī VB grāmatu kopskaits (ieskaitot dub-

lētus) jau bija sasniedzis 300 000 eksemplāru, apmeklējumu
skaits 47 788 personas, lasītāju kartes izdotas 4730 perso-
nām.

Bibliotēkā veidojās arī iespieddarbu arhīvs. Tajā tika at-
likti un uzglabāti pa 1 eksemplāram no Latvijas izdevumiem,
kas iznākuši kopš LR nodibināšanas, un bibliogrāfiskie retumi.

Atsevišķā nodaļā glabājusies komunistu literatūra. Gan arhīvs,
gan komunistiskās literatūras nodaļa publikai nebija pie-
ejami. 2

1921. g. martā IM Mākslas un kultūras departamenta di-
rektors P. Rozītis ziņoja VB pārzinim, ka «departamenta tel-

pās atrodas un nekavējoši VB pārvedamas pie sevis notis, kas
ir pa daļai sakārtotas» 3 .

1922. g. vasarā VB nopirka no Jelgavas apriņķa Naudītēs

dzīvojošā Alberta Fortiņa (no 1920. g. 1. IX bija kulturālo
vērtību aizsardzības pilnvarnieks Jelgavas raj.) 1412 grāma-
tas dažādu nozaru izdevumus, no kuriem lielākā daļa bija
latviešu un vācu valodā. lepazinušies ar grāmatu sarakstu,
pirkumu novērtēt palīdzēja arī vēsturnieks A. Tentelis, valod-
nieki J. Endzelīns un J. Plāķis, Rīgas pilsētas bibliotēkas di-

rektors N. Bušs.4

1922. g. 19. aprīlī grāmatu novietošanai bibliotēkas vadība
lūdza piešķirt Skolu muzeja telpas (2 istabas) Pils lau-
kumā 2. 5

VB atskaitē par darbu 1922. g. minēts, ka bez grāmatām
un avīžu komplektiem tā ir saņēmusi arī 90 kartes un dia-

grammas, 13 308 sīkākus iespieddarbus (programmas, afišas,
pastkartes u.c.), pret VB dublētiem iemainītas 1440 grāma-
tas. 1922. g. 16. novembrī VB fondos bija 400 000 sējumu un

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 932. lieta. 97. Ip.
2 LVVA. 1632. f. 2. apr. 172. lieta. 73.-74. Ip.
3 LVVA. 2661. f. 1. apr. 62. lieta. 20. Ip.
4 LVVA. 1632. f. 2. apr. 731. lieta. 40.—42.; 85. Ip.; grā-

matu saraksts 47.—78. Ip.
5 LVVA. 1632. f. 2. apr. 731. lieta. 102. Ip.
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brošūru (ieskaitot dublētus), bet latviešu nodaļā 2O 000 sē-

jumu.
1922. g. bija izdarīti priekšdarbi alfabētiskā kataloga izvei-

dei. 1 Sākās arī vairāku kartotēku un jaunieguvumu kataloga
sastādīšanas darbs. «Ar 1922. g. 1. janvāri tiek sastādīts atse-

višķs jauniznākušo grāmatu katalogs, kurā vienkopus sakopoti
alfabētiskais, autoru, sistemātiskais un pa daļai priekšmetu
katalogs. Blakus šīm galvenajām nodaļām tiek vēl krātas vi-

sas ziņas par bibliotēkām Latvijā un kārtotas pēc pagastiem,
un bez tam vēl tiek atzīmētas uz atsevišķām kartiņām sīki
visas kritikas un recenzijas par jauniznākušām grāmatām.»2

* * *

Pirmajos trīs bibliotēkas darba gados tika apgūti un sakār-
toti milzīgi literatūras krājumi, sākta to atspoguļošana kata-

logos un kartotēkās. Sājā laikposmā nostabilizējās fonda ko-

dols, bez kura nebija domājama zinātniskās bibliotēkas dar-
bība.

Venta Brante

KARTOGRĀFISKIE IZDEVUMI

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Kartogrāfiska fonda veidošanas sākumi

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) savākta viena no

lielākajām kartogrāfisko izdevumu kolekcijām Latvijā; tā pie-
ejama plašam lasītāju lokam. Pavisam tajā ir vairāk nekā
17 tūkstoši tematiskajā un izmantojamības, kā arī teritoriālā

atspoguļojuma ziņā atšķirīgi kartogrāfiskie izdevumi kar-
tes, atlanti, pilsētu plāni, shēmas, kam ir zinātniska, praktiska
un kultūrvēsturiska nozīme.

Kartogrāfiskā fonda veidošanas vēsture ir cieši saistīta ar

visas bibliotēkas fondu veidošanas procesu. Jau 1920. gadā
bibliotēkas direktora atskaitē atzīmēts, ka kopā ar citiem

iespieddarbiem bibliotēkā iegūtas 20 dažādas kartes.
Kartes un atlanti to saņemšanas gaitā tika reģistrēti kopā

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 173. lieta. 50. Ip.
2 Turpat, 70. Ip.
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ar grāmatām. Pirmās iegūtās kartes reģistrētas 1919.—22. g.
inventāra grāmatā.

Autogrāfi, ekslibri, dažādi zīmogi, atzīmes uz daudzām

vecajām kartēm uzskatāmi parāda to, no kurienes tās saņem-
tas, kam agrāk piederējušas, piemēram, kartes ar grāfu Pālenu

ekslibris, Rīgas Krievu kluba bibliotēkas, Kara muzeja, N. Kim-
mela antikvariāta u.c. iestāžu zīmogiem. Labi saglabātas un

noformētas (uzlīmētas uz auduma, ievietotas futrāļos) ir Pā-

lenu kolekcijas kartes. Bibliotēkai kartes dāvinājuši, piemē-
ram, dzejnieks R. Rudzītis (1923. gadā ltālijas tūrisma kar-
tes), zobārsts K. Jannaus no Rīgas (1924. g. lO kara kar-

tes), bibliogrāfs R. Egle (1936. g. ll plānus), Parīzes Lat-

viešu biedrība (4 kartes) un daudzi citi ziedotāji.
1923. g. Rīgā savu darbību sāka A. Ošiņa un P. Mantnieka

(no 1930. g. P. Mantnieka) Kartogrāfijas institūts vie-

nīgā privātā kartogrāfiskā iestāde Baltijā. Institūts savas dar-
bības laikā izdevis ļoti daudz atlantu, arī mācību atlantus,
Latvijas autoceļu atlantu, kā arī pēc satura un izmantošanas
visdažādākās kartes, kurās atspoguļotas dažādas zemeslodes

teritorijas. Tika izdotas kartes un atlanti arī igauņu un lietu-
viešu valodā. Tā kā tika saglabāti kartogrāfisko izdevumu ob-

ligātie bezmaksas eksemplāri, visi šie izdevumi ir gandrīz pil-
nīgi pārstāvēti bibliotēkas fondos. Mūsu dienās labs uzziņu
materiāls vēl ir «Lielā Latvijas karte» (mērogs 1 : 250 000, izd.

1933. g.), kam pievienots ģeogrāfisko nosaukumu rādītājs
(vairāk nekā 17 000 nosaukumu).

Bibliotēkā atrodas kartes un atlanti, ko izdevušas arī citas

iestādes, organizācijas un departamenti, piemēram, Šoseju un

zemesceļu departaments, Jūrniecības departaments, Latvijas
Armijas štābs u.c., kā arī privātizdevēji un firmas: J. Roze,
Valters un Rapa, Ernsta Plātesa firma, T. Hartmanis un citi.

Līdz ar to jau savas darbības pirmajos divdesmit gados
bibliotēkai piederēja pilnīgākā 19. gs. beigu un 20. gs. pirmās
puses latviešu nacionālās kartogrāfijas kolekcija. Saņemto
kartogrāfisko izdevumu atsevišķās statistiskās uzskaites trū-

kuma dēļ nav iespējams izsekot visai fonda veidošanās un

izmantošanas vēsturei, jo atlanti tika reģistrēti kā grāmatas,
bet kartes kā citi iespieddarbi. Tikai dažuviet atskaitēs ro-

damas ziņas par kartēm. Piemēram, zināms, ka 1938. g. kar-

togrāfiskie izdevumi bija 1388 vienības. 1

Tā kā bibliotēkas struktūra veidojās pēc nozaru principa,

1 Parskats par Valsts bibliotēkas darbu 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. // Izglīt. M-jas Mēnešraksts. 1938. Nr. 11. 577. Ipp.
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arī kartes atradās bibliotēkas dažādās nodaļās. Dabaszinātņu
un tehniskās literatūras nodaļā bija apkopota arī literatūra

par ģeogrāfiju, arī 420 kartes (1937. g.) 1 . Visas, kartes, ko
izdeva latviešu valodā, glabājās Latviešu literatūras nodaļā,,
bet kartes, kurās attēlota Latvijas teritorija un uzraksti bija
svešvalodās fondā «Baltica».

Bibliotēkā atrodas šādi izdevumi:

pirmā oriģinālā karte latviešu valodā «Lantkārte, kas

rāda visas Eiropas zemes.. .», kuras saturs tiek skaidrots

klātpieliktajā grāmatā. To izdevis Baltijas vācietis garīdznieks
R. Sulcs 1854. g. kā «Latviešu Avīzes»_ pielikumu. (Pēc šās

Eiropas kartes tika izdotas arī citas Āfrikas un Austrālijas
kartes.)

pirmā karte latviešu valodā; tajā atspoguļota Latvijas
teritorija «Lantkārte no latviešu zemes» pielikums Kriš-
jāņa Barona grāmatai par Baltijas ģeogrāfiju («Mūsu tēvze-

mes aprakstīšana», Jelgava, 1859.).
pirmais atlants latviešu valodā «Atlass ar septiņpad-

smit lantkārtēm» (Jelgava, Reiers, 1861.). To sastādījis sko-

lotājs un literāts Ernests Dinsbergs. Otrs atlants tika izdots

pēc 19 gadiem «Atlass Latvijas ļaužu skolām» (Jelgava,,
Stefenhāgens, 1880.).

pirmā latviešu kartogrāfa, etnogrāfa un rakstnieka Ma-
tīsa Šiliņa (1861. —1942.) kartes. Viņš desmit gadu laikā

(1889. —98.) izdeva kalendāru («Atbalss kalendārs») ar vērtī-
giem pielikumiem. Kalendārā ievietotas ne tikai politiskās, fi-

ziskās, vēsturiskās, bet arī etnogrāfiskās, ģeoloģiskās kartes,
kā arī Latvijas ceļu kartes, Rīgas plāns.

Vidzemes un Kurzemes guberņas kartes, ko 19. gs. bei-

gās izdevis A. Iļjina kartogrāfiskais uzņēmums Sanktpēter-
burgā.

Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes speciālā karte, kas
sastādīta pēc mērnieka K. G. Rikera uzmērījumiem (1846. g.).

1940.—41. g. un pirmajos pēckara gados bibliotēkas fondos
ienāca nacionalizētās un bez saimnieka palikušās grāmatu
kolekcijas, kuru vidū bija arī daudz karšu un atlantu.

Ļoti nozīmīgs ir 1948. g., kad tika izveidots kartogrāfiskais
fonds (Kt). Fonda pamatā bija kartogrāfiskie izdevumi, ku-
rus pakāpeniski nodeva Galvenā grāmatu krātuve, bet vēlāk
arī novadpētniecības fonds (tagad Letonikas nodaļa). Karto-
grāfiskais fonds kļuva par specializētu fondu un tika apvie-
nots ar citiem šāda tipa fondiem sīkiespieddarbu, nošu un

1 RX A 164, Nr. 19.
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attēlizdevumu, reto grāmatu un rokrakstu fondu un izvietots
ēkā Jēkaba ielā 6/8. Visi šie fondi, kas ietilpa Fondu glabāša-
nas un literatūras izsniegšanas nodaļā, vēlāk tika izdalīti kā

atsevišķas nodaļas un sektori. 1961. g. grupālās apstādes, kar-

togrāfisko un attēlizdevumu fonds kļuva par sektoru, bet
1966. g. ieguva nodaļas tiesības.

Kartogrāfiskā fonda veidošana

Kartogrāfiskā fonda darbinieku pienākums ir karšu pie-
ņemšana un uzskaite, to glabāšana un lasītāju apkalpošana.

Kartes glabājas pēc sistemātiskā kārtojuma; atsevišķi izda-
lītas grāmatas formāta saliekamās kartes, neiesietie atlanti,
kartes-ruļļi, kas glabājas standartplauktos. Lielā formāta kar-
tes glabājas skapjos ar izvelkamām atvilktnēm. Fonds kļuva
lielāks, un sakarā ar to, ka trūka līdzekļu jaunu skapju iegā-
dei, 1962. g. karšu glabāšanai tika ierīkota speciāla telpa ar

koka skapjiem gandrīz līdz griestiem.
1958.—59. g. tika izstrādāts karšu komplektēšanas plāns,

kurā noteikti kartogrāfisko izdevumu komplektēšanas principi.
Galvenais mērķis panākt iespējami pilnīgāku Latvijas un

Baltijas teritorijas karšu, kā arī Latvijā izdoto karšu kom-

plektēšanu.
Fondā tiek komplektētas kartes, shēmas, pilsētu plāni, ne-

iesietie atlanti, kā arī attiecīga uzziņu un metodiskā literatūra,
kartogrāfisko izdevumu bibliogrāfiskie rādītāji parasti vienā

eksemplārā; tūrisma un vispārģeogrāfiskās kartes komplektē
divos eksemplāros; kartes, kas atspoguļo Latvijas teritoriju un

izdotas Latvijā trīs eksemplāros, vecos izdevumus pat
līdz pieciem eksemplāriem.

Netiek komplektētas mācību kartes pamatskolām, kontūr-
kartes, globusu segmenti, meteoroloģiskās un sinoptiskās
kartes.

Kartogrāfiskie izdevumi, kam nepieciešami speciāli glabā-
šanas apstākļi ar roku zīmētas kartes, retie un īpaši vēr-

tīgie izdevumi, kā arī kartogrāfiskie izdevumi personiskajos
arhīvos un kolekcijās, kartes ar īpašuma atzīmēm un ievēro-

jamu cilvēku autogrāfiem tiek komplektētas un glabātas Reto
grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā. Tie ir Latvijā līdz
1850. g. izdotie kartogrāfiskie izdevumi, krievu un cittautu
izdevumi par Latviju līdz 1800. g., pārējie kartogrāfiskie izde-
vumi līdz 1700. gadam.

Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā par Latvijas terito-
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riju ir ap 100 vienību, par bijušo PSRS ap 50 vienību, par

pasauli un ārvalstīm ap 70 vienību. No atlantiem visvecā-

kie ir A. Ortēlija (1573. g.) un G. Merkatora (1630. g.) ģeo-
grāfiskie atlanti. Rets izdevums ir Donas upes, Azovas un

Melnās jūras atlants («FlpHJiejKHoe onncanne peKn Hony ...»;
Amsterdama, 1703.'—04. g.), ko Pētera I uzdevumā un ar viņa
līdzdalību sastādījis admirālis K. Krjuiss. Retumu fondā gla-
bājas arī 1745. g. Krievijas Zinātņu akadēmijas izdotais at-
lants «Aiviac Pocchhckhh ...», kurā ievietotās Livonijas un

Kurzemes kartes pieder pie labākajām tā laika kartēm, un

Baltijas jūras atlants («Arjiac Bcero BajīTHHCKoro Mopn...»
Cn6., 1751 r.), ko sastādījis hidrogrāfs kapteinis A. Nagajevs;
viņa sastādītās kartes krievu jūrnieki izmantoja vairāk nekā

pusgadsimtu.
levērojams 18. gs. kartogrāfijas sasniegums ir L. A. Mel-

lina «Atlas von Livland un Estland» (Rīga, Leipciga, 1791.
98. g.). Tas ir pirmais plašākais un labākais Latvijas un

Igaunijas teritorijas karšu krājums. So karšu oriģināli glabā-
jas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā un Leto-
nikas nodaļā. Bibliotēka saņēmusi arī šā atlanta divus faksi-
milizdevumus (Līneburga, 1972. g.).

Līdz mūsu dienām saglabājusies vissenākā no zināmajām
kartēm «Livoniae nova descriptio». Karti sastādījis Antverpe-
nes astronoms un matemātiķis Johanness Portanciuss, un tā

ievietota A. Ortēlija atlantā.

Rokrakstu kolekcijā liela daļa muižu zemju plānu ir no

Pālenu kolekcijas, kas bibliotēkā nokļuvusi 1920. gadā. Tajā
atrodas arī unikāli ar roku zīmēti Daugavas, Salacas, Sedas
plāni. Ir arī kara kartes, ļoti labi atspoguļots Ziemeļu kara un

Septiņgadu kara periods.
Atlantus (iesieti kā grāmatas) novieto bibliotēkas lasītavu

palīgfondos un grāmatu krātuvē, jo kartogrāfiskā fonda vei-
došanas laikā tie netika izdalīti no grāmatu krātuves pamat-
fonda. Pēc aptuveniem aprēķiniem, bibliotēkā to ir vairāk nekā
viens tūkstotis. Sākot ar 1980. gadu, izlases veidā šādi at-
lanti nokļūst arī kartogrāfiskajā fondā.

Kartes, kas glabājas retumu fondā, un atlanti, kas iznākuši,
sakot ar 1962. gadu, tiek atspoguļoti kartogrāfisko izdevumu
katalogos.

Līdz 1959. g. fondā atradās galvenokārt pēckara gados iz-
dotas kartes vissavienības bezmaksas obligātais eksem-
plārs. Veco karšu izdevumus joprojām saņēma no citiem fon-
diem, sevišķi no rezerves un apmaiņas fonda. 1950. gadā fondā
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bija 1641 inventarizēta vienība un 504 neinventarizētas vienī-

bas, 1960. g. karšu fondā bija gandrīz 4 tūkst, vienību.

Sākot ar 1954. g., kā arī turpmākajos gados līdz fondu at-

slepenošanai kartes arvien vairāk «ceļoja» uz specfondu un

atpakaļ. Tie bija galvenokārt Latvijas un Baltijas atlanti un

kartes, kas izdotas pirms Otrā pasaules kara. To vidū bija
arī topogrāfiskās kartes, satiksmes ceļu kartes, Latvijas pie-
krastes kartes, kuras 30. gados izdeva Jūrniecības departa-
ments, 1918.—20. g. Latvijas Brīvības cīņu kartes. Latvijas
tūrisma karte (1:300 000), ilustrētā shēma ar prezidenta
K. Ulmaņa citātiem un daudzas citas.

1969. g. Grupālās apstādes, kartogrāfisko un attēlizdevumu

nodaļā tika izveidoti attiecīgi sektori. Karšu sektors sāka
darbu septiņdesmitajos gados un veica darbu kartogrāfisko
izdevumu komplektēšanā (kopīgi ar komplektēšanas nodaļu),
fondu organizēšanā, glabāšanā un izmantošanā. 1994. g. martā

uz sektora bāzes izveidota Kartogrāfisko izdevumu nodaļa.

Kartogrāfiskā fonda komplektēšana

Līdz 1959. g. karšu un atlantu galvenais komplektēšanas
avots bija vissavienības bezmaksas obligātais eksemplārs. Vē-

lāk kartogrāfisko izdevumu saņemšana fondā ļoti samazinājās,
jo bibliotēka kā obligāto PSRS iespieddarbu eksemplāru tur-

pināja saņemt tikai atlantus.
Kādu laiku kartes tika iepirktas veikalā «Moskņiga», bet

fonds papildinājās neregulāri, turklāt ne ar visiem izdevu-
miem. Sākot ar 1965. g., kartogrāfiskos izdevumus pasūtīja
bibliotēku kolektorā pēc Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas
pārvaldes anotētā tematiskā plāna («KapTbi u aTJiacbi»); fondā
tika saņemti 30—40% pasūtīto izdevumu. Atklājās, ka pasūtī-
jumi tiek izpildīti tikai tajā gadījumā, ja tos pasūta standart-

iepakojumā ar noteiktu eksemplāru skaitu, bet 75% visu bib-
liotēkas pasūtījumu pēc tematiskā plāna ir vienā eksemplārā,
tāpēc sešdesmitajos gados vidēji katru gadu fondā tika sa-

ņemts 150 vienību.
Nelielu fonda papildinājumu agrāk un tagad nodrošina

starptautiskā grāmatu apmaiņa. Ārzemēs izdotās kartes un

atlantus iepirka Rīgā, veikalā «Globuss». Tie bija galvenokārt
Ungārijas, VDR, Polijas, Cehoslovakijas kartogrāfiskie izde-
vumi. To daudzums nepārsniedza 50 vienību gadā.

Vecie karšu un atlantu izdevumi fondā joprojām nokļūst
arī no bibliotēkas rezerves un apmaiņas fonda. 1990. gadā
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kartogrāfisko izdevumu sektors pārņēma visas kartes un at-
lantus no bibliotēkas specfonda. Vecās kartes tiek iepirktas arī

antikvariātos.

Kopš 1975. g. liela nozīme komplektēšanas uzlabošanā ir

sadarbībai ar Kartogrāfijas fabriku (tagad r/a «Latvijas
karte»). Pēc rakstiska līguma tā bibliotēkai par samaksu no-

sūta savas produkcijas vienu eksemplāru Baltijas reģiona un

Krievijas Eiropas daļas Ziemeļrietumu teritorijas kartes

(ieskaitot Maskavu un Piemaskavu), kā arī saliekamās vispār-
ģeogrāfiskās aizrobežu valstu kartes. Darbinieki fondam ne-

pieciešamās kartes izvēlas tieši fabrikā. Saņemot citu karšu
fabriku jaunos izdevumus, vecās kartes r/a «Latvijas karte»
dāvina bibliotēkai. Tās ir ap 30% no fondā jaunienākušajām
kartēm. Līdz ar to tiek piekomplektēti iepriekšējo gadu iztrūk-

stošie izdevumi un uzlabota lasītāju apkalpošana. Mācību kar-
tes, kas bieži tiek atkārtoti izdotas, bibliotēka piedāvā skolām.

Agrāk visas šīs kartes fabrika nodeva makulatūrā.

1978. g., izveidojot bibliotēkas fondu komplektēšanas pro-
filu (pārstrādāts un papildināts 1993. g.), šādi profili tika

izstrādāti arī visiem specializētiem fondiem. Jāatzīmē, ka līdz
tam netika pievērsta pietiekama uzmanība latviešu nacionālās

kartogrāfijas retrospektīvai komplektēšanai deziderātu ap-
zināšanai un iegādei kā oriģinālu, tā kopiju veidā. 1989. g.
izdevās iegādāties Baltijas reģiona mūsdienu topogrāfiskās
kartes un pilsētu plānus, kas bija paredzēti tikai «dienesta

vajadzībām». Par šīm kartēm līdz tam informācija nebija
pieejama. 1992.—93. g. fonds saņēma arī bijušās slepenās
Latvijas topogrāfiskās kartes un pilsētu plānus. Vēl joprojām
fondā nokļūst maz latviešu emigrācijas izdevumu. Tāpēc ne

mazāk svarīga ir informācijas ieguve par kartogrāfiskajiem
izdevumiem pēc fundamentālās daudzsējumu latviešu trimdas
izdevumu bibliogrāfijas, kurā no 1940. g. līdz 1980. g. reģis-
trēti arī kartogrāfiskie izdevumi (38 izd., ieskaitot atkārto-
tos izdevumus). 1 Tie ir pasaules atlanti, Baltijas, kā arī Lat-

vijas kartes, Rīgas plāni u.c., ko dažādas privātpersonas
izdevušas Stokholmā, Hamburgā, Ņujorkā. Lielāko daļu karšu
izdevis P. Mantnieka Kartogrāfijas institūts, kas atsāka savu

1 J ē gers B. Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija. 1.—4. d. 1968
1988.

2. d. Periodika, notis, kartes, programmas un katalogi. 1940.—1960.
(Sundbyberg), 1968. Kartes. 1975.—1980.

3. d. 1960—1970. (Sundbyberg), 1977. Kartes. 283.-285. Ipp.
4. d. 1971.—1980. (Stokholma), 1988. Kartes. 297.-299. Ipp.
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darbību Brisele. Pēc P. Mantnieka naves kādu laiku darbu

turpināja viņa dēls A. Mantnieks. H

Nepieciešama ārzemju karšu un atlantu komplektēšanas
uzlabošana, pirmām kārtām komplekso nacionālo atlantu,
kā arī tādu pilsētu atlantu komplektēšana, kas bagāti ar in-

formatīvo materiālu. So darbu nepieciešams koordinēt ar Lat-

vijas Akadēmisko bibliotēku. Saskaņā ar 1991. g. 27. marta

LR Ministru Padomes lēmumu «Par iespieddarbu obligāto
bezmaksas eksemplāru nosūtīšanas kārtību Latvijas Republikā»
LNB kartogrāfiskais fonds saņem 5 eks. no katras Latvijā
izdotas kartes. Biežāk nekā agrāk fonds saņem kartes arī

starptautiskās apmaiņas kārtā, īpaši ar Baltijas valstu nacio-

nālo bibliotēku starpniecību.
Bez r/a «Latvijas karte», kas ir valsts uzņēmums, kartes

izdod arī privātuzņēmēju izdevniecības, piemēram, apgāds
«Jāņa sēta», kas turklāt atvēris pirmo karšu veikalu Baltijā.
Igaunijā kartogrāfijā sekmīgi darbojas firma «REGIO» (Tartu),
bet Lietuvā «Briedis». Sākot ar 1975. g., fonds gadā papil-
dinās vidēji par 500—600 vienībām.

Kartogrāfiskais fonds pēc sava satura ir universāls un to

var iedalīt šādi:

vispārģeogrāfiskās u.c. kartes

fizioģeogrāfiskās
sociālekonomiskās

politiskās, administratīvās,
ekonomiskās u.c. kartes

vēsturiskās
tūrisma kartes

Kartogrāfiskajā fondā glabājas izdevumi līdz 1900. g.
7%; 1901.—50. i— 12%; jaunāki izdevumi

Latvijas teritorijas kartes (ieskaitot atkārtotos izdevumus)
ir ap 1300 nosaukumu. Rīgas pilsētas plānu vien ir vairāk
nekā 170 dažādu izdevumu.

Fondā glabājas arī neliela globusu un reljefa karšu kolek-

cija, to vidū 1990. g. izdotais Zemes minigīobuss ar uzrak-
stiem latviešu valodā.

Darbietilpīgs bija fonda reorganizācijas process, kad no

1967. g. līdz 1971. g. ar speciālistu palīdzību tika atsevišķi
izdalītas kartes ar norādi «dienesta vajadzībām» vairāk
nekā 1500 vienību, no kurām 40% bija kartes par Latvijas
teritoriju (izdotas līdz 1940. gadam). Izdarīta arī fonda pār-
baude, kuras laikā atlasīti nolietotie izdevumi, dublēti un ste-
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reotipa izdevumi, lai tos restaurētu vai svītrotu no inventāra-
sarakstiem.

Karšu sistemātiskais kārtojums nebija parocīgs, it īpaši
liela formāta izdevumiem. Tāpēc bija jāizvēlas tāds fonda kār-

tojums, kur kartes glabātos optimālos apstākļos un būtu ērti

izmantojamas. Sājā nolūkā 1975.—78. g. viss fonds tika šif-
rēts saskaņā ar speciāli izstrādātu instrukciju.

Tagad fondam ir ģeogrāfiski hronoloģiski formātiskais

kārtojums.
Kartes uz atsevišķām lapām ievietotas divu izmēru kar-

tona mapēs, bet salokāmās kartes un maza formāta atlanti
kārbās un kastēs. Atlanti glabājas tikai formātiskajā kārto-

jumā.
Lai nodrošinātu Latvijas obligātā eksemplāra labāku sa-

glabāšanos, vecie izdevumi tiek uzlīmēti uz auduma, bet tek-
sta pielikumus un ģeogrāfisko nosaukumu rādītājus iesien.

Bojātām kartēm sīkus labojumus izdara fonda darbinieki, bet
daudzas pavisam nolietotas kartes atjauno Grāmatu restaurā-

cijas un higiēnas nodaļā restauratore Ilze Bula.

Kartogrāfisko izdevumu apstrāde. Katalogi un kartotēkas

No 1962. g. karšu apstrādes un katalogu organizēšanas
funkcijas pildīja grupālās apstrādes, kartogrāfisko un attēl-

izdevumu sektors. Līdz tam darbu veica Apstrādes un kata-

logu nodaļa. Karšu aprakstīšanai bija izstrādāta instrukcija.
1951. g. tika izveidots alfabētiskais un sistemātiskais katalogs.

Fondā kartes nonāk inventarizētas un tiek apstrādātas in-

dividuāli. Atlanti, metodiskā literatūra, rokasgrāmatas un bib-

liogrāfiskie rādītāji tiek apstrādāti Kataloģizācijas un Siste-

matizācijas nodaļā. Vispirms veica Latvijas karšu un to karšu

apstrādi, kam ir iespiestā kartīte, pārējās tika apstrādātas
vienkāršoti. Tagad fonds pilnībā apstrādāts.

Pirmās kartogrāfisko izdevumu klasifikācijas shēmas pa-
matā bija bibliotēkā lietotās pārstrādātās iespieddarbu deci-
mālās klasifikācijas tabulas. Atbilstoši to metodikai vispirms
tika ņemta vērā izdevuma tematika, tikai pēc tam teritori-
ālā pazīme.

No 70. gadu beigām līdz 1981. g. karšu sistemātisko kata-

logu pārveidoja pēc padomju BBK tabulām, par primāro ņe-
mot teritoriālo dalījumu. Sakarā ar sabiedriski politiskajām
pārmaiņām Austrumeiropā šo tabulu teritoriālās tipiedaļas ne-
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atbilst realajai situācijai, tapec karšņ sistemātiskajam katalo-

gam nepieciešama nopietna rediģēšana.
Alfabētiskā kataloga kartīšu kārtojuma pamatā ir apraksta

teritoriālais nosaukums, kas Latvijas un pārējām pasaules,
atsevišķu kontinentu un ārvalstu kartēm tiek dots latviešu

valodā, bet NVS valstīm krievu valodā. Sā kārtojuma mēr-

Jķis zem viena teritoriālā virsraksta apkopot visas kartes
un atlantus neatkarīgi no izdevuma valodas.

Nodaļā ir šādi katalogi un kartotēkas:

kartogrāfisko izdevumu alfabētiskais katalogs;
kartogrāfisko izdevumu sistemātiskais katalogs;
atlantu kopkatalogs (no 1975. g.), kurā atspoguļoti atlanti Rīgas zi-

nātnisko bibliotēku fondos;
jaunumu alfabētiskā kartotēka;
autoru, sastādītāju, redaktoru un nosaukumu alfabētiskā kartotēka;
karšu analītisko izrakstu sistemātiskā kartotēka (atspoguļo galvenokārt

Letonikas un Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskās nodaļas novadpētnie-
cības fondu).

Kartogrāfiskajiem izdevumiem, kas glabājas Reto grāmatu
un rokrakstu nodaļā, ir arī savs alfabētiskais un sistemātiskais

katalogs. Sastādīta to atlantu kartotēka, kas izdoti līdz 1962. g.
un glabājas bibliotēkas fondos. Šāda veida kartogrāfisko izde-
vumu uzziņu aparāts, kāds ir LNB, Latvijā ir vienīgais. Tā

pilnveidošana joprojām tiek turpināta.
No 1978. g. līdz 1990. g. kartogrāfisko izdevumu sektors

piedalījās ārzemju karšu un atlantu kopkatalogā, ko izdeva
V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas (tagad Krievijas Valsts

bibliotēka) Kartogrāfija* izdevumu nodaļa.

Lasītāju bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana

Kartogrāfiskos izdevumus lasītājiem izsniedz uz vietas la-

sītavā. Kartes (visbiežāk mazo formātu) izsniedz arī Starp-
bibliotēku abonementa nodaļā un pēc lasītāju pieprasījuma
Reprogrāfijas nodaļai kopēšanai.

Agrāk kartes izsniedza periodikas, nošu, sīkiespieddarbu
un reto grāmatu lasītavā. Sākot ar 1952. g., nodaļas atskaitēs

atspoguļots lasītājiem izsniegto karšu skaits. Apmeklējumu
skaits netika reģistrēts. Saglabājušies dati, ka 1963. g. bija
94 apmeklējumi, 1964. g.

lasītāju skaits, kas izmanto kartogrāfisko fondu, palielinājies
3—4 reizes (1985. g.
450).
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Lasītāju sastāva analīze par 1987.—89. g. rāda, ka 51%
ir zinātniskie darbinieki un speciālisti ar augstāko izglītību,
14,7% speciālisti ar vidējo speciālo izglītību, 22,5%
studenti, 11,8% pārējās kategorijas. Daži lasītāji fondu
izmanto jau daudzus gadus, bet lielākā dala tikai vienu vai
divas apmeklējuma reizes. Lasītāji ir dažādu profesiju pār-
stāvji: vēsturnieki, filologi, žurnālisti, ģeogrāfi, ekonomisti,
kultūras darbinieki. Studenti pārstāv galvenokārt LU ģeogrā-
fijas, ekonomikas, vēstures fakultāti un tehniskās augstskolas.

Karšu izsniegums ir nepārtraukti palielinājies: 1970. g.
155; 1975. g.
1298; 1993. g.

Visvairāk tiek pieprasītas Latvijas un Baltijas teritorijas
kartes, sevišķi vecie izdevumi, kas veido 30—40% no kopīgā
karšu izsnieguma. Tas ir saistīts galvenokārt ar zinātniskās

pētniecības mērķiem.
levērojami palielinājusies interese un pieprasījums pēc tū-

risma kartēm un atlantiem (apmēram 25%, bet 1988. g.
pat 45% visa izsnieguma).

Visvairāk kartes pieprasa studenti, pasniedzēji, dažādu no-

zaru zinātniskie darbinieki, kurus Kultūras fonds iesaistījis
vietvārdu atlanta «Tēvu zemes vietu vārdu atlants» veido-
šanā. Sis unikālais izdevums palīdzēs saglabāt no izzušanas

un iznīcības vecos vietu nosaukumus, kam ir tāda pati kul-

tūrvēsturiska un lingvistiska nozīme kā latviešu tautasdzies-

mām. Samērā nelielajā Latvijas teritorijā saglabājies ļoti
daudz seno vietu nosaukumu; apkopoti jau vairak nekā pus-

otrs miljons, tiek konkretizētas to atrašanās vietas kartogrā-
fiskajā materiālā.

Lasītājiem neērtības sagādā tas, ka atlanti glabājas bib-

liotēkas dažādās ēkās. Palielinājies atteikumu skaits uz at-

lantiem, jo Galvenās grāmatu krātuves fondu daļa ir sasai-

ņota un nav pieejama. Atteikumi tiek reģistrēti un analizēti.

Piemēram, 1988. g. bija 20 atteikumi (t.i. 2,6% pieprasījuma),
bet 1993. g.

Daļa tūrisma karšu, pilsētu plānu un vispārģeogrāfisko ār-

valstu karšu dublētu tiek nodoti lasītavu palīgfondiem, galve-
nokārt sabiedrisko zinātņu lasītavai, kur šo dublētu karšu ap-
grozība ir lielāka nekā kartēm, kas atrodas Kartogrāfisko izde-

vumu nodaļā. To izsniegums tiek uzskaitīts kopā ar grā-
matām.

Fondā glabājas arī bibliogrāfiskie rādītāji un kartogrāfisko
izdevumu iespiestie katalogi, ko sastādījuši un izdevuši Krie-
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vijas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas bibliotēku kartogrāfisko
fondu darbinieki. It

Nodaļas darbinieki katru gadu izpilda ap 200 bibliogrā-
fisko uzziņu par kartogrāfiskajiem izdevumiem. Šiem mērķiem
plaši tiek izmantots bibliogrāfiskais uzziņu aparāts, arī Poli-

jas bibliotēku kartogrāfisko fondu kopkatalogs, Vācijas Valsts
bibliotēkas kartogrāfiskā fonda katalogi, no 1976. g. Un-

gārijas kartogrāfiskā dienesta uzziņu periodiskais izdevums
«Cartactual» (kopš 1991. g. LNB to vairs nesaņem), no

1989. g. Vācijas nacionālās bibliogrāfijas rādītājs «Deutsche
National bibliographic . . . Reihe C: Karten». Uzziņu galvenais
raksturs izdevumu atlase par noteiktu tēmu un laikposmu,
izdevuma atrašanās bibliotēkā, apdzīvoto vietu un ģeogrāfisko
objektu atrašanās noteikšana, teritoriju robežu un administra-
tīvā iedalījuma pārmaiņu atspoguļojums.

Sektora speciālisti sniedz konsultācijas bibliogrāfiskās
meklēšanas metodikā, uzziņu aparāta izmantošanā, vada eks-

kursijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes studen-
tiem un bibliotēkas jaunajiem darbiniekiem, iepazīstina arī ar

fonda interesantākajiem kartogrāfiskajiem materiāliem.
Lai lasītājus informētu par kartogrāfiskajiem izdevumiem,

kas glabājas bibliotēkā, tiek rīkotas tematiskās un jaunumu
izstādes. Visbiežāk izstādēs izmanto atlantus, kartes, shēmas
un plānus, kas izdoti grāmatu un bukletu veidā, jo izstāžu

stendi nav piemēroti lieliem formātiem.
Karšu izstādes rīko arī bibliotēkas centrālajā ēkā (K. Ba-

rona ielā 14), kā arī citās iestādēs rīkotajās tematiskajās
izstādēs. Piemēram, izstādē «Latvijas pilsētas līdz 1940. ga-
dam» kopā ar grāmatām, ģerboņiem un atklātnēm tika izstā-

dīti arī pilsētu plāni. Lielu interesi izraisīja izstāde «Latvijas
kartogrāfija. 1920.—40. g.'». Latvijas Vēstures muzeja telpās
1992. g. notika lielāko muzeju un LNB kopīgi rīkotā Latvijas
teritorijas karšu izstāde «Latvijas kartes gadsimtos», kas

aptvēra laikposmu no 16. gs. līdz 20. gadsimtam. Izstāde

«Karte ir tālumu sapnis» (1994. g.) bija viena no visplašā-
kajām karšu izstādēm LNB. Tā ievadīja izstāžu ciklu, kas vel-
tīts LNB 75 gadu jubilejai. Gadā tiek eksponētas apmēram
600 kartes.

Latvijas Republikas kartogrāfisko fondu izpēte

Sakarā ar pieprasījuma un intereses palielināšanos par se-

najiem karšu izdevumiem, kā arī atzīmes «slepeni» un «die-
nesta vajadzībām» noņemšanu, specfondu likvidēšanu un šo
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fondu brīvas pieejamības radīšanu liela uzmanība tiek pievēr-
sta Latvijas kartogrāfisko fondu izpētei, popularizēšanai un

personisko kontaktu dibināšanai ar citu kartogrāfisko fondu
darbiniekiem. Lietderīga bijusi sektora darbinieku līdzdalība

zinātniskajās konferencēs un semināros, kuru laikā tika rīko-
tas ekskursijas un notika plašas izstādes (Rīgas Vēstures un

kuģniecības muzejā, LNB un LAB). Sektora darbinieki ir sa-

gatavojuši un nolasījuši ziņojumus par LNB kartogrāfiskā
fonda komplektēšanu un organizāciju (LiLaEst, 1986. g.),
par kartogrāfisko fondu veidošanas vēsturi (XV Baltijas Zi-
nātnes un tehnikas vēstures konference, Rīga, 1987. g.) 1-2

,
arī

par Latvijas nacionālās kartogrāfijas bibliogrāfijas problēmām
(Starprepubliku zinātniskais seminārs reģionālās kartogrā-
fisko izdevumu bibliogrāfijas jautājumos, Rīga, 1989. g.).

Seminārā par kartogrāfiskās bibliogrāfijas jautājumiem
piedalījās arī pārstāvji no Maskavas, Sanktpēterburgas, Tal-
linas, Tartu un visu Latvijas lielāko karšu fondu glabātāji.

Saskaņā ar minētās XV Baltijas konferences lēmumu tika
izdots Latvijas Valsts universitātes zinātnisko rakstu krājums
par seno karšu pētījumiem Baltijas republikās (1989. g.). Krā-
jums raksturo Baltijas valstu bibliotēku, arhīvu un muzeju,
kā arī Zviedrijas Valsts arhīvā esošo Latvijas karšu kolekciju.

Lielas pūles seno Latvijas karšu pētījumiem veltījuši mūsu
tautieši emigrācijā: E. Dunsdorfs3-5

un A. Spekke6.

Baltijas reģiona kartogrāfisko materiālu lielākā da|a ir

koncentrēta Rīgas, Vijņas, Tartu, Maskavas un Sanktpēterbur-
gas krātuvēs. Ārzemēs seno Latvijas karšu bagātākā kolekcija
ir Zviedrijas arhīvos (kara un valsts) un Karaliskajā biblio-

1 Bpa h t e 8., 3aji n t e A. 06 hctophh co3jxaHHH

(I)OHAa rocyjxapcTßeHHoft 6n6;iHOTeKH JlaTßuncKOH CCP hm B. Jlaunca //
Flpo6jieMbi pa3BHTHH nayKH h TexHhKH IlpHČajīTnKH: Tea. aokji. XV npn6aji-
THHCKOH K0H(1). no HCTOpiIH HayKH H T6XHHKH. 4. 11. OČIUHe npoČJICMbI paa-
BHTIIfI eCTeCTBO3H3HHH MeAHIļHHBI, H TeXHHKH FIpnGajITHKH.
P., 1987. C. 145—146.

2 B p a HTe 8., 3 a ji h t e A. IdcTopua co3A3hhh h coßpeMeHHoe coctoh-

HHe KapTorpacļnmecKoro TocyAapcTßeHHoft 6n6jiHOTeKH JlaTßHficKoii

CCP // PfccjieADßaHHe ApeßHnx KapT pecny6jinK FlpnGajiTHKii: C6. Hayq. Tp.
P., 1989. C. 60—67.

’Dunsdorfs E. Kurzemes karakartes. Melburna, 1984.

178 Ipp.
4 Dunsdorfs E. Latgales vēsturiskās kartes. Melburna, 1991.

392 Ipp.
5 Dunsdorfs E. Lielvidzemes kartes. Melburna, 1986. 247 Ipp.
6 Spekke A. Baltijas jūra senajās kartēs. Stokholma, 1959.

48 Ipp.
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tekā Stokholma. Neatliekams uzdevums ir šo karšu uzskaite

un aprakstīšana, kā arī to zinātnisķais izvērtējums.

Latvijas vecākajā bibliotēkā Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā glabājas apmēram 1000 karšu un atlantu, no

kuriem 20% ir Latvijas kartogrāfiskie izdevumi. Tie glabājas
vairākās nodaļās: Centrālajā grāmatu krātuvē, Rokrakstu un

reto grāmatu nodaļā, J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļā.
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas unikālie
J. K. Broces manuskripta «Monumente

. . .» 10 sējumi. Manus-

kriptā ir daudz materiālu par Rīgu, kā arī viņa savāktie un

apkopotie Rīgas un tās apkārtnes plāni no 1656. g. līdz

1812. gadam.
Visbagātākie kartogrāfiskie fondi glabājas Latvijas Valsts

vēstures arhīvā. Tie aptver gandrīz piecus gadsimtus no

16. gs. (holandiešu kartes) līdz 20. gs. 40. gadiem. Kopumā
tas sastāda vairākus desmitus tūkstošus kartogrāfisko zīmē-

jumu, gravīru, karšu, plānu un atlantu. Sie materiāli glabājas
pēc tradīcijām, kas izveidojušās vēsturiski kolekcijās un

fondos. Lielākās no kolekcijām ir, piemēram, nr. 6828 (1567. g.—
1919. g. kartes un plāni
(1642. g.—1942. g. Rīgas un Rīgas patrimonālā apgabala to-

pogrāfiskās kartes un plāni
zīmē vecākais (1684. g.) Vidzemes guberņas ceļu atlants.
Pētnieki to uzskata par vienu no pirmajiem ceļu atlantiem

pasaulē.

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja kartogrāfisko izde-
vumu kolekcija sākta veidot 19. gadsimtā. Šobrīd tajā ir vai-

rāk nekā 1700 vienību, tajā skaitā ap 200 vienību par Rīgu
un tās apkārtni. Sājā kolekcijā savākti vērtīgi un unikāli ma-

teriāli. Piemēram, interesants ir pirmais Rīgas ģeodēziskais
plāns, ko 1650. g. sastādījis inženieris F. Murrers. Tajā parā-
dīti pilsētas nocietinājumi, ielu tīkls un nozīmīgākās celtnes.

Muzeja fondos glabājas arī globusi. Vecākais no ģeogrāfiska-
jiem globusiem ir no 1705. g., astronomiskais globuss no

1730. gada. Jūrniecības nodaļā ir neliela 19. gs. un 20. gs.
sākuma jūras karšu un ostas pilsētu plānu kolekcija
(107 vien.), lielākā daļa no tām Baltijas jūras, Rīgas līča,
Latvijas piekrastes kartes.

1987. g. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs pirmo reizi

Latvijā izdeva Rīgas plānu un karšu katalogu 1
,

kurā hronolo-

ģiskā secībā apkopoti, sākot ar 1601. g. līdz 1864. gadam,
1 Rīgas kartes un plāni. 17. gs.—l9. gs. vidus. Katalogs / Rīgas Ves-

tures un kuģniecības muzejs. R., 1987. 112 Ipp.
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474 oriģinālu un kopiju nosaukumi. Tā ir tikai daļa no mil-

zīgā darba mantojuma, ko atstājis vēsturnieks R. Sīrants.
Daudzus gadus, studējot pilsētas attīstības problēmas, viņš
pētīja arī Rīgas kartes un plānus, kas glabājas muzejos, ar-

hīvos, bibliotēkās un citās krātuvēs. Viņa manuskripti hrono-

loģiski aptver materiālus līdz pat 1940. gadam.
Kartes un atlanti atrodas arī Latvijas Universitātes bib-

liotēkas, Latvijas Vēstures muzeja, Kara muzeja, Mālpils me-

liorācijas un zemkopības muzeja u.c. fondos.

Latvijas Kultūras fonda iniciatīva izdot veco karšu
faksimilizdevumus ir radījusi iespēju iepazīties ar daudzām
unikālām kultūras vēstures vērtībām.

Informācijas trūkums par Latvijas kartēm, kas glabājas
bibliotēkās, muzejos, arhīvos, ir radījis lielas grūtības, jo
viena vai otra izdevuma sameklēšanai nepieciešams ilgs laiks.

Tāpēc nākotnē galvenais uzdevums ir Latvijas un visas Bal-

tijas teritorijas kartogrāfisko izdevumu kopkataloga veidošana

un uz tā bāzes iespiesto katalogu izdošana. Latvijas Na-

cionālajai bibliotēkai jākļūst par darba vadošo centru šā ka-

taloga galveno principu un struktūras izveidē.

Erna Saleniece

ATTĒLIZDEVUMU FONDS

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu un attēl-
izdevumu nodaļā atrodas Latvijā plašākais un vienīgais lasī-

tājiem pieejamais attēlizdevumu fonds (I), kurā apkopoti tira-

žētie izdevumi.

Tajā glabājas gan Latvijas, gan arī ārzemju izdevumi,
kas pārsvarā satur vizuālo informāciju. Fondā ietilpst plakāti
(politiskie, metodiskie, informatīvie un reklāmas plakāti), por-
treti, reprodukcijas, atklātnes, mākslas izstāžu katalogi, eks-

libri, estampi, arī grāmatas izkrāsošanai bērniem (pēdējās ir
tikai Latvijā izdotā iespiedprodukcija), albumi uz atsevišķām
lapām (par latviešu mākslu arī iesietie albumi) un diapozitīvi
par Latviju.



50

Bez LNB specializētā fonda attēlizdevumi atrodami arī Lat-
vijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā Raibumi), Rīgas Vēstures
un kuģniecības muzejā (estampi, atklātnes), Valsts Mākslas

muzejā (albumi), Mākslas bibliotēkā (albumi, atklātņu kom-

plekti u.c.).
Attēlizdevumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā krāti jau

no pirmajiem bibliotēkas pastāvēšanas gadiem. Gadu gaitā
mainījusies fonda administratīvā pakļautība, meklētas labākas
izdevumu bibliotekārās apstrādes metodes.

1947. g. no Galvenās grāmatu krātuves atlasītajiem attēl-
izdevumiem sāka veidot atsevišķu attēlizdevumu fondu. Tā kā
fonds atradās vienā ēkā ar sīkiespieddarbu fondu, to nodeva
viena galvenā bibliotekāra atbildībā.

Sie fondi tika ietilpināti Fondu glabāšanas un literatūras
izsniegšanas nodaļā un tieši pakļauti šās nodaļas vadītā-

jam. 1961. g. nodaļā izveidoja grupālās apstrādes, iespiedgra-
fikas un karšu sektoru. 1966. g. to pārveidoja par Grupālās
apstrādes, iespiedgrafikas un karšu nodaļu (kopš 1994. g.
Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļa), bet 1972. g. nodaļā
izveidoja patstāvīgu attēlizdevumu sektoru 1

. Pakāpeniski tika
izstrādāti nepieciešamie reglamentējošie dokumenti: nodaļas
nolikums, attēlizdevumu komplektēšanas profils, šifrēšanas in-

strukcija un citi.

Par nodaļas pirmo vadītāju kļuva Vera Feldmane (pēc
izglītības filoloģe), kam bija lielas darba iemaņas.

1961. g. šajā nodaļā sāka strādāt Zelma Cīrule (pēc izglī-
tības juriste) ar plašām zināšanām arī mākslas jomā. Viņa
organizēja katalogu un kartotēku sistēmu un izveidoja attēl-
izdevumu fondu, kāds tas pamatā palicis vēl šodien.

No 1940. g. novembra līdz 1959. g. septembrim Latvijas
Nacionālās bibliotēkas attēlizdevumu fonda komplektēšanā pa-
matā bija Padomju Savienības iespieddarbu bezmaksas obli-

gātais eksemplārs. No 1959. g. līdz 1991. g. LNB saņēma
PSRS maksas obligāto eksemplāru. No attēlizdevumiem tie

bija plakāti, albumi uz atsevišķām lapām un. mākslas izstāžu

katalogi.
Galvenais Latvijā izdotās literatūras komplektēšanas avots

ir Latvijas bezmaksas obligātais eksemplārs, kuru fonds sa-

ņēma divos eksemplāros, sākot ar 1977. g. beigām (līdz tam

1 Attēlizdevumu sektors ir kompleksa struktūrvienība, kas veic litera-

tūras komplektēšanu, apstrādi, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu,
kā arī izsniedz literatūru lasītājiem, organizē izstādes.
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tika saņemts maksas obligātais eksemplārs). Kopš 1991. g.
fonds saņem trīs obligātos attēlizdevumu eksemplārus.

Fondu papildina arī ar veikalos pirktajiem eksemplāriem.
Literatūru saņem arī iekšzemes un starptautiskās literatūras

apmaiņas kārtā, kā arī no citiem Nacionālās bibliotēkas fon-
diem vai dāvinājumiem.

Attēlizdevumus uzskaitīja un inventarizēja to saņemšanas
secībā kopā ar grāmatām un citiem iespieddarbiem. Attēlizde-
vumu fonda centralizēta atsevišķa uzskaite Komplektēšanas no-

daļā sākās 1949. gadā. Valsts bibliotēkas summārās uzskaites

grāmatā 1949. g. 1. aprīlī reģistrēti pirmie 468 attēlizdevumi

(albumi uz atsevišķām lapām, mākslas izstāžu katalogi, pla-
kāti, reprodukcijas, atklātnes). 1951. g. attēlizdevumu fondā

bija 25 364 vienības, 1994. g. 1. janvārī 2lB 590 attēlizde-
vumi.

Albumus uz atsevišķām lapām, estampus, mākslas izstāžu

katalogus inventarizē Komplektēšanas nodaļā un ar aktu no-

dod tālāk Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļai. Litera-

tūru, ko neinventarzē ekslibrus, atklātnes, atklātņu kom-

plektus, portretus, reprodukcijas, plakātus Komplektēšanas no-

daļa nodod attēlizdevumu sektoram ar t. s. nodošanas lapām.
Fonda saglabāšanas nolūkā visus attēlizdevumu pirmos

eksemplārus apzīmē ar t. s. sarkano stūrīti (saskaņā ar in-

strukciju šie attēlizdevumi nav izsniedzami ārpus lasītavas).
I fondā ietilpst divas galvenās attēlizdevumu grupas: indi-

viduāli apstrādājamie attēlizdevumi un grupāli apstrādājamie
attēlizdevumi. Individuāli apstrādājamiem attēlizdevumiem

pieņemts priekšmetiski kārtiskais kārtojums, bet grupāli ap-

strādājamiem attēlizdevumiem priekšmetiski sistemātiskais

kārtojums.
Attēlizdevumu fondā ietilpstošā plakātu kolekcija pēc pil-

nīguma un apjoma ir lielākā Latvijā, kur plakāta mākslas
sākumi attiecas uz 19. gs. 90. gadiem un 20. gs. sākumu.
Liela vēsturiska un mākslinieciska vērtība ir pirms Otrā pa-
saules kara izdotajiem plakātiem. Tie iepazīstina ar tālaika

ievērojamākajiem grafiķiem un izdevējiem. No tā laika plakā-
tiem attēlizdevumu fondā galvenokārt ir reklāmas plakāts,
kurā izteikts aicinājums iegādāties preces, dažādu loteriju bi-

ļetes, apmeklēt teātra izrādes, karnevālus, sporta svētkus, iz-

stādes.
Interesentiem ir pieejami ap 1800 plakātu. Lasītāji intere-

sējas par A. Jēgera, M. Karpenko, O. Kamradziusa, A. Muce-
nieka, M. Oša, Ģ. Vilka, P. Ozoliņa u.c. mākslinieku plakā-
tiem.
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levērību guvuši J. Dimitera, V. Ivanova, G. Kamradziusa,
G. Kirkes, J. Reinberga, G. Smelterā 1

,
L. Sēnberga u.c. darbi.

Pieprasīti tiek arī plakāti par dabas aizsardzības tēmu: A. Mitra
«Cilvēk, daba kļūdas nepiedod!», L. Sēnberga «. . . lai palika
galotnītes, kur putniņam uzmesties», I. Mailīša «Maksa par
nevērību» un citi. Attēlizdevumu fondā glabājas plakāti
Felicitas Pauļukas «Lilita Bērziņa», Līvijas Endzelīnas «Marta

Semule», kā arī citi plakāti.
Informatīvs un tēlains raksturs ir teātra izrāžu, koncertu,

izstāžu un citiem reklāmas plakātiem.
Attēlizdevumu fondā atrodas ap 2000 portretu. Tie ir izde-

vumi uz atsevišķām lapām, piemēram, 1903. g. izdotie por-
treti, ko drukājis J. Ozols Cēsīs: «Kronvaldu Atis» un «Ausek-
lis Krogzemju Mikus».

Bibliotēka gadā vidēji saņem ap 20 —30 portretu. To vidū
ir gan mākslinieku darināto portretu reprodukcijas, gan foto-

reprodukcijas. Attēlizdevumu fondā ir J. Tilberga «J. Raiņa
ģīmetne», J. Bīnes «Rakstnieks A. Saulietis», «Rakstnieks
J. Poruks», P. Sprenka «Rakstnieks Kaudzītes Matīss», «Rakst-
nieks Kaudzītes Reinis», «Kārlis Skalbe», «Fricis Bārda»,
I. Kramskoja «Mākslinieka I. I. Siškina portrets», P. Budkina
«Tvaika mašīnas izgudrotāja I. I. Polzunova portrets» un citi.

Arī reprodukciju kolekcija pēc pilnīguma un apjoma ir

lielākā valstī. Diemžēl, sākot ar 1990. gadu, reprodukcijas kā
attēlizdevumu obligāto eksemplāru bibliotēka nesaņem, tāpēc
to reprodukciju, ko izdevniecības izdod mazos metienos, biblio-
tēkā pagaidām nav. Latviešu mākslinieku reprodukcijas kom-

plektē trijos eksemplāros, pārējo mākslinieku divos eksem-

plāros.
LNB fondā ir pārstāvētas arī atklātnes ar bagātu izziņas

materiālu un lielu kultūrvēsturisku vērtību. Tajās daudz inte-

resanta var atrast ne tikai vēsturnieki, bet arī kino un televī-

zijas darbinieki, mākslinieki un citi interesenti.
Pirmās atklātnes parādījušās 1869. g. Austroungārija. Pa-

mazām, sakarā ar fotogrāfijas un iespiedtehnikas, it īpaši
fototipijas un krāsu fotolitogrāfijas attīstību 20. gs. sākumā,
atklātnes sāka drukāt arī daudzās citās zemēs. Rīgā pirmās
atklātnes ar pilsētas skatiem parādījās 1876. g., ar tekstu lat-

viešu valodā 1900. gadā.
Atklātnes tolaik izdeva privātuzņēmēji fotogrāfi, kā arī

grāmatu un rakstāmpapīru, pat galantērijas un tabakas iz-

strādājumu veikalu īpašnieki. Izdevēji, sekojot tālaika modei,
kā arī komercnolūkos atklātnes izrotāja ar vinjetēm, rāmīšiem,
reljefiem (mežģīnēm), zeltu.
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Lielākās izdevniecības Latvijā, kas izdeva atklātnes, bija
«K. Sulcs», «Ernsts Plātess», «Hebenspergers un Co», «Lenčs
un Rūdolfs», «Veiss», «Knopings», «Augusts Lirs» un citi.

19. gs. 90. gados Rīgā ilustrētas atklātnes izdeva ap des-
mit izdevniecību. Ziedu laiki iestājās 20. g. beigās, kad atklāt-
nes izdeva gandrīz simts firmu.

LNB visvairāk pārstāvētas ir skatu atklātnes, kas propa-
gandē arhitektūras un vēstures pieminekļus. Apmēram divi
tūkstoši atklātņu veltītas Rīgai un Jūrmalai. Sevišķi vērtīga
ir Rīgas 700 gadu jubilejai veltītā sērija, kas datēta ar 1901.

gadu.
Nozīmīgas ir arī skatu atklātnes, kurās attēloti dažādi ar-

hitektūras pieminekļi. Viens no skaistākajiem arhitektūras

pieminekļiem Rīgā bija Melngalvju nams. Attēli nereti ir vie-

nīgais dokuments, kas liecina par kādreiz eksistējušu piemi-
nekli. Piemēram, Rīgā, Brīvības un Elizabetes ielu stūrī, tēl-
nieka V. Vandšneidera 1913. g. Barklajam de Tolli uzstādītais

piemineklis. Attēlizdevumu fondā ir vairākas atklātnes, kurās
redzams gan Pētera I piemineklis Rīgā, gan arī Kārļa Jan-

sona 1930. g. veidotais «Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» Jel-

gavā. No atklātnēm varam uzzināt, kāda 20. gs. sākumā iz-

skatījās tagadējā 11. Novembra krastmala Rīgā, kur tajā laikā
atradās osta un tirgus.

Neliels ir ārzemju atklātņu fonds. Visvairāk atklātņu (ap
600 nosaukumu) veltītas Bulgārijai un tās kūrortiem (Zelta
smiltis, Saules krasts, Albena, Varna, Gabrova u.c.).

Ap 1000 atklātņu ataino visu Latvijas novadu nacionālos

tērpus. Atrodami Edgara Bauzes, Eduarda Dzeņa, Daces Ko-
kinas, Ādolfa Karnupa, Ģirta Vilka un citu mākslinieku zīmē-

tie tautastērpi.
Fondā ir daudz apsveikuma atklātņu dažādiem svētku un

dzīves gadījumiem: Ziemassvētkiem, Lieldienām, Vasaras svēt-

kiem, dzimšanas un vārda dienām, kāzu dienai un daudziem
citiem notikumiem.

Nozīmīgas ir atklātnes ar 20. gs. sākuma ievērojamu rakst-
nieku, aktieru, mākslinieku, kā arī politisko darbinieku un

zinātnieku portretiem amerikāņu izgudrotāja Tomasa Edi-

sona, vācu astronoma Johana Keplera, zviedru inženiera Al-
frēda Nobela, angļu jūrasbraucēja Džeimsa Kūka, kā arī Lat-

vijas sportistu soļotāja Jāņa Daļiņa, vieglatlēta Artūra
Motmillera un daudzu citu portreti.

Unikālas ir atklātnes, kurās redzami latviešu aktieri lo-
mās: Berta Rūmniece un Aleksis Mierlauks lugā «Belugina
kāzas», Jānis Osis lugā «Cilvēki, kas bēg paši no sevis», Ada
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Benefelde operā «Fausts», Anta Klints lugā «Plika kā baznī-
cas žurka», Lilija Ērika lugā «Mīlas rotaļa».

Attēlizdevumu fondā komplektē albumus uz atsevišķām la-

pām. Tiek komplektēti arī iesietie albumi par latviešu mākslu
un atsevišķām muzeju kolekcijām, kurās ir liels reprodukciju
skaits.

Fondā ir albumi par Drēzdenes gleznu galeriju, Nacionālo

galeriju Londonā, Luksemburgas muzeju Parīzē, Metropolitēna
muzeju Ņujorkā, Nacionālo mākslas galeriju Sofijā, Ermitāžu

Sanktpēterburgā, Tretjakova galeriju Maskavā, kā arī par
daudziem literatūras un mākslas muzejiem, kas veltīti atse-

višķām personām (A. Puškinam, A. Cehovam, V. Poļenovam,
I. Repinam u.c.).

Nākotnē iecerēts, ka attēlizdevumu fondā komplektēs visus

iesietos albumus par mākslu, kā arī izdevumus, kuros apkopo-
tas gleznu, zīmējumu, fotoattēlu u.c. reprodukcijas ar īsu un

skaidrojošu tekstu.
Attēlizdevumu fondā atrodas vairāk nekā 8000 māklas iz-

stāžu katalogu, to vidū ir personālo, tematisko, kā arī dažādu
biedrību organizēto mākslas izstāžu katalogi. Piemēram, Rīgas
mākslinieku grupas A. Drēviņa, J. Kazāka, R. Sutas, V. To-

nes, K. Libāna u.c. darbu izstāžu katalogi, mākslinieku bied-
rību «Sadarbs», «Radigars», tās dibinātāja piebaldzēna
J. Strazdiņa darbu izstādes, kā arī mākslinieku biedrības

«Zaļā vārna», «Neatkarīgo mākslinieku vienība» u.c. biedrību
darbu izstāžu katalogi laikposmā no 1920. g. līdz 1930. ga-
dam. Fondā ir daudzu mūsdienu Tautas lietišķās mākslas stu-

diju («Kursa», «Rota», «Zītars» u.c.) darbu izstāžu katalogi,
kā arī fotoizstāžu katalogi.

Attēlizdevumu fondā ir nedaudz mārku, monētu un naudas-

zīmju katalogu. Pēdējo gadu ārzemju attēlizdevumus naudas

līdzekļu trūkuma dēļ LNB vairs nesaņem, lai gan lasītāju pie-
prasījums pēc tiem ir liels.

LNB komplektē arī ekslibrus, jo tie ir cieši saistīti ar

grāmatu 1 .
Liela mākslinieciska nozīme ir estampu kolekcijai. Šis

fonds ir samērā jauns. To sāka komplektēt 60. gados. Fondā
ir ap 1000 estampu. Šajā kolekcijā daudz Rīgas attēlu, ievē-

rojamu cilvēku portretu, kā arī skati un klusā daba.

Estampus bibliotēka iepērk, taču iepirkšana nav drošs kom-

plektēšanas avots, jo daudz kas atkarīgs no komplektētājā
aktivitātes un personām, kas bibliotēkai estampus piedāvā.

1 Sk. D. Zinovjeva rakstu 57.—74. Ipp.
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LNB cenšas iegādāties vecākās paaudzes latviešu mākslinieku
darbus visdažādākajās tehnikās (kokgriezums, linogriezums,
litogrāfija un zīdspiedums, tradicionālais oforts un tā paveidi:
mecotinta, akvatinta, mīkstā laka).

Fondā ir Pētera Upīša kokdzeluma tehnikā darinātie tema-
tiskie grafikas cikli, kas veltīti dzimtenes dabai un darba da-

rītājiem («Latvijas zvejnieki», «Purvu nebūs», «Vidzeme. Mana

paradīze» u.c.).
Cilvēka individualizēts attēlojums aplūkajams Lejas Aro-

novas litogrāfijās: A. Briede, A. Brodele, P. Dindonis, E. Kau-
liņš, L. Kauniste un citās.

Kārlis Cīrulis izsmalcinātā tehnikā darinājis ofortus. Viena
no galvenajām daiļrades tēmām Rīga, tās arhitektūra, ik-
diena, svētki (cikli «Iz senās Rīgas», «Mana Rīga», «Vec-

rīga» u.c.).
Dainis Rožkalns strādājis galvenokārt linogriezuma un

kokgrebuma tehnikā («Draudzības globuss», «Dzintara priede»,
«Gauja» u.c.).

Attēlizdevumu fondā ir vairāki Riharda Skrubja oforti un

linogriezumi (cikli «Mazās mātes, lielie dēli», «Pasaules radī-

tāji», «Savai Dzimtenei»), Jāņa Riekstiņa monotipijas un lito-

grāfijas «Daugava», «Gauja», «Lielupe» u.c., Jeļenas Antimo-

novas smalkie oforti (cikli «Pēc Odiseja klejojumu motīviem»,
«Tristans un Izolde», «Viduslaiku balāde», «Gadalaiki» u.c.).

Estampu kolekcijā ir arī 18. un 19. gadsimta krievu māk-

slinieku, kā arī to ārzemju mākslinieku darbi, kuri dzīvojuši
un strādājuši Latvijā.

Bērnu grāmatu izkrāsošanai nav daudz ap 250 vienību.
To vidū arī Latvijas Republikā 20.—40. gados izdotās grāma-
tiņas, kas domātas gan pirmsskolas, gan jaunākā skolas ve-

cuma bērniem, lielākā daļa no tām iepazīstina bērnus ar ap-
kārtējo vidi. Piemēram, Z. Tālbergas «Gada laiki» (R., 1937),
Z. Tālbergas «Lielie svētki» (R., 1943), V. Kovaļova «Pļa-
viņā» (R., 1965), M. Adumāna «Zvēru dārzs» (R., 1985) un

citas.

LNB ir neliela diapozitīvu kolekcija par Latvijas arhitek-
tūras pieminekļiem, glezniecību, lietišķo mākslu, aizsargāja-
miem augiem.

Attēlizdevumu katalogus un kartotēkas sāka veidot 1962.

gadā. Katalogu organizēšanu veic paši attēlizdevumu sektora
darbinieki.

Attēlizdevumus atspoguļo attēlizdevumu darba alfabētis-
kajā katalogā un attēlizdevumu lasītāju sistemātiskajā kata-
logā, bet plakātus lasītāju alfabētiskajā plakātu katalogā.
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Attēlizdevumu darba alfabētisko katalogu veido pēc tādiem

pašiem principiem kā grāmatu alfabētisko katalogu. Ir tikai
dažas nianses vai atkāpes saskaņā ar izdevuma veida speci-
fiku. Galvenā īpatnība netiek ņemts vērā tas, kādā valoda
mākslinieka uzvārds attēlizdevumā iespiests.

Attēlizdevumu sistemātiskais katalogs atspoguļo arī attēliz-

devumus, kas atrodas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā
nodaļā un albumus no citiem bibliotēkas fondiem. Sistemātis-
kais katalogs kārtots pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas kla-

sifikācijas shēmas. Sistemātiskajam katalogam ir alfabētiskais

priekšmetu rādītājs.
Albumus, latviešu un ārzemju mākslinieku mākslas izstāžu

katalogus atspoguļo arī bibliotēkas centrālajos katalogos.
Attēlizdevumiem iespiesto kartīšu nav, tāpēc bibliotekāri

paši apraksta un klasificē literatūru.
1967. g. attēlizdevumu sektorā sāka veidot personāliju kar-

totēkas: Latvijas grāmatu māksliniecisko noformētāju un ilus-
tratoru kartotēku, portretu kartotēku, latviešu mākslinieku
alfabētisko reprodukciju kartotēku.

Latvijas grāmatu māksliniecisko noformētāju un ilustra-
toru kartotēkā ievietoti apraksti latviešu alfabēta secībā visām

grāmatām, kas saņemtas Latvijā, sākot ar 1968. gadu. Lat-

viešu mākslinieku alfabētiskā reprodukciju kartotēkā ievieto

reprodukciju analītiskos izrakstus no Latvijas žurnāliem. Por-

tretu kartotēku veido, izmantojot Latvijas žurnālus un laik-

rakstus, kā arī fondā esošos Latvijā izdotos albumus un māk-
slas izstāžu katalogus.

Ar attēlizdevumiem var apmierināt to lasītāju pieprasīju-
mus, kuri interesējas par glezniecību un grafiku, tēlniecību un

arhitektūru, dekoratīvi lietišķo mākslu, fotogrāfiju, arī par te-

ātri un kino.
Literatūru lasīšanai izsniedz uz vietas sīkiespieddarbu un

attēlizdevumu lasītavā, bet albumus un izstāžu katalogus iz-

sniedz arī starpbibliotēku abonementa kārtā.
Gan atsevišķiem tematiem, gan aktuāliem notikumiem māk-

slas dzīvē un izcilu mākslinieku atceres dienām veltītas attēl-
izdevumu izstādes. Katru mēnesi izstādēs eksponē arī jaun-
ieguvumus. Arī citas LNB lasītavas organizē izstādes, kurās

kopā ar grāmatām izliek attēlizdevumus, piemēram, izstādēs

«Eiropas valstu galvaspilsētas», «Latvijas pilsētas, to ģerboņi
un karogi», «Baltijas valstu etnogrāfija un folklora» u.c. bija
eksponēti arī attēlizdevumi.

Uzziņas tiek sniegtas, izmantojot attēlizdevumu kartotēkas
un katalogus. Gadā sektors izpilda vidēji ap 700—800 uzziņu.



57

Visbiežāk tiek sniegtas uzziņas par mākslu un nozīmīgiem no-

tikumiem mākslas dzīvē, piemēram, latviešu un vācu māksli-
nieku izstāžu katalogi Latvijas brīvvalsts laikā. Daudz uzziņu
sniegts Latvijas televīzijas un kino darbiniekiem, kā arī sko-

lotājiem. Izpildītās uzziņas ir ļoti dažādas, piemēram, kas ir

fondā par etrusku mākslu, kādi attēli ir par stikla izstrādāju-
miem Latvijā līdz 1940. g., reklāmas plakāti par Latvijā ra-

žoto produkciju 1920. —40. g., Itālijas, Vācijas un Francijas
15.—16. gs. gravīras, Cēsu pilsētas ģerbonis, Jēzus piedzim-
šanas attēlojums senajās gravīrās, Rīgas pareizticīgo katedrāle

pirms 1914. gada, kultūras darbinieku portreti un citas.

Attēlizdevumu sektora izvērstajam darbam nepieciešamas
plašākas un mūsdienu prasībām atbilstošākas telpas un teh-
niskais aprīkojums, tāpēc LNB jaunajā ēkā iecerēta atsevišķa
attēlizdevumu lasītava.

Dmitrijs Zinovjevs

GRĀMATZĪME LATVIJAS NACIONĀLĀS
BIBLIOTĒKAS FONDOS

Mūsdienu grāmatzīme ir neparasti sarežģīta un daudzvei-

dīga grafikas joma, kas dažādu stilu, mākslas virzienu un

sabiedrības estētiskās gaumes ietekmē spēj daudzveidīgi trans-
formēties. Pēdējā laikā vērojams, ka interese par grāmatzīmi
samazinās, dažkārt arī netiek atzītas ekslibra mākslinieciskas

īpašības. Acīmredzot tas izskaidrojams ar visai niecīgo pro-

pagandu, jo spriedumos par šo oriģinālo grāmatu grafikas
žanru radusies teorētiska neskaidrība. Līdz šim grāmatzīmes
mākslinieciskā puse tika apstrīdēta, bet mākslinieka loma

nivelēta. Ar ekslibra izpēti Latvijā nodarbojās galvenokārt
bibliofili, nevis mākslas zinātnieki. Tieši tāpēc šodien aktuāls
ir jautājums par dažu teorētisku nostādņu pārskatīšanu un

grāmatzīmes kā mākslas darba izpēti no mākslas zinātnes

viedokļa.
Sās problēmas risināšanā galvenā nozīme ir ne tikdaudz

populārām publikācijām un speciāliem pētījumiem, cik muzeju
un bibliotēku kolekciju, kā arī privātkolekciju popularizēšanai,
īpašu vietu ierādot bibliotēku ekslibru kolekcijām kā plašai
sabiedrībai vispieejamākajam iepazīšanās veidam.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu un attēl-
izdevumu nodaļas ekslibru kolekcija ir salīdzinoši neliela
tikai ap divtūkstoš vienību. Bagātīguma un pilnības ziņā tā
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nevar mēroties nedz ar daudzām valsts, nedz privātkolekcijām.
Piemēram, salīdzinājumā ar Igaunijas Nacionālās bibliotēkas

un M. Mažvīda Lietuvas Nacionālās bibliotēkas ekslibru ko-

lekcijām mūsu kolekcija nesniedz pilnīgu un izsmeļošu priekš-
statu pat par latviešu grāmatzīmes attīstību un evolūciju, vēl
mazāk par ārzemju mākslinieku darbiem. To ir noteikuši dau-
dzi gan ar komplektēšanas problēmām, gan ar finansiālām

grūtībām saistīti faktori.

Ārzemju mākslinieku ekslibru bibliotēkas kolekcijā nav

daudz, tāpēc īpašu interesi izraisa vācu mākslinieku 19. gs.
beigu
zīmes, kas, pēc ārējām pazīmēm spriežot, attiecas uz gadsimtu
miju. Bibliotēkas fondos ir E. Deplera, jaunākā, E. Orlika,
Ā. M. Hildebranda, A. Sodera, H. Lindlofa, B. Vēniga, M. fon
Grīnevalda un citu mākslinieku grāmatzīmes, kas dod iespēju
izsekot jūgendstila vācu ekslibra galvenajām tendencēm. Vēl

pirms dažiem gadiem faktiski visas bibliotēkas vācu grāmat-
zīmes skaitījās nezināmu mākslinieku darbi bez norādes par

piederību kādai noteiktai mākslas skolai. 1 Daļa bibliotēkas

kolekcijas grāmatzīmju ir vācu izcelsmes Baltijas mākslinieku
darbi. Tādi ir, piemēram, A. Felkerzāms un E. F. Tode. Dau-

dzi no šiem māksliniekiem dzīvojuši Krievijā, galvenokārt Pē-

terburgā, un to darbība ekslibru jomā ir savdabīgs kultūru

sakausējums. Gandrīz visi vācu ekslibri ir heraldiskas un ģer-
boņkompozīcijas, kas veidotas aristokrātiskajām baltvācu ģi-
menēm, kuras bija orientētas uz vācu kultūru un mākslu.

19. gs. beigās
daudzi pazīstami un arī mazāk zināmi mākslinieki. Pārsmal-
cinātās jūgendstila iezīmes skārušas arī izsmalcinātās, apbrī-
nojami gleznās grafiskās miniatūras. Tieši šajā laikā grāmat-
zīmes māksla spoži uzplaukst un ekslibris kļūst populārs pla-
šos sabiedrības slāņos. Tiek izdoti ļoti daudzi grāmatzīmju
albumi, kas gūst grafikas mazo formu cienītāju atzinību.

Viens no jūgendstila vācu ekslibra izcilākajiem meistariem

bija A. Soders. Bibliotēkas fondos atrodas albums, ko spe-
ciālisti līdz pat šim laikam nepelnīti atstājuši bez ievērības.
Runa ir par K. Sulca-Oilera 1907. g. Frankfurtē pie Maiņas

divsimt eksemplāros izdoto A. Sodera grāmatzīmju krājumu.
Bibliotēkas īpašumā ir numurēts šo grāmatzīmju albums

(nr. 76). Visi tajā esošie ekslibri ir Cīrihē H. Feha iespiestie
oforti. Albumā ir arī 14 ekslibri no mākslinieka oriģinālpla-
tēm, kam ir vienota stilistika un augsts mākslinieciskais iz-

1 Sa raksta autora pētnieciskais darbs daudziem interesentiem ir devis

iespēju ar šiem ekslibriem iepazīties. Red. piezīme.
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pildījums, kā arī iekšēja harmonija, lakonisms, izteiksmīgums.
Tā būtībā ir miniatūra grafiska svīta, kurā apbrīnojamā secībā
tiek atklāts mākslinieka iekšējais kredo. A. Soders izvirza

domu par dabas primaritāti visās cilvēciskās esības sfērās,
par vides ietekmi uz cilvēka likteni.

A. Soders ir asociatīvā ekslibra meistars. Katrs albuma
ekslibris ir maza novele savā noskaņā te liriska, te ro-

mantiski saviļņota. Viena no labākajām albuma grāmatzīmēm
ir E. Mercenihas ekslibris. Šajā grāmatzīmē, kas patiesi ir

krājuma šedevrs, attēlots pļaviņā sēdošs mazulis, kas savas

sīkās rociņas stiepj pretim projām lidojošiem putniem. Dze-

jiskuma pilni un cilvēka visintīmākās jūtas iemiesotas ir

H. Saublinas un K. Sulca-Oilera ekslibros. Zināmā mērā šīm

grāmatzīmēm līdzīgas ir arī Emeli, F. B. Sutera, S. Sulcas-
Oileres un R. Kristas grāmatzīmes. Emeli ekslibris ir smalka

miniatūra, kurā romantiskas dabas ainavas vidū ar grāmatu
uz ceļiem attēlota jauna sieviete, acīmredzot ekslibra īpaš-
niece. S. Šulcas-Oileres grāmatzīmes dekoratīvi plastiskā uz-

būve pakļauta īpašai burtu daļas, portreta un dabas ainavas

attiecību loģikai. Ekslibris izraisa gaišas asociācijas un ro-

mantiskas pārdomas.
levērojamu vietu gadsimtu mijas grāmatzīmju vidū ieņem

G. Oto pārsvarā ornamentāli grafiskie darbi. Ar rūpīgu detaļu
izstrādi, līniju precizitāti un stila eleganci veidotajām izsmal-

cinātajām miniatūrajām ģerboņkompozīcijām ir augsts māk-

slinieciskais līmenis. Bibliotēkas kolekcijā šo pazīstamo Ber-

līnes ekslibristu pārstāv pieci ar 19. gs. 90. gadiem datēti
ekslibra darbi, kuru stila īpatnība ir vācu renesanses un jū-
gendstila motīvu apvienojums. īpašu vērību pelna 1899.

Korfam darinātā grāmatzīme, kurā attēlota dieviete Diāna

krāšņa muižnieku ģerboņa priekšā. Ģerboni ietver uz dienvidu
ainavas fona sarežģīti darināts renesanses stila rāmis. Jāat-
zīmē arī G. Oto 1899. g. baronam Fītinghofam-Šēlam un R. de
Henno darinātie ekslibri, kas ir noslīpētas mākslinieka meis-
tarības patiesas pērles.

Universālā grāmatzīme neatklāj pasūtītāja individualitāti

un tiek zīmēta, atstājot tukšu vietu, lai ierakstītu nākamā īpaš-
nieka vārdu un uzvārdu. Bieži šādas grāmatzīmes atsevišķas
izdevniecības izdeva pārdošanai, bet dažreiz tās tika pielīmētas
vai iepriekš iespiestas uz visdažādāko izdevumu iesējumiem.
Bibliotēkas fondos atrodas šāds ekslibris, ko veidojis H. Lind-
lofs gleznotājs, grafiķis un ilustrators, kas strādājis arī

grāmatzīmes jomā. H. Lindlofa miniatūrajā kompozīcijā uz

jūrā rietošas saules fona attēlots viduslaiku drānās tērpies
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jauneklis, kas spēlē kokli. Grāmatzīmē saskatāma mākslinieka

grafiskajiem darbiem raksturīgā ?sti juvelieriskā līnijas vir-

tuozitāte un smalkums.
19. un 20. gs mijā galvenā Baltijas autoritāte vitrāžas

jomā bija E. F. Tode gleznotājs un vitrāžists, kas izglītību
ieguvis Minhenes Mākslas akadēmijā. Bibliotēkā ir doktora
A. fon Tranzē-Rozeneka ekslibris, kurā pazīstamais monumen-

tālists sevi apliecina kā smalku miniatūrgrafikas meistaru.

Neraugoties uz visu nāves deju attēlojošās kompozīcijas sa-

režģītību un krāšņumu, mākslinieka ekslibris izceļas ar formas
skaidrību un precizitāti. E. F. Tode izmanto jūgendstila stilis-
tiku, kurā skaidri jaušami gotiski motīvi.

Lielu ieguldījumu grāmatzīmes mākslas attīstībā devis
Berlīnes grafiķis Ā. M. Hildebrands, kura darbi arī atrodas
bibliotēkas kolekcijā. Savulaik mākslinieks bijis ļoti populārs
un strādājis dažādās grafikas jomās kā ekslibrists, karto-

grāfs. Viņš bijis atzīts heraldisko kompozīciju meistars. Par

mākslinieka lielo popularitāti un ražīgumu liecina fakts, ka
23 gadu laikā (1874.—97. g.) Ā. M.. Hildebrands radījis 124

grāmatzīmes, neraugoties uz to, ka viņš bija pilnīgi atkarīgs
no pasūtījumiem. Par gadsimtu mijas dekoratīvi ornamentālās

grāmatzīmes paraugiem var kalpot arī šie bibliotēkas fondos
esošie mākslinieka darbi. Oriģināli ir mākslinieka R. Beringuī-
ram un V. fon Mengdenam veidotie ekslibri, kuros krāšņais,
dekoratīvais ietvars un muižnieku ģerbonis, savijoties ar ale-

goriskām figūrām, arabeskām un citiem ģerboņiem, tiek uz-

tverti kā vienots veselums.

Tipisks jūgendstila vācu ekslibra paraugs, kurā atspogu-
ļotas tolaik valdošās mākslinieciskās tendences, ir K. Emiham,
grāfam Leiningenam-Vesterburgam veltītie ekslibri, ko 1901. g.

darinājis B. Vēnigs. Mākslinieku saista agro viduslaiku bru-

ņinieku tematika, un grāmatzīmei raksturīgs lakonisms, kom-

paktums un, šķiet, pat zināms stila skarbums.
Krievu pirmsrevolūcijas grāmatzīme bibliotēkas kolekcijā

ir liels retums. Tie daži ekslibri, kas glabājas Sīkiespieddarbu
un attēlizdevumu nodaļas fondā, pelna ievērību, taču nesniedz

pat virspusēju priekšstatu par krievu grāmatzīmes attīstību
un sasniegumiem.

Pirmām kārtām jāatzīmē bibliofilam D. Uļjaņinskim veltī-
tais ekslibris, ko 1903. g. pēc Sēra un Nabgoļca fotogrāfijas
oforta tehnikā izpildījis H. Vitmans. Tas ir labākais sižetiski
tematiskā ekslibra paraugs, kurā attēlota bibliotēka. Grāmatu

kolekcijas kā liecība par to īpašnieku profesionālajām un ne-

profesionālajām interesēm samērā bieži tika attēlotas 19. gs.
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beigu
zīmē var saskatīt dokumentāli precīzu D. Uļjaņinska bibliotē-
kas attēlojumu. Bibliotēkas fondos ir divi šās grāmatzīmes
novilkumi melnā un brūnā krāsā.

Pilnīgs D. Uļjaņinskim veltītās grāmatzīmes pretstats ir

grāmatu antikvāra V. Kločkova grāmatu tirdzniecības zīme. Ir

zināms, ka V. Kločkova grāmatveikalam Pēterburgā bijuši
vairāk nekā simts šādu zīmju variantu, daļu no tiem izpildī-
juši pazīstami meistari: J. Lanserē un S. Solomko. Tomēr

lielākā daļa zīmju bija jau gatavu klišeju veidā. Bibliotēkā
ir ekslibra variants, kas veidots no neapšaubāmi apdāvināta
gadsimtu mijas krievu mākslinieka zīmējuma. Jautājums par
autoru joprojām ir atklāts, kaut gan nav izslēgts, ka tā va-

rētu būt savulaik populārā māksliniece J. Bērna (Endadurova).
Lielāko bibliotēkas kolekcijas daļu veido latviešu māksli-

nieku, to vidū latviešu profesionālās grāmatzīmes aizsācēja
R. Zariņa, grāmatzīmes. Starp tām ir J. Madernieka, R. Sutas,
N. Strunkes, S. Vidberga, K. Padega, A. Jupatova, P. Upīša,
D. Rožkalna, G. Kroļļa, Dz. Ezergailes, I. Helmūta, R. Opma-
nes, Z. Zuzēs, J. Antimonovas, E. Viliamas un daudzu citu

mākslinieku darbi. Diemžēl kolekcijā faktiski nav jauno māk-
linieku grāmatzīmju; 20. —30. gadus pārstāv atsevišķi eksem-

plāri, kas nesniedz kopainu par tā laika Latvijas grāmatzīmi.
Daži mākslinieki pārstāvēti ar kolekcijā nejauši nonākušiem

darbiem, kas pilnībā neatspoguļo viņu daiļrades raksturu, tur-
klāt atsevišķi no tiem nemaz nav pārstāvēti. Turpretim
P. Upīša, A. Jupatova un J. Antimonovas radītās grāmatzī-
mes dod iespēju pētīt viņu mākslu monogrāfiski. Daļai māk-
slinieku ir lielāks skaits darbu, kas attiecas uz kādu noteiktu
laika posmu.

20. gadsimta pirmie trīs gadu desmiti ir latviešu ekslibra

tapšanas laiks. Līdz tam grāmatzīmju īpašnieki bija galveno-
kārt vācu muižnieki, kas ar pasūtījumiem griezās pie vācu

māksliniekiem, bet vēlāk aina stipri mainījās. Par ekslibra

pasūtītājiem aizvien biežāk kļuva turīgie sabiedrības slāņi un

inteliģence, bet par to izpildītājiem latviešu mākslinieki.
Tolaiku grāmatzīmes dažādās grafikas tehnikās veidoja dau-

dzi ievērojami meistari R. Zariņš, J. Madernieks, G. Sķil-
ters, J. Grosvalds, N. Strunke, S. Vidbergs, E. Vītols, A. Prande,
A. Cīrulis, K. Kurle-Kurlis, V. Masjutins, A. Apsītis, N. Puzi-

revskis, O. Skulme un daudzi citi.

Latviešu profesionālās grāmatzīmes pamatlicējs ir Latvijas
Mākslas akadēmijas profesors R. Zariņš. Mākslinieks dažādās
tehnikās izgatavojis septiņdesmit piecas grāmatzīmes, pašu
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pirmo
mākslinieciskā grāmatzīme.

Māksliniecisko izglītību R. Zariņš ieguva Pēterburgā
(Štiglica tehniskās zīmēšanas skolā), Berlīnē, Minhenē, Pa-

rīzē un Vīnē. 1899. g. R. Zariņš atgriezās Pēterburgā, kur

strādāja Krievijas Valstspapīru spiestuvē. Divdesmit Pēter-

burgā pavadīto gadu laikā R. Zariņš radīja četrdesmit grāmat-
zīmes. No 1919. g. mākslinieks dzīvoja Latvijā, sākot ar 1921. g.
viņš bija Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas meistardarb-
nīcas vadītājs. Te viņš radījis vēl trīsdesmit četras grāmat-
zīmes.

R. Zariņa grāmatzīmēm ir īpaša nozīme latviešu grāmat-
zīmes tapšanas un attīstības vēsturē. R. Zariņš ir precīzas
līnijas, lakonisku kompozīciju, virtuozu melnā un baltā pret-
nostatījuma meistars. Mākslinieka grāmatzīmes ir katras ko-

lekcijas lepnums un gods. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fon-
dos glabājas divdesmit divas R. Zariņa (galvenokārt 20. ga-
dos veidotās) grāmatzīmes.

Nenoliedzamu interesi izraisa mākslinieka 1925. g. savam

draugam bibliofilam J. Misiņam dāvinātais ekslibris. Tajā
attēlots, ka pa grāmatu tiltu virs aizas iet jauneklis. Viņa
skatiens vērsts uz mākoņos tītās klints virsotni. Pie tilta atro-

das ģerbonis un plīvo lente ar uzrakstu. Nedaudz sarežģītā
un detaļām pārslogotā ekslibra pamatā ir kodēta simbolu sis-

tēma. Dekoratīvi plastiskā formā attēlotos simboliskos tēlos
R. Zariņš paudis domu par grāmatu kā zināšanu avotu. Grā-
matzīmes J. Misiņam mākslinieks veidojis vairākkārt; citā,
arī 1925. gadā darinātajā grāmatzīmē attēlots uz grāmatas
sēdošs kails puisēns, kas tur tīstokli ar uzrakstu «Jāņa Misiņa
grāmata».

Interesanti ir divi ekslibri, ko mākslinieks veidojis pats
sev. 1922. gadā veidotajā grāmatzīmē dominē pasaku ele-

ments R. Zariņš attēlo atvērtu, ar grāmatām pilnu lādi, uz

kuras sēž smejošs velns. Otrs ekslibris raksturo R. Zariņu kā

smalku ornamenta meistaru. Sājā tipiski ornamentāli dekora-

tīvajā grāmatzīmē manāma dažiem mākslinieka agrīnajiem
darbiem piemītošā skandināvu rakstu ietekme.

Ar mākslinieciskumu un uzbūves smalkumu izceļas māksli-
nieka dēlam J. Zariņam, kā arī R. Pelšem un E. Zariņai vei-

dotās grāmatzīmes. īpašu vērību pelna vinjetes formā risinātie
ekslibri tie ir izmeklēti radošas fantāzijas, spēcīga māksli-
nieciskā potenciāla un izsmalcinātas gaumes paraugi. Tādas
ir grāmatzīmes, kas veltītas E. Zariņai, E. Dancei, M. Zariņai,
H. Zariņai, A. Brigaderei. Nav nejaušība, ka tās visas radī-
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tas sievietēm, bieži māksliniekam tuvām sievietēm. Sajās
grafiskajās miniatūrās R. Zariņš mums atklājas kā sava laika
visliriskāko ekslibru meistars.

Bibliotēkā esošā visvecākā latviešu grāmatzīme ir J. Ma-

dernieka 1910. g. ievērojamā komponista E. Melngaiļa brālim
K. Melngailim darinātais ekslibris. Noskaidrots, ka māksli-
nieks radījis vairāk nekā 10 grāmatzīmes, no kurām K. Meln-

gailim darinātā bijusi pati pirmā. Grāmatzīmei ir ornamentāli
dekoratīva motīva risinājums, un tajā saskatāms J. Madernie-
kam raksturīgais nedaudz stūrainais stilizētais latviešu orna-

ments.
Viens no 20. —30. gadu visvairāk izsmalcinātajiem grafi-

ķiem ir S. Vidbergs. Patlaban ir zināmas aptuveni 80 viņa
radītās grāmatzīmes, bet bibliotēkas kolekcijā S. Vidbergu rep-
rezentē piecas. No tām vissenākā ir 1927. gadā P. Radziņam
veidotā grāmatzīme. Tajā jāšus uz kamieļa attēlots lasīšanā

iegrimis vecs arābs. Tā ir izsmalcināta miniatūra kompozī-
cija, kam raksturīgs meistarīgs zīmējums, harmoniska uzbū-
ves loģika un smalkas melnā un baltā attiecības. Sis ekslibris
ir interesants arī tāpēc, ka bibliotēkā atrodas tušas zīmējuma
oriģināls, pēc kura tika izgatavota klišeja. Neparasts ir

A. Bīlmaņa kā tondo risinātais ekslibris. Tā kompozīcija ir ļoti
lakoniska vainagā ietverta klusā daba. Uzmanību saista

arī inženiera K. Mīlenbaha, K. Šadurska, A. Ozola grāmat-
zīmju noslīpētība.

Izcils 20.—30. gadu ekslibra meistars ir arī N. Strunke.

Viņa veidotās grāmatzīmes ir zīmīgas ar vienkāršu stilizētu,
pat skopu līniju, tajās nav iespējams atrast telpisku laukumu

modelējumu. Tās ir lakoniskas, skarbas, taču vienlaikus arī
dekoratīvas. Strādājot pie grāmatzīmes, mākslinieks ļoti bieži
centies atveidot tās īpašnieka profesiju vai interešu loku. Lat-

vijas Republikā N. Strunke kā ekslibrists bija īpaši populārs.
Par to liecina arī fakts, ka mākslinieks 1927. g. piedalījies
starptautiskajā ekslibra izstādē Buenosairesā. Bibliotēkas fon-

dos atrodas piecas N. Strunkes grāmatzīmes, kas veiksmīgi
ilustrē dažādas mākslinieka jaunrades tendences. O. Strunkes
ekslibris piepildīts ar konstruktīvisku saviļņojumu. V. Grēvi-

ņam un K. Ziglēvičam veltītajās grāmatzīmēs N. Strunke

kompozīcijas pamatus rod pagātnes arhitektūras pieminekļos.
Ar vieglu grāciju un smalku stilizāciju izceļas J. Sudrabkal-
nam un Latvijas—ltālijas biedrībai adresētā mežģīņotā, it kā
ar gaisu un telpu pildītā grāmatzīme.

Neapšaubāmas mākslinieciskas vērtības ietvertas divās
K. Padega 30. gados K. Purgalim un E. Kalniņam veidotās
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grāmatzīmēs. To atšķirīgā īpatnībai! motīva karikatūrisms,
pat groteskums.

R. Sutas J. Sudrabkalnam darinātais ekslibris ir zīmīgs
mākslinieciskās gaumes, zīmējuma elegances un kompozīcijas
harmoniskuma ziņā. Grāmatzīmē uz drūma krasta fona attē-
lots burukuģītis viļņos.

Visas kolekcijas pamatā ir latviešu mūsdienu ekslibris

spilgta un savdabīga parādība, kam raksturīga aktuālāko

problēmu attēlojums, jaunu sižetu meklējumi, tehnikas paņē-
mienu daudzveidība. Pastāv uzskats, ka latviešu ekslibris tiek

izpildīts galvenokārt kokgrebuma (kokdzeluma) tehnikā. Ap-
stiprinājums tam ir P. Upīša, Z. Zuzēs, D. Rožkalna, N. Cer-

ņeckas daiļrade. Tomēr daudzi mūsdienu meistari grāmatzīmi
izpilda arī citās tehnikās: te ir oforti, litogrāfijas, zīmējumi
(to turpmākajai cinkografēšanai).

Savdabīgs latviešu mūsdienu grāmatzīmes attīstības sā-

kumpunkts bija 50. gadi, kad izveidojās tās galvenās stilistis-
kās īpatnības. Jau 60. gadu sākumā iezīmējās grāmatzīmes
vadošā vieta Latvijas mākslas dzīvē. Grāmatzīme kļuva par

patstāvīgu un līdzvērtīgu grafikas jomu, ko sekmēja ne tikai
sabiedrības milzīgā interese par ekslibri, bet arī pašu māk-
slinieku aizraušanās ar to un bieži rīkotās izstādes. Radās
sava veida «ekslibra mode», kas tādējādi noteica plašu pie-
prasījumu, kā arī sekmēja grāmatzīmes attīstību. 70. gados
interese par grāmatzīmi nedaudz samazinājās, tas gan nekādā

gadījumā neatspoguļojās pašā ekslibra mākslā. Tas bija laiks,
kad mākslinieki varēja izvērtēt kā savus sasniegumus, tā arī

neveiksmes, lai pēc tam attīstītu grāmatzīmes mākslu kvalita-
tīvi jaunā līmeni. Pārveidošanās process galvenokārt izpau-
dās, piešķirot lielāku nozīmi liriski romantiskajam elementam.

Ekslibris kļūst nevis vienkārši par īpašnieka zīmi, bet par mi-

niatūru noveli, mākslinieka ģēnija transformētu pasūtītāja
dvēseles daļiņu. Tolaik ar ekslibra mākslu sāka nodarboties

jaunie mākslinieki, kam bija sava pasaulēs un dzīves uztvere,
iemīļoti plastiskie paņēmieni un grāmatzīmes būtības un uz-

devumu izpratne. 80. gadu pirmajā pusē ekslibrim nebija vairs

raksturīga skaļa deklarativitāte, bet gan dziļa klasiskā man-

tojuma izpratne, pagātnes meistaru izveidoto latviešu grāmat-
zīmes pamatiezīmju turpinājums. Vienlaikus pastiprinājās no-

vatorisma tendences; tās izpaudās pirmām kārtām nopietnākā
pieejā tradīciju izpratnei.

R. Zariņu neapšaubāmi var uzskatīt par latviešu ekslibra

aizsācēju, bet P. Upīti par ievērojamāko un populārāko
latviešu mūsdienu grāmatzīmes meistaru. Profesors P. Upītis



65

ir mākslinieks, ar kura vārdu saistās latviešu ksilogrāfijas sa-

sniegumi. Meistars ne vienreiz vien piedalījies starptautisko
ekslibristu sanāksmju izstādēs, Starptautiskajā mūsdienu eks-
libra biennālē Malborkā. Mākslinieka nopelnu vispārēja atzī-

šana bija arī lielie panākumi Vilnas ekslibra biennālēs.
Bibliotēkas fondos šā latviešu grāmatzīmes korifeja jaun-

rade pārstāvēta samērā pilnīgi. Vairāk nekā septiņdesmit grā-
matzīmju atspoguļo faktiski visus galvenos mākslinieka

daiļrades posmus. Savos ekslibra darbos P. Upītis vienmēr

saglabājis tradicionālo plaknes gravīras pamatu, tās nacionāli

tēlaino uzbūvi, kas kombinēta ar oriģināliem, paša mākslinieka
radītiem dekoratīviem paņēmieniem. Mākslinieks izstrādājis
savu īpašu stilu, kurā galvenā vieta ierādīta smalkai, nedaudz
asai līnijai, kuras raksturā vien jau jūtama dziļa iekšēja sprie-
dze. P. Upīša grāmatzīmju motīvi ir neparasti daudzveidīgi.
Mākslinieku interesē burtiski viss tā miniatūrās kompozī-
cijas veidojošie tēli ir dzimtās zemes daba, kultūra, tautas

mākslā, senatne, vēsture un, protams, cilvēks. Grāmatzīmju
sižeti parasti simbolizē to īpašnieka uzvārdu vai nodarboša-

nos. P. Upīti interesē cilvēka garīgā pasaule un emocionālais

stāvoklis, ko mākslinieks attēlo ar izkopto simbolu kompleksa
starpniecību. Katrs priekšmets, augs, dabas stāvoklis māksli-
niekam ir viena veselā cilvēka dvēseles būtiski momenti.

Tādas ir A. Stosas, I. Ziedoņa, V. Vilkāja, S. Bērziņa, K. La-

piņa, P. Zeiles, A. Kristjansena, A. Āboliņa, T. Zaļkalna,
A. Bērziņas, K. Redeļa un daudzu citu grāmatzīmes.

Starp bibliotēkā esošajām grāmatzīmēm ar īpašu pilnību
izceļas tās, kas veltītas R. Ezerai, Z. Ērglei, K. Zemzarim, kā
arī selekcionāram P. Upītim. Tām visām raksturīga smalka

izpildījuma tehnika, plastiskā risinājuma dinamisms, melnā

un baltā, gaismas un ēnas pretnostatījumu skaudrums. 1980. g.
Z. Erglei veidotajā grāmatzīmē mākslinieks attēlo ērgli, kas
sēž klints virsotnē, tās pakājē ir grāmatas. Tā rakstnieces uz-

vārds mākslinieka apziņā pārveidojas par lepnā un spēcīgā
putna tēlu. Galvenais R. Ezeras ekslibra (1980. g.) motīvs ir

ezers. Mākslinieka, ekslibra skatītāja un pazīstamās rakstnie-
ces literārās pasaules kopsaucējs ir daba. Selekcionāram
P. Upītim 1975. g. veidotais ekslibris ar tajā attēlotiem liliju
ziediem ir interesants kompozīcijas ziņā, kā arī vienkāršs un

skaidrs saturā.

A. Jupatovs radījis vairāk nekā četrsimt grāmatzīmju. Viņa
daiļrade ir savdabīga un latviešu mākslinieku ekslibru vidū
ieņem īpašu vietu. Mākslinieks lieliski apvieno no krievu vēs-
tures un kultūras ņemtos motīvus ar latviešu nacionālajiem
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sižetiem. A. Jupatovs strādā smalka, puantilisma manierē iz-

pildīta zīmējuma tehnikā, pēc thm notiek cinkografēšana. Šāda

tehnika māksliniekam devusi iespēju panākt maksimāli lako-

nisku formu, interesantu melnā plankuma un lapas baltā lau-

kuma saskaņu, kā arī ekslibra filigrānu precizitāti un plastis-
kumu. Kā mākslinieks A. Jupatovs izveidojies jau pirms Otra

pasaules kara, tāpēc viņa daiļradi ekslibra jomā var nosacīti

iedalīt divos periodos. Bibliotēkas kolekcija par mākslinieku
sniedz samērā pilnīgu priekšstatu. Katrs viņa ekslibris ir dze-

jiska novele, kas vēstī gan par īpašnieka interesēm, gan par
mākslinieka tēlaino pasauli. Tādas ir A. un R. Lapsiņu, B.Gor-

škova, A. Kamenkoviča, K. Koņičeva, V. Ceredailo, A. Linder-

mana, B. Teņina, A. Uļitina, R. Lapsiņa, G. Klasona, P. Mar-

tinova, R. Jansona u.c. grāmatzīmes. A. un R. Lapsiņu eks-
libris ir interesants ar to, ka miniatūrā kompozīcijā iedzīvinā-
tas senkrievu mākslas tradīcijas, kā arī panākts ikonas tēlai-
nās uzbūves un viduslaiku Rīgas arhitektūras elementu apvie-
nojums. B. Gorškova simbolikas ziņā samērā sarežģītajā
grāmatzīmē nojaušama tā īpašnieka romantiskā pasaule un

tālu ceļojumu vēji. Pazīstamā aktiera B. Teņina grāmatzīmē
atdzīvojas pirmsrevolūcijas Krievijā tik populārie tirgus bala-

gāni ar tajos valdošo jautrību, tautas izrādēm, senām folklo-

ras tradīcijām. Aizraušanās ar krievu senatni radusi izpausmi,
ietverot miniatūras kompozicionālajā un jēdzieniskajā veido-

jumā Vasilija Svētlaimīgā katedrāli, uz kuras fona izvēršas

feerija. Dažkārt mākslinieks savos ekslibros attēlojis pēc 19. gs.
pirmās trešdaļas modes tērptus ļaudis. Sajās grāmatzīmēs
mākslinieks apliecina savu mīlestību pret krievu klasisko lite-
ratūru. Sājā ziņā interesants ir Puškina laika Pēterburgs at-

ainojums V. Ceredailo grāmatzīmē. Kompozīcijas līdzsvarotība
un stingrība raksturīga P. Martinova grāmatzīmei, kurā attē-

lots Vasilija salas arhitektūras ansamblis. R. Jansona un A. Ka-
menkoviča grāmatzīmju sižetu pamatā ir Vecrīgas arhitektūra,
bet G. Klasona grāmatzīmē senkrievu ikonu glezniecības
tēli. Tā ir viena no A. Jupatova labākajām grāmatzīmēm, kurā
māksliniekam izdevies panākt maksimālu māksliniecisku
efektu.

īpašu vērību pelna grāmatzīmes, ko veidojuši J. Antimo-
nova māksliniece, kas strādā pārsvarā grāmatu grafikā un

stājgrafikā. J. Antimonova ir II Viļņas ekslibra biennāles lau-

reāte. 1979. g. Malborkā notikušās IX Starptautiskās ekslibra
biennāles dalībniece; viņa piedalījusies arī daudzās citās iz-

stādēs gan Latvijā, gan arī aiz tās robežām.
J. Antimonovas daiļradei raksturīga rūpīga iedziļināšanās
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lietas būtībā, kāarī bagātīgi attīstīta simbolika. Viņas grāmat-
zīmju spilgto, tēlaino valodu no pirmā acu uzmetiena var at-

šķirt no citu mākslinieku darbiem. Viņa ir kamernoskaņas
meistare, vienmēr mierīga un lirska. J. Antimonovas grāmat-
zīmju pamatā ir līnijgrafiskais elements. īpaša viegluma un

dzidruma iespaids tiek panākts ar sīka, mozaīkveida svītrinā-
juma un skaldītu melnbaltu laukumu palīdzību. Bibliotēkas
fondos ir divdesmit divi mākslinieces 50. —80. gados radītie
ekslibri.

A. Bamberes, B. un G. Matušaku, S. Brehova, M. Vainera,
L. Ždanovas, R. Levandovska, 0. Tahes grāmatzīmes, ko dari-
nājusi J. Antimonova, ir smalki oforti, kuros neparasti spilgti
izpaudusies mākslinieces tiekšanās pēc tēlu hiperbolizācijas.
Galvenais viņas grāmatzīmju motīvs ir sievietes vienmēr

mīklainas, klusa noslēpuma pārpilnas. Kā pagājušo gadsimtu
ēnas tās mīt brīnišķīgajās grafiskajās miniatūrās, liekot mums

aizdomāties par esamības jēgu, mākslas, mīlestības, dzīvības,
dzimšanas un nāves mūžīgumu. J. Antimonovas aizraušanās
ar hiperbolizāciju šajā tēmā radusi iemiesojumu dīvas tēlā,
kas pēc savas būtības ir Joti tuva viņas stāj darbu varonēm.
O. Tahes grāmatzīmē jauna, kaila sieviete ceļ katedrāli no

niedru stiebriem, kas acīmredzot pēc mākslinieces domām, sim-

bolizē dzīves nīcību un likteņa nepastāvīgumu. J. Antimono-
vas veidotā U. Juča grāmatzīme (1983. g.) pārsteidz ar por-
tretiskā ekslibra drosmīgu ornamentāli dekoratīvu risinājumu,
īpašnieku pielīdzinot vētrainai jūras stihijai. Pie nenoliedzami
interesentām grāmatzīmēm pieder arī G. Sprugevičam veltītais
ekslibris, kam raksturīga līniju izsmalcinātība, īpaša formu

plastikas dekorativitāte un kompozīcijas nosvērtība.
R. Opmanes darinātajās grāmatzīmēs priekšplānā izvirzās

nevis cilvēks, bet gan vide, apkārt esošā daba, fantāzijas un

pasaku pasaule. Māksliniece atrod īpašas krāsas, lai izteiktu
ekslibra īpašnieka emocionālo stāvokli, viņa it kā izdzīvo to

pati. R. Opmanes grāmatzīmes ir ļoti daudzveidīgas, intere-

santas pēc ieceres un mākslinieciskā iemiesojuma. Mākslinie-
ces iecienītas tehnikas ir oforts un litogrāfija. No bibliotēkas

kolekcijas trīsdesmit trim ekslibriem visinteresantākie ir viņas
80. gadu sākuma darbi, īpaši IV Vilnas ekslibra biennālē iz-

stādītie A. Capauska, M. Lepadatu, G. Priedes, B. Gaujenskai-
tes ekslibri. R. Opmane pievēršas neuzkrītošajai Latvijas da-
bai un arhitektūrai, tādējādi it kā turpinot savu stājdarbu
galveno līniju. Tāds ir salidojuma Igaunija—Latvija ekslib-
ris, kurā attēlota Lielstraupes pils. levērības cienīgs ir M. Met-
saviram veltītais ekslibris (1985. g.), kas izceļas ar īpašu
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emocionalitāti, tehnikas izsmalcinātību, kompozīcijas joslveida
risinājumu. R. Opmanes parasti krāsainie ekslibri pārsteidz ar

neparasti smalku krāsu gammu, kam raksturīgs dzelteno, gaiš-
zilo, brūno un zeltaini oranžo toņu mirdzējums.

P. Upīša skolnieks D. Rožkalns savu pirmo ekslibri radījis
1957. gadā. Kopš tā laika pagājuši vairāk nekā trīsdesmit pieci
gadi, kuru laikā mākslinieks ksilogrāfijas tehnikā radījis dau-
dzas grāmatzīmes. D. Rožkalna grāmatzīmēs skaidri saskatā-
mas viņa daiļrades dekoratīvās iezīmes. Lapas baltā laukuma
un ritma ziņā ļoti sarežģītu, sīku, melnbaltu līniju apvieno-
jums rada uguns mirgošanas un liesmu mēļu kustības

iespaidu. Gandrīz visās grāmatzīmēs ar precīzi atrastas

smalku, detalizētu vilcienu un laukumu ritmizācijas palīdzību
D. Rožkalnam izdodas panākt īpašu emocionālu noskaņu. Viņa
grāmatzīmju kompozīcijas vienmēr ir maksimāli saistītas ar

reālo esamību, to tēli un tēmas ir laikmetīgi un ataino īpaš-
nieka profesiju. Visas šīs iezīmes piemīt D. Rožkalna darinā-

tajām L. Icigsona, A. Junkera, B. Cepurītes, E. un J. Šinu,
P. Upīša un L. Somas grāmatzīmēm.

Ksilogrāfijas tehnikā veidotajām V. Granta grāmatzīmēm
raksturīgs zīmējuma asums, kompozīcijas nobeigtība, melno
un balto laukumu dinamika, īpatnējs un neatkārtojams stils,

īpatnējas ir G. Grantam, J. Liepiņām, I. Grantai veltītās grā-
matzīmes, kuru atšķirīgā iezīme ir tēlu ekspresīvisms, kompo-
zīcijas dinamisms un emocionālais saviļņojums. Labākais no

bibliotēkas fondos esošajiem mākslinieka darbiem ir sev vei-

dotais ekslibris.

A. Jansones-Zirnītes daiļradē ieskatu dod 60. gadu beigu
70. gadu sākumu raksturojošie darbi. To galvenās iezīmes ir

līnijas vijīgums, formas gaisīgums, bet vienlaikus diezgan
konkrētas attiecības ar motīvu.

Dz. Ezergailes grāmatzīmes parasti neatspoguļo to īpaš-
nieku profesiju, tieksmes, aizraušanos, intereses, gaumi, bet

izceļas ar lakonismu, vienkāršību un vispārinātu simbolisku
raksturu. Māksliniece izmanto daudzas melnās krāsas nianses,
ar kurām tā meistarīgi manipulē. Dz. Ezergaile smalki niansē

īpašu sudrabaini pelēku toni, kas viņas veidotajām miniatūrām

piešķir izteiksmīgumu un plastiskumu, it kā klusinot melnās
un baltās krāsas aso kontrastu. Tādi ir A. Egles, ī. Bērziņas,
M. Valdmaņa ekslibri. Lieliska ir it kā vienā elpas vilcienā
V. Jaunulei veidotā grāmatzīme, kurā atteikšanās no detaļām
un augstais vispārinājuma līmenis attēloto liek uzlūkot kā
simbolu.

Uzmanību piesaista J. Liepiņa darinātās grāmatzīmes, kuru



69

pamatiezīme ir veiksmīgi apvienota burtu daļa un zīmējums,
kas lakoniski atspoguļo pasūtītāja nodarbošanās raksturu un

noslieces.
Atzītais ksilogrāfijas meistars Z. Zuze simboliskā formā

atveido dzimtās Latvijas skaistumu, mīlestību pret tautas kul-
tūru un mākslu. Spilgts piemērs ir mākslinieka veidotā
V. Ogas grāmatzīme.

No' ekslibris žanrā strādājošiem jaunajiem māksliniekiem
uzmanību piesaista E. Viliama, kas ir spoža asociatīvā ekslibra
meistare. Viņas grāmatzīmes ir detaļās meistarīgi noslīpēti
oforti; tie sevī iemieso humoru, kas reizēm līdzinās pat gro-
teskai. Humora moments ir valdošais daudzos E. Viliamas

ekslibros; pat tur, kur smiekliem nav nekāda pamata, māksli-
niece rod iespēju grāmatzīmei piešķirt kaut vai smaida ēnu.
Tādas ir mākslinieces darinātās R. un G. Bulzgu, I. Kalniņa,
S. Brehova, H. Pālasmā, V. Juča, E. Skujiņa u.c. grāmat-
zīmes. Starp bibliotēkas fondos esošajām divdesmit trim
E. Viliamas grāmatzīmēm ir arī tādas, kurās izpaužas cita

mākslinieces daiļrades iezīme.

R. Jepifanovas, S. Rabatajeva, A. Moldānes grāmatzīmes ir

poētiskas versijas par cilvēku raksturiem. E. Viliamai rakstu-

rīga krāsas izmantošana, kura dod iespēju lieliski tikt galā
ar grūto uzdevumu, kas saistīts ar cilvēka iekšējās pasaules
izzināšanu un apjēgšanu. Krāsa mākslinieces grāmatzīmēs ir
te saasināta, te mīkstināta, pasteļtonim ir tikpat liela nozīme
kā līnijai.

Bibliotēkas fondos ir pārstāvēti arī Lietuvas un Igaunijas
mākslinieki. Sī nelielā kolekcija ap 70 vienību uzska-
tāmi parāda abu Baltijas valstu ekslibra īpatnības. Lietuvu

pārstāv V. Kisarausks, P. Repšis, S. Eidrigjavičs, D. Mažei-

kīte, D. Gražiene, M. Ļugaila, R. Kepežinskis un citi. Mūs-

dienu lietuviešu grāmatzīmei raksturīgas dziļas reālistiskas
saknes, tagadnes un tautas tradīciju, lubu bildītes un baroka
gravīras apvienojums. Tajā pašā laikā būtiska ir mākslinieku

pievēršanās pasaku personāžiem un sapņu radītiem, sirreālis-
mam raksturīgiem simboliem. No seniem ticējumiem un leģen-
dām aizgūti dēmoniski tēli, kuros dažkārt pavīd pat neliels
humors, mājo S. Eidrigjaviča, E. Krjaučjunaites, P. Repša,
M. Vilūta u.c. mākslinieku grāmatzīmēs. Daudzu pamatā ir
mistiskais elements ar skaidri izteiktu interesi par noslēpumu
pilno zemapziņas pasauli. So meistaru ekslibru galvenās iezī-
mes ir dziļš noslēpums, kaut kas līdz galam nepateikts,
šausmas, ziņkārība, tajā pašā laikā arī smieklus iedvesošā
ķēmīgā un kroplā kultivēšana. Ne Igaunijā, ne Latvijā mēs
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neatradīsim neko līdzīgu šai, ar folkloras līniju lietuviešu gra-
fikā saistītajai, parādībai. Stilistikas ziņā lietuviešu ekslibris

salīdzinājumā ar kaimņvalstīm ir visviengabalainākā parā-
dība; neraugoties uz lietuviešu ekslibristu daiļrades šķietamo
raibumu un dažādo apjomu, viņus visus apvieno dziļas tradī-

cijas. Tik smalka tautas mākslas specifikas izpratne nav sa-

stopama ne «intelektuālajos» igauņos, ne arī «piezemētajos»
latviešos. Acīmredzot tāpēc Baltijas ekslibristu biennāles kopš
1977. gada notiek tieši Viļņā. Lietuviešu kolekcijas galvenā
īpatnība ir tā, ka gandrīz visas trīsdesmit astoņas grāmatzī-
mes veltītas Viļņas universitātes bibliotēkas četrsimtgadei.

Grafikā, glezniecībā un grāmatzīmes vēstures izpētē strā-

dājošā vidējās paaudzes mākslinieka, Lietuvas un starptau-
tisko konkursu laureāta V. Kisarauska divi darbi izceļas ar

kompozīcijas dinamismu, burtu daļas noteicošo nozīmi. Galve-
nos plastiskos impulsus mākslinieks rod universitātes ēku arhi-
tektūrā.

Pilnīgi citāds ir D. Mažeikītes veidotais ekslibris. Māksli-
niece ražīgi strādā grāmatu ilustrācijas un stājgrafikas jomā
un ir radījusi vairāk nekā piecdesmit grāmatzīmju. Sos ekslib-
rus raksturo iedziļināšanās tautas mākslā un pasakas atmo-
sfērā.

Trijās P. Repša grāmatzīmēs izsmalcinātā grafiskā formā

vērojamas 17.—18. gs. lietuviešu grafikas atbalsis. Kompozi-
cionālo laukumu joslveida risinājumi liecina par mākslinieciski

jaunas jēgas piešķiršanu tipiskiem baroka gravīras motīviem
arhitektūras fragmentiem, tīstokļiem, ornamentālām detaļām.

P. Repša grāmatzīmēm līdzīgs ir izsmalcinātais V. Kali-
nauska ekslibris, kura kompozīcijas dominante ir portāls, kas

apvīts ar plīvojošu lenti, uz kuras ir norādījums uz piederību.
Grāmatzīmes simbolisko noskaņu papildina smilšu pulkstenis
un rakstošas rokas portāla ailē.

S. Eidrigjavičs un V. Jucis savos darbos turpina tautas
lubu bildītes tradīcijas ar to raupjajām līnijām un aizrauša-

nos ar dekoratīvu rakstainību. levērību pelna arī A. Svažas,
R. Tarabilda, A. Cepauska, M. Vilūta veidotās grāmatzīmes.

Mūsdienu igauņu ekslibrim raksturīga neparasta daudzvei-

dība, tiekšanās pēc izpildījuma tehniskas izsmalcinātības, dziļa
iekšējā pasaule, plastisko tēlu dinamisms. Mūsdienu igauņu
grāmatzīmei raksturīga dziļa grāmatzīmes idejiskā un māk-

slinieciskā satura izpratne, nemitīga šā miniatūrgrafikas pa-
veida pilnveidošana, kā arī dažādu stilu un virzienu daudz-
veidība. Igauņu ekslibristu darbi ir neparasti dažādi satura

un tehnikas, un, galvenais, mākslinieciskās pasaules izjūtas
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ziņā. Ir mākslinieki, kuru darbiem raksturīga ārējās statikas
parvarešana, tiekšanās pēc vētrainas ekspresijas, te pieklusu-
šas, te uzbangojušas dinamikas, citiem par daiļradē noteicošo

kļūst esamības izjūtas rimtums, tagadnes reālijām pretstatītā
ilūziju pasaule. Aiz šķietama miera slēpjas neskaidras bažas,
skumjas un neapmierinātība. Diskomforta sajūta ir jo asāka,
jo nevainojamāka ir «klusās, skaistās dzīves» idille, kas nav

nekas cits kā maskēšanās, dekorācija kādai ainai, kas tiek
rādīta tāpēc vien, lai mūs pārliecinātu par meistara galveno
ideju. Igauņu grafiķiem piemīt uztveres acumirklīgums, prāta
un laikmeta problēmu uztveres asums; tas izpaužas saasināti
groteskā pasaules redzējumā. Brīžiem priekšplānā izvirzās ārē-

jais skaistums, bet ar dziļāku iekšēju saturu nekā varētu

šķist. Acīmredzot, kā vienu, tā otru sekmējis E. Vīralts
mākslinieks, kas atstājis ļoti lielu ietekmi uz daudzu, galve-
nokārt, jauno mākslinieku prāta ievirzi. Vecākās un vidējās
paaudzes meistaru E. Okasa, A. Vendera, S. Valjala, V. Te-
nisona, V. Tolli daiļradē paralēli katra mākslinieciskās
domāšanas neatkārtojamībai skaidri saskatāma kāda vienota
līnija tā ir dziļa nacionālās kultūras izpratne, apvienota ar

jūtīgu mūsdienu ritmu uztveri. Grāmatzīmē neparasti plaši
paradās visai igauņu mākslai raksturīgā intelektualitāte un

tēlainā asociativitāte. Igauņu ekslibristiem raksturīga tiekša-
nās pēc vispārīgu kategoriju, likumu un priekšstatu apzināša-
nas, kā arī iedziļināšanās nākamā ekslibra īpašnieka psiholo-
ģijā; cilvēka pasaule ar tā interesēm, pieķeršanos un noslie-
cēm igauņu māksliniekiem ir ļoti būtiska. Bibliotēkas fondos

Igauniju pārstāv tikai trīsdesmit 70.—80. gadu darbi, taču tie
visi ir īsti mūsdienu igauņu ekslibra šedevri.

Florences Mākslas akadēmijas goda loceklis, profesors
E. Okass ir viens no ievērojamākiem mūsdienu igauņu ekslibra
meistariem. E. Okass radījis vairāk nekā divtūkstoš grāmat-
zīmju, izmantojot visdažādākās tehnikas: ofortu, akvatintu,
mīksto grunti, auksto adatu, litogrāfiju un linogravīru. Daž-
kārt mākslinieks apvieno ofortu ar akvatintu vai auksto adatu
u. tml., tādējādi panākot maksimālu efektu sižeta risinājumā..
E. Okasa grāmatzīmju iemīļotais tēls ir sieviete kā fiziskā
skaistuma un dabas mūžīgi virzošā spēka simbols. E. Okasa

grāmatzīmju zīmējums ir netverams, šķiet, ka mākslinieks
rada it kā spēlējoties. Viņam raksturīga improvizācija. Dau-
dzus ekslibrus E. Okass izveido vairākos variantos; tas dod

iespēju izsekot mākslinieka radošās domas lidojumam un at-
tīstībai. Bibliotēkas kolekcijā mākslinieka daiļradi pārstāv trīs
70. gadu vidū veidotas grāmatzīmes, tie ir J. Okasa, K. Ālto
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un M. Trāta ekslibri. 1970. gadā par godu A. Puškina 175. ga-
dadienai E. Okass izveidoja «Puškiniānu» lielajam krievu

dzejniekam veltītu ekslibru sēriju, viņu attēlojot dažādos emo-

cionālos stāvokļos. Sērija izpildīta oforta tehnikā un bija iece-

rēta, galvenokārt, igauņu rakstniekiem. No šās sērijas ir

M. Trātam veltītais ekslibris ar A. Puškina profilu. Nemākslo-
tais J. Okasam veidotais ekslibris (1975. g.) ir portretiskās
grāmatzīmes paraugs, kas izceļas ar smalku, psiholoģisku rak-

sturojumu. E. Okasa daiļradei raksturīga pievēršanās brīnišķī-
giem sieviešu tēliem, kuros mākslinieks saskata cilvēka ārpus
laika stāvošā skaistuma simbolu mākslā. Tieši šo mākslinieka

daiļrades tēmu pārstāv K. Ālto ekslibris (1975. g.). Tā ir poē-
tiska, neparasti viegla un īpašas emocionālas noskaņas caur-

strāvota grāmatzīme, kas sniedz spilgtu priekšstatu par
E. Okasu kā romantiskas noskaņas meistaru.

īpašu vietu igauņu grafikā ieņem V. Tolli daiļrade. Viņas
grāmatzīmes ir patstāvīgas grafiskas miniatūras, kas izceļas
ar tehnikas izsmalcinātību, tēlu metodiskumu, kompozīcijas
daudzslāņainību un pārdomātību. Māksliniece strādā oforta,
aukstās adatas, litogrāfijas, linogravīras tehnikā, kā arī veido

zīmējumus cinkogrāfijai.
Kreicvalda Igaunijas PSR Valsts bibliotēkas (tagad Igau-

nijas Nacionālā bibliotēka) grāmatzīmei raksturīgs skulpturāli
telpisks formu risinājums, neviltots sievišķīgs lirisms, izsmal-
cināts kolorīts, vienkāršība un emocionalitāte. Cits ekslibris,
kas izpildīts E. Ērmes grafikas kolekcijai, ir sarežģīts seman-

tiskās struktūras ziņā. Te ir gan pārdomas par mākslu kā
Visuma sastāvdaļu, gan atmiņas par igauņu gotisko skulptūru,
gan dzimtās zemes skarbās, vienkāršās dabas apjūsmošana.
Grāmatzīmei raksturīgs maksimāls izteiksmīgums, un tai ir

liela mākslinieciskā vērtība.
Ar Tartu universitātes bibliotēkas grāmatzīmi ir pārstā-

vēts V. Vinns atzīts izsmalcinātu ofortu meistars. Tā ir

tipiska simboliska miniatūra, kurā ar divu pūču gudrības
simbolu, svārsta un grāmatu motīviem pausta doma par bib-
liotēku kā vienu no pasaules un nacionālās kultūras vērtību
krātuvēm.

H. Hindperem domātā grāmatzīme ir brīnišķīgs B. Mageres
oforts. Mākslinieces daiļradei raksturīga senatnes pieminekļu
un priekšmetu rūpīga izpēte; uz daudzām grāmatzīmēm B. Ma-

gere pat norāda mākslas darba radīšanas laiku. Mūsu biblio-

tēkā esošā grāmatzīme apstiprina šo mākslinieces īpatnību.
Smalks formu modelējums, izsmalcināti atturīga, gandrīz mo-

nohroma krāsu gamma un, visbeidzot, senlaicīgas vāzes,
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XVI gs. burukuģa, nošu un ērģeļu motīvi liecina par ekslibra

īpašnieka interesēm un raksturu.
H. Araks grāmatzīmes veido pārsvarā kā gravīras kokā.

Viņa ksilogrāfiskajās kompozīcijās sastopam īpašu izteiksmī-
gumu, sarežģītu melnā un baltā pretnostatījumu, līnijas smal-
kumu un laukuma lakonismu. J. Veljatagam darinātajai grā-
matzīmei raksturīga īsti juvelieriska līnija, stingrs siluets.
A. Vilma ekslibris veidots brīvi un dinamiski, ar izteiksmīgiem
gaismas un ēnas kontrastiem. N. Rumesena grāmatzīmē valda

lirisms, elegance, smalkas laukumu attiecības. Visas bibliotēkā
esošās H. Araka grāmatzīmes raksturo viņu kā izcilu kokgre-
buma tehnikas meistaru.

H. Araka brāļa Jiri Araka fantastiskie tēli vienmēr
saista skatītāju uzmanību. Viņš ir daudzpusīgs mākslinieks,
kas vienlīdz sekmīgi strādā grafikas, grāmatu ilustrācijas,
glezniecības un juveliermākslas jomā. Bibliotēkā ir mākslinie-
kam L. van den Brielem un V. Vahingim veidotie ekslibri.

Plašu atzinību guvušā vidējās paaudzes meistara K. Pillu

daiļrade pārstāvēta ar Igaunijas Dabas aizsardzības biedrības
bibliotēkas grāmatzīmi. Tajā autors attēlo uz milzīgo pasauli
atvērtas zemnieku mājas durvis. K. Pillu daiļradē ir iecienīti

etnogrāfiskie motīvi. Grāmatzīmē šķietami vienkāršā attēlā
ietverta dziļa jēga.

Viens no mūsdienu igauņu ekslibra vispopulārākajiem pār-
stāvjiem ir R. Kaljo. Viņa dzīvesprieka un asprātības piesāti-
nātie darbi ir igauņu grafikas savdabīga vizītkarte. Bibliotē-
kas fondos ir trīs 70. gadu pirmajā pusē radītas R. Kaljo
ksilogrāfijas. A. Romam grāmatzīmi raksturo ne tikai īpaša
izpildījuma elegance, bet arī maksimāls plastiskās domas iz-

teiksmīgums. Ekslibra īpašnieka uzvārds māksliniekam asociē-

jies ar Seno Romu, tās svinīgo monumentālo arhitektūru.
M. Vihuri grāmatzīmē izpaužas daudziem R. Kaljo ekslibriem

raksturīgais dzīvesprieks, humors, groteskums. V. Grosam vel-

tītajā grāmatzīmē mākslinieks parāda sevi kā portretiskā eks-
libra virtuozu.

A. Kērends strādā dobspieduma un augstspieduma tehnikā
uz tumša fona. Viņa grāmatzīmēm raksturīgs tēlu iekšējais
dinamisms; tiek uzskatīts, ka A. Kērends ir visekspresīvākais
igauņu ekslibra meistars. Mākslinieks ir aizrāvies ar portre-
tisko grāmatzīmi, taču nebūt neaprobežojas ar to vien. Ar
panākumiem viņš darina kompozicionāli daudzveidīgus eks-
librus, izmantojot klusās dabas motīvus un mitoloģijas tēmas.
Mākslinieka daiļradei ļoti raksturīgs ir E. Aunas ekslibris, kas

izceļas ar ekspresīvismu un tēla dramatismu. Tajā uzmanība
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pievērsta it kā šaurā logā iespiestam sievietes augumam. Liela
nozīme ekslibra tēlainajā uzbūvē ir plīvojošai gotiskai lentei,
uz kuras izvietots teksts. Tā ir ekslibra galvenā ekspresīvā
dominante. Visi mūsu bibliotēkā esošie A. Kērenda ekslibri

tapuši no 1974. g. līdz 1975. gadam.
Interesants ir arī V. Tenisona 1972. g. ksilogrāfijas teh-

nikā J. Vēritsam veidotais ekslibris.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ekslibru kolekcijai, tāpat
kā jebkurai citai muzeja vai bibliotēkas kolekcijai, ir gan trū-

kumi, gan daudz pozitīva. Tajā pārstāvēta ļoti liela plastisko
meklējumu, kompozicionālo shēmu un māksliniecisko raksturo-

jumu daudzveidība. Tā sniedz lielisku iespēju grāmatzīmes
attīstības vispārējo likumsakarību apzināšanā. Kolekcijai ir ne

tikai mākslinieciskais, bet arī milzīgs informatīvais potenciāls.
Tās kodolu veido daudzu izcilu latviešu meistaru darināto grā-
matzīmju fonds. Nākotnē jāveic nopietns zinātniskais darbs,
lai kolekcija kļūtu par vienu no ievērojamākajām kolekcijām
valstī un to varētu izmantot latviešu grāmatzīmes izpētei no

tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Silvija Sardiko

CENZūRA BIBLIOTĒKĀ (1940—90)

Latvijas tautas likteņgaitas nav pagājušas secen arī tās

kultūras vērtībām. Baigajā gadā tika slēgti preses izdevumi,
aizliegti mākslas darbi, teātra uzvedumi, filmas. Pēc Latvijas
varmācīgas inkorporācijas PSRS sastāvā represijām bija pa-

kļauti iespieddarbi grāmatnīcās un bibliotēkās; to krājumus
nežēlīgi iztukšoja un noplicināja. So politiku okupā-
cijas varas iedibinātā cenzūra. Ar garīgo teroru mijās fizis-

kais.
1941. g. jūlijā Latvija nokļuva hitleriskas Vacijas okupā-

cijā, un atkal sākās ļoti stingra cenzēšana, vācu kultūras, jt
īpaši nacionālsociālisma propaganda, antifašistiskās literatū-

ras iznīcināšana.
Cenzūra Latvijā turpinājās Padomju Savienības ilgstošas

okupācijas gados. Pēc Otrā pasaules kara aizliegtas literatū-

ras izņemšana turpinājās vēl plašākos apjomos. Abas okupā-
cijas nacistu un padomju bija naidīgas bibliotēku inte-

resēm: no fondiem izņēma to režīmiem «kaitīgo» literatūru,
tika sastādīti aizliegtās literatūras saraksti. Turpmākajos cī-
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ņas gados par Latvijas neatkarības atjaunošanu «de facto»
cenzūra tika liberalizēta, līdz beidzot pārtrauca darbību.

Tūkstošiem aizliegto grāmatu, periodisko un citu izdevumu
t. s. fondu tīrīšanas reizēs pēc PSRS un Latvijas PSR Mi-
nistru Padomes Galvenās literatūras pārvaldes valsts noslē-
pumu aizsardzībai presē (GLP) pavēlēm un norādījumiem tika
izņemti no visparpieejamiem bibliotēku fondiem un iznīcināti
vai labākajā gadījumā novietoti tā sauktajās speciāli glabā-
jamās literatūras nodaļās jeb specfondos. Aizliegtās literatū-
ras glabāšanai Latvijas zinātniskajās bibliotēkās (toreizējā
Latvijas PSR Valsts bibliotēkā, Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Fundamentālajā bibliotēkā un Latvijas Valsts univer-
sitātes Zinātniskajā bibliotēkā) izveidoja ar valdības lēmumu
specfondus, kuru darbību kontrolēja totalitārā režīma institū-

cijas. Ilgus gadus bibliotēkas nedrīkstēja nodrošināt iedzīvo-

tājiem maksimāli brīvu pieeju informācijai un literatūrai.
Totalitārā režīma politikas mērķis bija izkropļot latviešu

tautas vēsturisko atmiņu, lai pazudinātu tautas nacionālo iden-
titāti, maksimāli ierobežot ārvalstu literatūras pieejamību bib-

liotēku lasītājiem. Visi iespieddarbi (gan latviešu, gan cittautu

valodās), kas neatbilda komunisma ideoloģiskajai doktrīnai,
bija pakļauti izņemšanai no vispārpieejamiem bibliotēku fon-
diem, kā arī netika atspoguļoti bibliogrāfiskajos rādītājos un

citās publikācijās, bibliotēku publiskajos (lasītāju) katalogos
un bibliogrāfiskajās kartotēkās.

Cenzūras formas bija dažādas: speciālas struktūrvienī-
bas aizliegtās literatūras fonda jeb specfonda izveide,
iespieddarbu iznīcināšana, ierobežotas lietošanas fondu radī-

šana, bibliotēkas izdevuma «Raksti» u.c. izdevumu, tostarp
bibliogrāfisko un metodisko materiālu satura cenzēšana, vis-

pārpieejamo fondu, kā arī rezerves un apmaiņas fonda pār-
baude un tīrīšana, informācijas un literatūras plūsmas kon-

trole. Aizliegtos iespieddarbus bija noliegts uzrādīt bibliotēku

bibliogrāfiskajos rādītājos un sarakstos, eksponēt literatūras

izstādēs, pieminēt literāros sarīkojumos. Būtībā šiem iespied-
darbiem bija atņemtas «tiesības dzīvot». Daudziem iespieddar-
biem saskaņā ar GLP instrukcijām tika noteikta īpaša glabā-
šanas un izmantošanas kārtība, un bibliotekāriem un lasītā-

jiem bija jāpiemērojas visabsurdākajām prasībām. Nacionālajā
bibliogrāfijā nedrīkstēja atspoguļot trimdas grāmatas latviešu

valodā, tāpēc tā nevarēja veikt nācijas vēsturiskās atmiņas
liecinieces funkciju.

lemesli, kāpēc iespieddarbi nokļuva aizliegto izdevumu

rangā, bija ļoti dažādi. Par «kaitīgu» tika atzīta literatūra,.
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kas bija nākusi klajā 20.—30. gados Latvijas brīvvalsts
laikā, jo pirmskara laikā izdotās grāmatas bija pārāk latviskas
un patiesas. Aizliegto grāmatu skaitā bija arī no PSRS iz-
braukušo «disidentu» darbi un trimdas literatūra. Grāmatas
aizliedza, ja to autori bija represēti un nodēvēti par «tautas
ienaidniekiem» vai emigrējuši no Latvijas uz Vāciju vai kādu
citu pasaules valsti. Arī latviešu mītnes zemēs dzīvojošie jau-
nākās paaudzes autori, kas ar rakstīto vārdu pauda savu no-

stāju par Latvijas Republikas «de iure» un latvietības saglabā-
šanu, nebija atļauti. Ja latviešu trimdas grāmatas tika sūtītas
uz Latviju, tās nesasniedza savu adresātu.

Speciāli tika bremzēta ārvalstu informācijas un literatūras
plūsma. Totalitārā režīma institūcijas darīja visu, lai noro-

bežotu lasītājus no pasaules grāmatniecības un zinātnes, do-

zēja un kontrolēja literatūras pieejamību lasītājiem.
Daudzas grāmatas, periodiskie izdevumi, brošūras, kartes,

afišas, notis, programmas, statūti un citi dokumenti ilgus ga-
dus tika slēpti arī toreizējās Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

specfonda nodaļā 1
,

kas kļuva par «mirušas» literatūras glabā-
tavu, jo piekļūšana tai bija ļoti ierobežota, bet tiesības šos

iespieddarbus lasīt bija speciāli jāpierāda, jāpamato.

Aizliegto grāmatu rangā nok|uva gan nozaru literatūra, gan daiļlite-
ratūra. Tostarp arī grāmatas filozofijā un par sociālistiskajām teorijām:
(piemēram, Teodors Celms «Tagadnes problēmas», Pauls Jurevičs «Pārskats
par latviešu filozofisko domu», Karl Jaspers «Philosophy and the world»,
Bertrand Russel «Authority and the individual», Grigorijs Zinovjevs
«V. Ļeņins (Vladimirs Iļjičs U|janovs: Viņa dzīve un darbība», «Ļeņin v

pervije mesjaci sovetskoi vlasti: Sborņik statjei i vospominaņij» u.c.);
reliģiskā literatūra (piemēram, Ludvigs Adamovičs «Dzimtenes baznīcas

vēsture», dažādi baznīcas kalendāri, «Lexikon deutschbaltischer Theologen
šeit 1920» u. tml.); grāmatas sabiedriskajās zinātnēs (piemēram, Nikolajs
Buharins un Jurijs Preobraženskis «Komunisma ābece», Bruno Kalniņš
«Fašisms un viņa apkarošana», Vilis Olavs «Kopoti raksti», «Josifs Visa-
rionovičs Staļins: īsa biogrāfija», Miķelis Valters «Latviešu zemniecība kā
politiska partija», rakstu krājums «Straž Oktjabrja», Zbigniew Brzezinski
«Between two ages», «Eurokommunismus in Widerspruch»); grāmatas eko-

nomikā (piemēram, Kārlis Balodis «Ekonomiskā politika», «Tautsaimniecī-
bas vārdnīca», «Bayerische Sozialpolitik», «Vietnam: anatomy of a con-

flict» u. tml.); literatūra par valsts un tiesību jautājumiem («Tieslietu
ministrijas un tiesu vēsture», Edvards Virza «Satversmes sapulce», «Mate-

rials on American national government» u.c.); grāmatas par kultūras un

izglītības jautājumiem (Longīns Ausējs «Tautas kultūras stāvoklis», Leo-

nīds Breikšs «Mūsu ģimene», «Russian and Soviet studies at the Univer-

sity of Chicago»); grāmatas valodniecībā (Ludvigs Bērziņš un Arvīds
Dravnieks «Tēvu valoda», Geoffrey Leech «Semantics» u. tml.); grāmatas

1 LNB Reto gramatu un rokrakstu nodaļas fonds. Latvijas Valsts bib-
liotēkas specfonda nodaļa 65 glabāšanas vienības. Šifrs RX A 324.
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dabaszinātnēs un par tehnikas jautājumiem («Dabas mācība tautskolām:
VII klases kurss», «Latvijas zemes ceļi: 1918—1938», Henry Still «The
dirty animal», R. Virsnieks «Ziepju vārīšana» u.c.); lauksaimniecības lite-
ratūra («Latvijas piensaimniecība: 1942—1943», «Kolhoznieka kalendārs»,
«Jagd im Balticum» u.c.); grāmatas par mākslu, arhitektūru, mūziku, te-
ātri (Arturs Bērziņš «Latviešu teātra attīstības gaitas», «Tiesu pils», Si-

gismunds Vidbergs «Latvija zīmējumos», Vilhelm Boeck «Picasso», «The

illustrated encyclopedia, of western art», Longīns Apkalns «Lettische Mu-

sik», Paula Jēgere-Freimane «Atziņu ceļi: Teātris, literatūra, dzīve»); grā-
matas par sportu (Ādolfs Plums «Roberts Plūme sportā», Dick Schaap
«An illustrated history of the Olympics» u. c.); grāmatas literatūrzinātnē
un literatūras vēsturē («Atziņas: Latvju rakstnieku autobiogrāfijas», Pēte-

ris Ērmanis «Annas Brigaderes dzīve un darbi», Jānis Ķelpe «Jānis Vese-
lis», Viktors Percovs «Ļiteratura zavtrašņego dņa», «Vonnegut in America»
u.c.), dažādu laiku un tautu daiļliteratūra (visvairāk latviešu autoru

darbi), arī cittautu rakstnieku darbi (Olga Bebutova «Dzīve ir nežēlīga»,
Iļja Erenburgs «I vsjetaki ona vertitsja», Boris Pasternak «Doctor Zhi-

vago», Moriss Dekobrā «Melnā neļķe», Hugo Raudseps «Neprāta svētlaime»
u. c), grāmatas par vēsturi (Antons Birkerts «Latvijas vēsture», rakstu
krājums «Tēvzemei un brīvībai», George Vernardsky «A history of Russia»
u. c.); citu nozaru literatūra (piemēram, Anna Irbe «Vēstules no Indijas»,
«Jelgavas tūristu vadonis», «Kņiga v 1924 g. v SSSR», Stephen Karetzky
«Reading research and librarianship», «Lesen: Ein Handbuch», Augusts
Melnalksnis «Vadonis pa rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras
darbinieku šūpuļa vietām» u.c.); kalendāri («Zobgaļa kalendārs», «Pro-

meteja satīriskais kalendārs» u.c.).

Bibliotēkas atklātajā fondā neatstāja E. Brastiņa, A. Grīna,
E. Ķezberes, Z. Mauriņas, K. Raudives, V. Veldres, J. Veseļa,
E. Virzas un citu latviešu . autoru darbus. Ideoloģizējot kul-
tūru un piemērojot ļeņinisko divu kultūru teoriju, daļa latviešu

un cittautu literatūras tika izņemta no kultūras aprites un no-

vietota specfondā vai vienkārši iznīcināta. Lasītājiem bija
liegts apzināt visu tautas kultūras mantojumu, apjaust lat-

viešu literatūru kopumā, apgūt trimdas rakstnieku daiļradi un

atsevišķus darbus.

Specfondā tika savākti daiļliteratūras sacerējumi, zināt-

niskā literatūra, tūrisma ceļveži un citi izdevumi, tostarp ari

iespieddarbi, kuros kā valsts svētki īpaši izcelti tādi kalendara

datumi kā 1. maijs Latvijas Satversmes sapulces sanakša-

nas diena, 18. novembris LR proklamēšanas diena,
1934. gada 15. maijsl

.

Nosakot glabāšanas kartību iespieddar-
biem, kuru saturā bija runa par politiskajām partijām, sabied-

riskajām un pusmilitārajām organizācijām maz-

pulkiem, Daugavas vanagiem, skautiem, gaidam), kā ari bied-

rībām un to organizētajiem pasākumiem, noteicošais bija
iespieddarba saturs. Ja vien iespieddarbā bija nosaukta kāda

1 Latvijas brīvvalsts laika kalendāri, kuros valsts svētki bija tikai uz-

rādīti, nonāca «atklātajos» fondos.
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nacionāla biedrība vai uzrādīts tās dibināšanas gads, izde-
vums bija jānovirza uz specfondu, kaut arī tā saturs neko «re-

akcionāru» nepauda. Ja šīs organizācijas vai biedrības bija
īpaši izceltas, specfondā nonāca visi jebkura satura iespied-
darbi. Ja izdevumā bija pieminēti karoga un svinīgā solījuma
svētki, kaut arī šo svētku programma netika tuvāk izklāstīta
un pats iespieddarbs saturā nebija «specfondā garā», arī tad

šis izdevums bija jāpatur specfondā. Specfondā glabājās jeb-
kura satura iespieddarbi, kuros bija attēlots sarkanbaltsarka-
nais Latvijas karogs, minēts valsts prezidenta K. Ulmaņa
vārds un citāti (arī bez paraksta), ja aprakstītajos pasākumos
bija piedalījies K. Ulmanis vai citi Latvijas valstsvīri, ja grā-
matā vai citā izdevumā bija ievietoti Latvijas valstsvīru por-
treti, ja izcelts Brīvības piemineklis (piemēram, «Brīvības die-

ves zvaigznes nebeigs mirdzēt, kamēr dzīvi būs latvieši»).
Specfondā glabājās arī iespieddarbi, kuru autori vērsās

pret boļševismu, pieminēja 1941. g. 14. jūniju, Lāčplēša dienu,
pulkvedi O. Kalpaku, K. Ulmaņa Draudzīgo aicinā-

jumu. Specfondā glabājās daudz sīkiespieddarbu, piemēram,
koncertu programmas ar dziesmu tekstiem, kur kāda no dzies-
mām bija «specfondā garā».

Cenzēšanas sistēma tika ieviesta saskaņā ar sīki izstrādā-

tām slepenām PSRS GLP instrukcijām, kas laiku pa laikam

tika atjauninātas. Tās bibliotēkai nosūtīja LPSR GLP un Kul-
tūras ministrijas pirmā nodala.

Politisko cenzūru Latvijas PSR Valsts bibliotēkā (VB) sā-

kotnēji noteica detalizēti izstrādāta Maskavas instrukcija, ko
bibliotēka saņēma 1941. g. 11. aprīlī no Latvijas PSR Tautas

komisāru padomes Galvenās literatūras pārvaldes priekšnieka
K. Grīnvalda. Tā bija PSRS GLP priekšnieka Sadčikova
1938. g. oktobrī apstiprinātā slepenā instrukcija (tā tika attie-

cināta arī uz Grāmatu palātu) par PSRS bibliotēku īpašajiem
fondiem («Instrukcija ob osobih fondah periodičeskih i ņepe-
reodičeskih izdaņij pri bibļiotekah SSSR») 1 . Saskaņā ar šo un

turpmākajām GLP instrukcijām specfondā uzkrāja no biblio-
tēkas fondiem (arī no rezerves un apmaiņas fonda) izņemto
grāmatu, brošūru, rakstu krājumu un citu iespieddarbu divus

eksemplārus.
Totalitārā režīma apstākļos, kad no «augšas» plānveidīgi

tika veikta rusifikācija un politizācija, Latvijā ieplūdinaja
iebraucējus no PSRS austrumu apgabaliem. Darbinieku iesūtī-

šanas akcija skāra arī bibliotēku, kurā no padomijas ieradās

1 RX A 324, Nr. 1.
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darbinieki, ko komunistiskās partijas augstākās instances ko-

mandēja darbā kā politiskā ziņā uzticamus cilvēkus, kas brīvi
no «buržuāziskā nacionālisma». Bibliotēkā savu laiku strādāja
arī bijušie PSRS VDK drošības dienesta darbinieki. Par Spe-
ciāli glabājamās literatūras nodaļas vadītāju uz bibliotēku no

Maskavas tika komandēta A. Ipšenberga 1
. Specfonda personāla

pieņemšana darbā tika saskaņota ar LPSR Valsts drošības
Tautas komisariātu,2

Anna Ipšenberga (1904. g. Rīgā
ģimenē. Beigusi pamatskolu (1918. g.), strādnieku fakultāti Maskavā
(1932. g.), mācījusies N. Narimanova Austrumu institūta japāņu sektorā
(1932.—1935. g.).

1918. g. kopā ar vecākiem devas uz Krieviju. No 1919. g. decembra

līdz 1938. g. strādājusi Maskavā valsts drošības iestādēs. Kompartijas
biedre no 1927. g. No 1940. g. aprī|a līdz 1945. g. pavasarim bijusi bib-

liotekāre V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkā (tagad Krievijas Valsts
bibliotēka); tur beigusi īslaicīgus kursus. 1945. g. pavasarī viņa saņēma
izsaukumu no Latvijas PSR Izglītības komisariāta un saskaņā ar tā pavēli
Nr. 76 1945. g. 14. aprīlī kjuva par Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Spec-
fonda nodajas vadītāju. Viņas pienākums bija attīrīt VB fondus no «kaitī-
gās» literatūras un nodrošināt citu cenzūras formu ieviešanu bibliotēkā.

Bez tam A. Ipšenberga vadīja VB politpulciņu, kurā 1945/46. g. mācījās
160 darbinieku, bijusi Tukuma rajona bibliotēku šefs; LKP CK uzdevumā

viņa vairākkārt tika komandēta uz laukiem politisku un tautsaimniecisku
kampaņu organizēšanai. Pensijā aizgāja 1969. gadā.

Bibliotēkas darbības pārskatā par 1945. g. direktora viet-

nieks Arturs Eglīte raksta: «Viss lietojamais grāmatu krājums
pārbaudīts no politiskās piemērotības viedokļa. Nepiemērotās
izdalītas savrup un no tām izveidota atsevišķa nodaļa.» 3

Specfonda darbinieki bija tie, kas nodrošināja literatūras

cenzēšanas pavēļu un instrukciju izpildi, pieņēma «jauno» lite-

ratūru, norakstīja makulatūrā iznīcināmos izdevumus, nododot

tos Latvijas PSR Patērētāju biedrības Rīgas izejvielu otrrei-

zējās pārstrādes kantorim. Viņi arī pārbaudīja bibliotēkas fon-
dus un katalogus pēc sarakstiem, kuros bija uzrādīti aizliegtie
un no bibliotēku fondiem izņemamie iespieddarbi, pārzināja
specfonda inventāra grāmatas, gādāja par specfonda bibliote-
kāro apstrādi un uzziņu aparātu organizāciju.

1952. g. bibliotēkas Speciāli glabājamās literatūras nodaļā
bija trīs darbinieki nodaļas vadītāja un divi vecākie bib-
liotekāri. 1951. g. aprīlī darbā pieņēma Jevgeņiju Krišu (dz.
1919. g. Maskavā), kas 1945. g. bija demoblizējusies no pad-
armijas; VB strādāja līdz 1954. g. aprīlim. Pārējie specfonda

1 LNB arhīvs. Lieta Nr. 387. 59 Ip.
2 RX A 324, Nr. 1.
3 RX A 293, Nr. 11.
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darbinieki bija rīdzinieki. Darba apjomam pieaugot, nodaļā
strādāja jau pieci darbinieki. Fondu glabātājus brīdināja, ka

par nevēlamās literatūras glabāšanu vai nenodošanu spec-
fondā vai pārbaudei viņi tiks saukti pie atbildības. Šādu kon-
krētu faktu bija pietiekami daudz. Piemēram, 1952. g. aprīlī
no Krievijas iesūtītā VB grāmatu krātuves vadītāja Rozā Ja-
čikova (vēlāk Zotova) rakstīja dienesta ziņojumu bibliotēkas
direktoram A. Rīdzeniekam, norādot, ka bibliotekāre Veronika

Kalniņa nolaidīgi izturas pret saviem darba pienākumiem, jo
nav pārskatījusi periodikas fondu un nav atbrīvojusi to no

«nevēlamiem» izdevumiem (piem., «Valdības Vēstnesis», «At-

pūta»), kas saskaņā ar GLP pavēlēm jāglabā specfondā, un

atļāvusies tos izsniegt lasītājiem. 1 R. Jačikova arī norādīja, ka

baznīcas kalendāri, kas izdoti 20.—30. gados Vācijā un Ceho-

slovakijā, saskaņā ar GLP pavēli nr. 58 ir izņemami no vis-

pārpieejamā fonda un nododami specfondā. Kā dienesta pār-
kāpumu viņa atzīmēja arī to, ka jaunā ārzemju periodika ne-

tiek glabāta atsevišķi un to izsniedz lasītājiem bez īpašas
direktora atļaujas. Galvenā bibliotekāre Sofija Timofejeva (arī
atkomandēta vadītāja) apliecināja, ka Jačikovas norādītie fakti

apstiprinājušies, un bibliotekārei Veronikai Kalniņai izteica

stingro rājienu par nolaidīgu attieksmi pret dienesta pienāku-
miem. Vēl vairāk Specfondā nodaļas uzdevumos ietilpa
iespieddarbu un to glabātāju fondu ideoloģiskā kontrole, kas
faktiski pārauga totālā bibliotēkas darba pārraudzībā un kon-
trolē. To pārdomāti vadīja kompartijas un valdības iestāžu

funkcionāri, GLP cenzori, LPSR Kultūras ministrijas specdaļa
jeb pirmā nodaļa.

VB ilgus gadus saņēma gan PSRS GLP slepenās instruk-

cijas par literatūras glabāšanas un izmantošanas kārtību, gan
arī PSRS GLP un Latvijas PSR GLP slepenos sarakstus un

pavēles, kā arī LPSR Kultūras ministrijas pavēles par t. s.

kaitīgo un aizliegto grāmatu izņemšanu no atklātajiem fon-
diem2 . Piemēram, Latvijas PSR GLP priekšnieka R. Sneidera
1960. g. 25. februāra pavēlē nr. 7 noteikts, ka no apgrozības
jāizņem A. Groma un L. Vāczemnieka grāmata «Pa varoņu
takām» (R., 1959). 1961. g. sākumā VB saņēma no LPSR
GLP izņemamo grāmatu sarakstu «Spisok ļic, vse proizvede-
nija kotorih podļežat izjatiju» (1960), kas atcēla kā spēkā ne-

esošu iepriekšējo sarakstu par laikposmu no 1938. g. līdz

1950. gadam. LPSR Kultūras ministrijas kolēģijas 1954. g.

1 LNB arhīvs. Lieta Nr. 234. 53. Ip.
2 RX A 324, Nr. 54.
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15. oktobra lēmumā «Par grāmatu fonda iztīrīšanu no kaitī-

gās un novecojušās literatūras» noteikts, ka grāmatas jāizņem
no fondiem pēc GLP piesūtītajiem sarakstiem «Novecojušo
izdevumu saraksti».

Staļinisko represiju gados ideoloģiskā kontrole bibliotēkā

izpaudās, piemēram, bibliogrāfu darba cenzēšanā 1 . Viņu sastā-

dītos bibliogrāfiskos rādītājus pārbaudīja ne tikai Bibliogrā-
fijas nodaļas vadītāja, bet arī Specfonda nodaļas vadītāja
A. Ipšenberga un, ja šie materiāli tika izsūtīti Latvijas ap-
riņķu bibliotēkām, tad kontroli veica arī GLP cenzors, kā arī

LPSR MP kultūrizglītības komitejas bibliotēku daļas vadītāja
Bīrone un kompartijas centrālās komitejas funkcionāre Milda

Buša, kas nodrošināja kompartijas uzraudzību pār publicējamo
informāciju no politiskā viedokļa. Oficiālā glavļita un papildu
cenzūra rūpīgi pārbaudīja, vai nav pārkāpti kādi PSRS no-

teikumi par literatūras un informācijas izplatīšanu. Specfonda
darbinieki, ievērojot cenzūras instrukcijas un pavēles, pārbau-
dīja Komplektēšanas nodaļā jaunienākušos iespieddarbus, Ap-
strādes nodaļā iespieddarbu bibliogrāfiskā apraksta kartī-

tes, kontrolēja ārzemju literatūru, ko saņēma starpbibliotēku
abonementā, veica literatūras «recenzēšanu», noteica kārtību,
kādā glabā un izsniedz iespieddarbus. Ideoloģiskajā kontrolē
un iespieddarbu iznīcināšanā pirmajos pēckara gados piedalī-
jās bibliotēkas_ kompartijas pirmorganizācija (A. Ipšenberga,
M. Ždanova, Ā. Frīdlands, M. Dimenšteine un citi). 40.

50. gados iespieddarbu norakstīšanas aktos, ko parakstīja
A. Ipšenberga un A. Frīdlands, parasti bija norāde, ka uzskai-

tītie dokumenti «iznīcināmi kā zaudējuši praktisko vērtību un

ir bez vēsturiskas un zinātniskas vērtības».
Bibliotēka saņēma ne tikai pavēles un instrukcijas rakst-

veidā, bet arī glavļita cenzoru mutiskus norādījumus. Piemē-

ram, cenzore Vilma Ramute norādīja, ka no sīkiespieddarbiem
špecfondā atstājamas visas reklāmas lapiņas, atklātnes, pla-
kāti un citi attēlizdevumi, kuru izdevējs ir aizsargu, skautu,
mazpulku vai Daugavas vanagu organizācijas, kā arī iespied-
darbi, kuros ir ievietota Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa
ģīmetne, attēlots Latvijas Valsts karogs vai nodrukāts valsts
himnas teksts. 2

Pirmajos pēckara gados un 50. gadu pirmajā pusē spec-
fondā no atklātajiem fondiem, kā arī no rezerves un apmaiņas
fonda tika nodotas pārbaudei ļoti daudz grāmatu un citu

1 LNB. 465. lieta. 100. Ip.
2 RX A 324, Nr. 54.
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iespieddarbu. 1 Vairākkārt tika pārbaudīts VB Latviešu nodaļas
darbs, konstatēts, ka tās fondos ir gan grāmatas un žurnāli,
gan attēlizdevumi, kurus bija jāizņem no atklātajiem fondiem
un, ka arī lasītavas katalogā ir daudzi izdevumu apraksti, kam
būtu vieta tikai un vienīgi specfondā. 2

1947. gadā vien no grāmatu krātuves un citām nodaļām
fondu glabātājām, arī no Latviešu nodaļas fonda, specfondā
nodaļas darbinieki A. Ipšenbergas vadībā no apgrozības iz-
ņēma gandrīz 7,5 tūkst, grāmatu, žurnālu un laikrakstu gada
komplektu, kā arī atsevišķu žurnālu vai laikrakstu numuru

(7417 vien.). 3

Bibliotēkas fondu «tīrīšana» turpinājās ļoti aktīvi arī turp-
mākajos gados. Pēc noteikumiem aizliegtie iespieddarbi spec-
fondā bija jāsaglabā divos eksemplāros (gadu ritumā eksem-

plāru skaitu latviešu grāmatām palielināja līdz 5 eksemplā-
riem). Nav precīzu ziņu, cik iespieddarbu tika iznīcināts, kādi

iespieddarbi tika nodoti makulatūrā un kādi iznīcināti sade-
dzinot. Kādā no iespieddarbu norakstīšanas kopaktiem atzī-

mēts, ka laikposmā no 1946. g. līdz 1953. g. no VB specfondā
izslēgtas 686 746 bibliotekārās vienības, bet bibliotēkas atklā-

tajos fondos nodotas 3490 vien.4 (1973. g. specfondā bija ap-
mēram 46 tūkst, inventarizēto glabāšanas vienību). Pēc pār-
baudes daļa grāmatu nonāca atpakaļ Latviešu nodaļas fondā
un citās glabātavās, bet daļu nodeva Speciāli glabājamās lite-
ratūras nodaļas fondā vai arī iznīcināja, nododot iespieddar-
bus sagrieztā vai saplēstā veidā makulatūrā. Literatūras pār-
baude turpinājās gadiem ilgi, jo bija daudz literatūras sveš-

valodās, un katru izdevumu vajadzēja rūpīgi pārskatīt, lai

konstatētu tā atbilstību (neatbilstību) specfondā «burtam un

garam». Specfondā telpās novietotā neapstrādātā fonda iespied-
darbi un citi dokumenti (grāmatas, avīzes, žurnāli, sīkiespied-
darbi, notis, kartes, rokraksti) bija jāizskata «de visu» un

atkarībā no satura vai nu jāatstāj specfondā vai arī jānodod
ar aktu Komplektēšanas nodaļā, kas literatūru nodeva citiem

VB fondiem.

Anglikāņu ielā 5 VB ēkas pagraba visus pēckara gadus
glabājās aptuveni pusmiljons iespieddarbu. 1974. gada rudenī

specfondā darbinieki sāka izskatīt neizšķirotās literatūras mai-

sus. Tajos bija dažādas grāmatas, brošūras, sīkiespieddarbi,
attēlizdevumi, kartes, rokraksti, notis. lespieddarbu šķirošanas

1 RX A 324, Nr. 52, 53.
2 Turpat, Nr. 1.
3 Turpat, Nr. 53.
4 RX A 324, Nr. 3.
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laikā no 1974. līdz 1978. g. bibliotēkas atklātajos fondos tika
nodotas pavisam 410 064 uzsk. vien., tajā skaitā grāmatas
16 344, žurnāli
5969, sīkiespieddarbi
rokraksti
tos publiskajos (lasītāju) katalogos neatspoguļoja un faktiski
tie tāpat palika visiem lasītājiem nepieejami.

Atbilstību «specfonda garam» pārbaudīja pēc aizliegto grā-
matu sarakstiem, «recenziju» kartotēkas un specfonda alfabē-
tiskā kataloga. Tālāk iespieddarbs bija jāvirza atbilstoši sarak-
stos vai kartotēkās atrastajiem norādījumiem. Ja sarakstos un

kartotēkās par «recenzējamo» grāmatu ziņu nebija, to aprak-
stīja un kartītes otrajā pusē atzīmēja slēdzienu par tās saturu.
Ja iespieddarbu varēja atdot atklātajā fondā, uz kartītes rak-

stīja: «Nodot atklātajā fondā». Ja iespieddarbs bija izmanto-

jams tikai zinātniskiem nolūkiem vai arī pēc satura bija «no-

vecojis», uz kartītes rakstīja: «Nodot atklātajā fondā. Kartīti
ievietot «y» katalogā». Faktiski tas nozīmēja, ka informācija
par šā izdevuma atrašanās vietu lasītājiem nebija pieejama,
un tas nokļuva ierobežotas izmantošanas iespieddarba statusā.
Visas «recenziju» kartītes specfonda darbinieki nodeva nodaļas
vadītājai pārbaudei un iepludināšanai «recenziju» kartotēkā.

60. gadu beigās, kad pensijā aizgāja specfonda vadītāja
A. Ipšenberga un šo nodaļu pārņēma Mirdza Druva, no atklā-

tajiem fondiem saņemtā, bet vēl nepārbaudītā literatūra tika

sajaukta ar specfondā inventarizētajiem iespieddarbiem. 1 Saju-
kums pārbaudi vēl paildzināja un noveda to strupceļā. 1974. g.
fondu glabātājas nodaļas konstatēja, ka specfondam uz pār-
baudi nododamo grāmatu saraksti, kas bija rakstīti ar zīmuli

pirms divdesmit gadiem, vairs nav salasāmi. Tāpēc specfonda
vadītāja Voļa Eņģele lūdza LPSR GLP atļaut iznīcināt šos

grāmatu sarakstus, norakstot grāmatas (ap 900 eks.) no VB
fondu bilances uz neapstrādātā fonda rēķina. Atļauja tika sa-

ņemta, bet grāmatas palika specfondā.
Dažkārt t. s. specfonda literatūru nodeva arī lielākajām

PSRS bibliotēkām Maskavā un Ļeņingradā, kā arī citām Lat-

vijas zinātniskajām bibliotēkām. 1945. g. 2. jūnijā M. Salti-
kova-Sčedrina Valsts publiskā bibliotēka (Ļeņingrada) pie-
prasīja apmaiņas kārtā specfonda vajadzībām aizsūtīt maksi-
māli pilnīgi to literatūru, kas nākusi klajā no 1918. līdz 1939.

gadam, kā arī vācu okupācijas laikā Latvijā izdotos izdevu-

1 RX A 324, Nr. 3., 10.
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mus un jaunāko literatūru svešvalodās. 1 No Ļeņingradas uz

VB tika komandēts M. Briskmanis, lai kārtotu atlasītās lite-
ratūras saņemšanu.

Lasītāju izolācija no pasaules literatūras un zinātnes iz-

paudās stingrā ārzemju literatūras kontrolē, tās saņemšanas,
glabāšanas un izmantošanas režīma noteikšanā. Jau 1941. g.
aprīlī LPSR Izglītības Tautas komisariāts vēstulē ar atzīmi

«slepeni», ko parakstījis Izglītības tautas komisārs P. Vales-
kalns, norādīja LPSR Valsts bibliotēkai, ka «sarunas un sa-

rakstīšanās ar ārzemju firmām par tirdzniecības līgumu slēg-
šanu un par iepriekš noslēgto darījumu izpildīšanu ir noliegta.
Vainīgie tiks saukti pie atbildības» 2 . lestājās garīgs aptum-
sums, vēlākajos gados dažus aizliegumus atcēla (piemēram,
1958. g. LPSR valdība piešķīra VB tiesības veikt ar kapitālis-
tisko valstu bibliotēkām un zinātniskajām iestādēm starptau-
tisko grāmatapmaiņu), cenzūru liberalizēja, taču līdz pat
1989. g. bibliotēka nedrīkstēja brīvi pēc vēlēšanās un lasītāju
vajadzībām apkalpot lasītājus izsniegt viņiem nepieciešamo
literatūru, kas bija saņemta no ārvalstīm.3 1972. g. nelielo
trimdas latviešu literatūras krājumu VB (arī Latvijas Valsts
universitātes bibliotēkai) bija jānodod LPSR ZA Fundamen-

tālajai bibliotēkai. GLP tā bija ērtāk kontrolēt šās literatūras

saņemšanu un izmantošanu. Ilgus gadus VB centralizēti tika

piešķirti 200—300 valūtas rubļi, par ko varēja iegādāties 4

6 periodisko izdevumu nosaukumus. Starptautiskās grāmatap-
maiņas kārtā, izsūtot ārzemju partneriem Latvijas iespieddar-
bus, bibliotēka varēja iegūt fondu papildināšanai ļoti maz izde-

vumu svešvalodās. Piemēram, 1976. gadā apmaiņas kārtā bija
saņemti 243 rietumvalstu žurnāli, 1977. g.

attiecīgi
produkcija nemaz nenokļuva līdz bibliotēkai. Līdz 1988. g.
tās brīva saņemšana bija noliegta, kaut arī komplektētājiem
bija jāparakstās par iespieddarbu saņemšanu. Viņi arī patei-
cās ārzemju grāmatapmaiņas partneriem.

Sie cenzūras pasākumi atstāja tālejošas negatīvas sekas

gan uz fondu un katalogu organizāciju, kā arī lasītāju apkal-
pošanu un bibliogrāfisko darbu. Latviešu mītnes zemēs izdotā

literatūra cenzoru ērtības labad tika koncentrēta LPSR ZA Fun-

damentālajā bibliotēkā un LKP CK Partijas vēstures institūtā.

1 RX A 324, Nr. 1.
2 Turpat, Nr. 6.
3 Turpat.
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Cenzūras darbības īpaša forma bija arī iespieddarbu ne-

pilnīga atspoguļošana katalogos un kartotēkās. Saskaņā ar

Maskavas instrukcijām bibliotēkā bija izstrādāta un tika lie-
tota zīmju sistēma, kas ierobežoja literatūras izmantošanu.

Tas nozīmēja, ka bez specfonda kā aizliegtās literatūras gla-
bātavas bija vēl trīs ierobežotas izmantošanas literatūras
fondi: «kaitīgās» jeb t. s. novecojušās literatūras fonds (ar
apzīmējumu «y»), literatūra ar atzīmi «dienesta vajadzībām»
un citi izdevumi, kuru izsniegšana bija ierobežota (fonda apzī-
mējums «x»), un jaunā literatūra svešvalodās (fonda apzīmē-
jums «z»), Grāmatas ar ierobežojumzīmēm «x», «y», «z» iz-
sniedza lasītājiem tikai zinātniska darba vajadzībām ar direk-
tora vai viņa pilnvarota darbinieka atļauju. Grāmatas ar

ierobežojumzīmi «x» un «y» atspoguļoja vienīgi darba (die-
nesta) katalogos; mūsdienu ārzemju literatūru svešvalodās
(«z») gan atspoguļoja publiskajos (lasītāju) katalogos, bet
izsniedza ierobežotam lasītāju lokam tikai speciālistiem
konkrētā nozarē.

Lasītāju (publiskos) katalogus rediģēja, lai izņemtu to

iespieddarbu apraksta kartītes, kas pēc GLP priekšrakstiem
varētu būt «kaitīga» literatūra.

Saskaņā ar PSRS GLP 1967. gada 28. novembra instruk-

ciju par ierobežotas izplatīšanas izdevumu uzskaites, glabāša-
nas, bibliografēšanas un izsniegšanas kārtību lasītājiem
PSRS bibliotēkās 1 1968. g. 6. maijā tika izdota Valsts biblio-

tēkas direktora pavēle nr. 21 «Par ierobežotas literatūras «die-
nesta vajadzībām» uzskaiti, glabāšanu, bibliografēšanu un iz-

sniegšanu lasītājiem»2
,

kurā bija noteikts, ka par ierobežotas

izmantošanas literatūru Valsts bibliotēkā uzskatāmi 1) visi

izdevumi, kas iznākuši kopš 1966. gada un vēlāk, 2) izdevumi,
kas iznākuši līdz 1966. gadam ar atzīmi «dienesta vajadzī-
bām», «izsūta pēc saraksta», «eks. nr. . ..», «nav publicējami»,
3) izdevumi, kas izdoti līdz 1966. gadam, bet kam nav uz-

rādīta cena, vai arī ar atzīmi «bezmaksas», «ar rokraksta tie-

sībām», «parakstāmie izdevumi», kā arī «pasūtāmie izdevumi»

ar šādu tematiku: astronomija, fizika, ķīmija, ģeo-
fizika, ģeodēzija, topogrāfija, kartogrāfija un kartogrāfiskie
materiāli, aerofotografēšana, biofizika, bioķīmija, mikrobiolo-

ģija, medicīniskā rentgenoloģija un radioloģija, farmakoloģija,
farmaceitiskā ķīmija, toksikoloģija, staru slimības, onkoloģija,
tiesu un kara medicīna, tehnika un rūpniecība, transports, sa-

1 RX, A 324, Nr. 54.
2 Turpat.
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kari, karalietas un kara zinātne». Pavēlē bija noteikts, ka pie
ierobežotās literatūras nepieder literatūra, kas izdota izplatī-
šanai ārzemēs, starptautisko organizāciju materiāli, zinību
biedrību izdevumi, brošūras, kas izdotas masu metienā par

pirmrindnieku un novatoru pieredzi, praktiskas rokasgrāmatas,,
uzziņu literatūra, instrukcijas, noteikumi, atgādnes, kā arī

darba, laika un aprēķinu normas, tehniskie noteikumi celtnie-
cības, montāžas un citiem darbiem, kas adresēti civilo un rūp-
niecības nozaru strādniekiem un speciālistiem; mācību grāma-
tas, programmas un metodiskie materiāli civilo mācību ies-

tāžu audzēkņiem (izņemot karalietas), visāda veida reklāmas
izdevumi, ārzemju literatūras tulkojumi.

Literatūras grupā ar ierobežojumzīmi «x» ietilpa izdevumi,,
kuri līdz to izslēgšanai no bibliotēkas fondiem bija atspogu-
ļoti tikai lasītāju alfabētiskajā katalogā.

Krātuves nodaļas un specializēto fondu vadītājiem ar pa-
vēli uzdeva izdalīt atsevišķi iespieddarbus ar atzīmi «Dienesta

vajadzībām» (sākot ar 1966. gadu) un glabāt šos materiālus

slēgtā un aizzīmogotā skapī vai telpā, kā arī glabāt atsevišķi
aktus, kuros uzrādīti materiāli «Dienesta vajadzībām». Savu-
kārt Lasītāju apkalpošanas nodaļas un Bibliogrāfisko uzziņu
un informācijas darba nodaļas vadītājiem tika norādīts, ka iz-

devumus, kas paredzēti ierobežotai izplatīšanai, nedrīkst gla-
bāt palīgfondos, bet tie glabājami Galvenajā grāmatu krātuvē
un specializētajos fondos noslēgtā un aizzīmogotā telpā vai

skapī. Tehniskās literatūras specveidus un rokasgrāmatas
pieļāva glabāt lasītavā slēgtā skapī, kas, bibliotēku slēdzot,
aizzīmogojams.

lerobežotās literatūras izsniegšana starpbibliotēku abone-
menta kārtā bija atļauta vienīgi pēc padomju organizāciju,
iestāžu un uzņēmumu vadītāju rakstiska pieprasījuma un uz

attiecīgo bibliotēku direktoru personisko atbildību. Literatūru
ar atzīmi «dienesta vajadzībām», kas izdota 1966. g. un vēlāk,
bija atļauts izsūtīt pa pastu ierakstītos sūtījumos tikai PSRS
robežās.

Literatūra «dienesta vajadzībām» (fonda apzīmējums «x»)
un informācija par to bija pieejama ierobežotam lasītāju lo-

kam. Minētie izdevumi, kā arī specfonda literatūra (fonda ap-

zīmējums «spf») nebija vienīgā ierobežotas izmantošanas lite-
ratūra. Vēl vienu grupu, kā jau minēts, veidoja literatūra ar

nosacītu fonda apzīmējumu «y». Arī tās izmantošanā bija iero-

bežojumi atkarībā no bibliotēkas lasītāju hierarhijas, kas bija
raksturīga padomijas cenzūras pazīme.

Literatūras grupā, kam bija fonda apzīmējums «y», ietilpa
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«kaitīgā» jeb t. s. novecojusī literatūra 1 ; to atspoguļoja darba

katalogos. Piemēram, ja iespieddarbā bija runa par mazpulku
ražošanas skati un šī organizācija nebija īpaši izcelta un darba
saturs nebija «specfonda garā», tad šo izdevumu specfonda
darbinieki novirzīja uz «y» fondu. Literatūras atlases kritēri-

jus noteica GLP instrukcija, kurā bija norādīts, kādi izdevumi
nav atspoguļojami lasītājiem pieejamos bibliotēkas katalogos.
So literatūru izsniedza vienīgi ar dežūrējošā bibliogrāfa
starpniecību ierobežotam lasītāju lokam zinātniskajiem dar-
biniekiem un speciālistiem ar augstāko izglītību viņu specia-
litātē un saskarzinātnēs. Pie šās literatūras sistemātiskā ka-

taloga strādāja tikai bibliogrāfs; katalogs atradās darba tel-

pās, un lasītāji to izmantot nevarēja. Tātad, ja lasītājs zināja
par konkrētiem izdevumiem un tos pieprasīja, viņš literatūru

varēja saņemt ar dežurējošā bibliogrāfa starpniecību, bet, ja
šādas iepriekšējas informācijas viņam nebija, tad totalitārā
režīma uzdevumu būt par savdabīgu cenzūras arhīvu
bibliotēka veica sekmīgi.

Jāatzīmē, ka bez ierobežotas izmantošanas literatūras vēl
ir daļa fonda, kas vēl tagad
fonds. Tā ir literatūra, kas kopš 70. gadiem telpu trūkuma

dēļ sasaiņota, tiek kompakti glabāta un lasītājiem uz laiku

nav pieejama, kaut arī no katalogiem informāciju par to var

iegūt.
Literatūras kopā ar fonda apzīmējumu «z» ietilpa jaun-

ienākusī literatūra svešvalodās, ko PSRS GLP cenzori bija
apzīmējuši ar vienu vai diviem trijstūriem. (<C001). So iero-

bežojumzīmi («z») tāpat lietoja gan katalogos, gan iespied-
darbos; VB tā tika ieviesta 1982. g. jūlijā saskaņa ar PSRS

GLP 1981. g. slepeno instrukciju. Tā atcelta ar bibliotēkas di-
rektora 1987. g. 6. oktobra pavēli nr. 38. Kopš ša laika bib-

liotēkas aktīvajos fondos iegūto literatūru svešvalodas izsniedz

visiem lasītājiem bez ierobežojumiem.
Priekšraksti un aizliegumi pēc Maskavas norādījumiem

tika sistemātiski pārskatīti. Piemēram, 1956. g. marta VB di-

rektors saņēma slepeno PSRS GLP vēstuli, ko bija parakstījis
nodaļas vadītājs A. Stepanovs. Taja bija noradīts, ka ir sa-

stādīts ārzemju periodisko zinātniski tehnisko izdevumu sa-

raksts, ko cenzūra neizskata, un tie nokļūst bibliotēkas bez

1 Tajā ietilpa ierobežotas izmantošanas literatūra. Ta bija domātā šau-

ram speciālistu lokam (darbi, kas bija pretrunā ar marksisma-jeņinisma
ideoloģiju, antikomunistisku uzskatu paudēju publikācijas, reliģiskā un teo-

loģijas literatūra u.c.). So literatūru neatspoguļoja lasītāju alfabētiskajā
katalogā un to izsniedza vienīgi zinātniskajam darbam.
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cenzūrās zīmēm (šo ārzemju izdeviņnu glabāšanas un izman-

tošanas kārtība bija noteikta 1955. g. instrukcijas jaunajā
redakcijā). 1975. g. 19. maija VB direktora pavēlē nr. 35 «Par

pasākumiem Valsts bibliotēkas fondu saglabāšanai un izman-

tošanas uzlabošanai» noteikts, ka grāmatas ar izmantošanas

ierobežojumzīmi «x» (visas) un daļēji ar «y» un «z» (visos
fondos), kas «nav paredzētas nespeciālistiem», jāglabā atse-

višķā telpā vai skapī. So literatūru lasītājiem varēja izsniegt
tikai bibliotekārs, kas bija atbildīgs par fondu.

1968. g. jūlijā VB saņēma jaunu instrukciju par slepeno
materiālu izvešanas kārtību uz ārzemēm un starptautisko grā-
matapmaiņu 1 .

1981. g. 9. augustā PSRS GLP izdotā un ar

VDK saskaņotajā slepenajā instrukcijā par ārzemju literatū-
ras glabāšanas un izmantošanas kārtību 2 bija noteikts, ka li-

teratūru svešvalodās bibliotēkas joprojām var pasūtīt ar ap-
vienības «Meždunarodnaja kņiga» starpniecību. Bez «dienesta

nepieciešamības» bija aizliegts pasūtīt vai iepirkt ārzemēs iz-

doto literatūru, mākslas albumus, bērnu grāmatas, beletristiku,
izklaidējošo literatūru, modes žurnālus. Kaut arī kapitālistisko
valstu literatūru, sākot ar 1978. gadu, varēja iegādāties Rīgas
Centrālajā grāmatnīcā, līdz pat 1986. gadam bibliotēkai nebija
tiesību to iepirkt. GLP modri gādāja par to, lai pie lasītāja
nenonāktu pretpadomiska un antikomunistiska literatūra, lai
bibliotēkā stingri tiktu ievērota ierobežota ārvalstu literatūras

saņemšana un izsniegšana. Kontroles funkcijas PSRS GLP
uzdevumā veica Maskavas starptautiskais pasts, un VB sa-

ņēma literatūru aizplombētos un numurētos maisos pret spec-
fonda darbinieka parakstu. Ja ārzemju literatūru Valsts bib-
liotēka ieguva no privātām personām, antikvariāta vai citiem

avotiem, tai bija jāiztur GLP pārbaude. Visai jaunienākušajai
literatūrai līdz glabāšanas režīma noteikšanai bija jāatrodas
specfondā. Darbinieks, kas strādāja specfondā, pēc noteiktas
formas sastādīja pārbaudāmās literatūras sarakstu, nodeva to

LPSR GLP pārstāvim nosūtīšanai uz Maskavu. GLP kontrolei

nebija pakļauta literatūra, kas bija nākusi klajā sociālistiska-

jās valstīs, kā arī ārzemju komunistisko partiju izdevumi un

zinātniski tehniskā literatūra.

Ārzemju literatūru (starptautiskās grāmatapmaiņas sūtīju-
mus, dāvinājumus) VB saņēma no Maskavas aizplombētos
pasta maisos. Pirms tam iespieddarbi bija kontrolēti Maskavas

starptautiskajā pastā un apzīmogoti ar cenzūras sešstūra vai

RX A 324, Nr. 55.
2 Turpat.



89

trijstūra zīmogu. lespieddarbi ar sešstūra zīmogu bija jā-
glabā slēgtajā specfonda krātuvē, bet līdz bibliotekārajai
apstrādei seifā. Instrukcijā bija paredzēts, ka reizi divos

gados jāveic specfonda inventarizācija. Literatūru ar trijstūra
zīmogu un bez zīmoga reģistrēja speciālā burtnīcā un nodeva

Komplektēšanas nodaļai. lespieddarbus, kas bija cenzēti un

apzīmogoti ar trijstūra zīmogu, bija atļauts neglabāt spec-
fondā, bet to izsniegšana lasītājiem tika ierobežota. Ja

iespieddarbi bez zīmoga bija pēc satura atbilstoši «specfonda
garam», tos nodeva PSRS GLP pārbaudei. Specfonda darbi-

nieki ievēroja «Instrukciju par kārtību, kādā nododama bez
sakaru orgānu kontroles bibliotēkā ienākusī ārzemju literatūra

glavļita kontrolei». PSRS GLP instrukcijās: «O porjadke hra-

ņeņija i ispoļzovaņija inostrannoj ļiteraturi» (Maskava, 1981)
un «Instrukcija o porjadke hraņeņija i ispoļzovaņija v spec-
fondah bibļiotek izjatoj ļiteraturi, izdannoj v SSSR» (Mas-
kava, 1983) 1 bija noteikts, ka visa specfondā ienākusī ārzemju
literatūra tiek reģistrēta speciālās inventāra grāmatās un to

neatspoguļo publiskajos (lasītāju) katalogos.
Stingrajā bibliogrāfiskās informācijas un literatūras popu-

larizēšanas pasākumu kontrolē bija arī kuriozi gadījumi. Tā

1963. g. 4. janvārī specfonda vadītājai A. Ipšenbergai vaja-
dzēja rakstīt vēstules projektu PSRS GLP priekšniekam P. Ro-

manovam par gadījumu, kad bibliotēkas lasītājam, kas strā-

dājis pie noteiktas tēmas, starptautiskā starpbibliotēku abo-
nementā patapināti daži 1961.—62. g. žurnāli no Karaliskās
bibliotēkas 2 Zviedrijā. Žurnāli gan bibliotēkā saņemti, taču
kāds no Maskavas cenzoriem uz katra no žurnāliem divās vie-

tās (uz vāka un pirmajā lappusē) bija pasteidzies uzlikt seš-

stūra zīmogu, tas liecināja, ka žurnāliem vieta specfondā. Pie-

nāca termiņš patapināto žurnālu sūtīšanai atpakaļ uz Stok-

holmu, bet kā noņemt speciālās atzīmes no Zviedrijas biblio-
tēkai piederošajiem žurnāliem. Saraksti ar PSRS GLP nokār-

toja Latvijas PSR Kultūras ministrijas specdaļa jeb pirmā
nodaļa.

Bija arī daži mēģinājumi liberalizēt valdošo cenzūru. Pie-

mēram, 1979. g. pavasarī VB specfonda darbinieki ierosināja
nodot atklātajā fondā Nikolaja Rēriha un Alekseja Remizova

grāmatas. Sis priekšlikums radās pēc N. Rēriha darbu jubi-
lejas izstādes, kas bija notikusi 1975. gadā. Padomju presē
parādījās daudz rakstu par N. Rērihu. Pēc saskaņošanas ar

1 RX A 324, Nr. 55.
2 Turpat, Nr. 2.
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LPSR GLP (Luceviča) un LKP CR Propagandas un aģitāci-
jas nodaļas vadītāja pirmo vietnieku Agafonovu šo autoru dar-
bus (deviņas N. Rēriha grāmatas un astoņpadsmit A. Remi-
zova darbus) izņēma no specfonda un nodeva t. s. novecojušās
literatūras fondā ar īpašu atzīmi par ierobežotu izsniegšanu
lasītājiem.

Zinātnieki, augstskolu docētāji un studenti, kam bija nepie-
ciešams izmantot bibliotēkas specfondu, zināja, ka vispirms
bija jāsaņem darbavietas vai mācību iestādes vadītāja parak-
stīts un ar ģerboņa zīmogu apstiprināts oficiāls iesniegums,
kas apliecināja, ka lasītājam nepieciešams izmantot specfonda
literatūru. Lasītājiem izsniedza tikai pieprasījuma tematam at-
bilstošu literatūru, un specfonda lasītavā saņemto informāciju
izpaust bija stingri aizliegts. Apmeklējot specfonda lasītavu,
bija jāuzrāda pase un darbavietas vai mācību iestādes oficiāls

iesniegums. Sie oficiālie iesniegumi bija derīgi vienu gadu.
Gadu gaitā specfonda izmantošanas noteikumi vairākkārt

mainījās, taču otrās, pēckara padomju okupācijas laikā pie-
ņemtie noteikumi pēc satura maz atšķīrās.

1945. g. 14. augustā LPSR GLP tika apstiprināti pirmie
«Pagaidu noteikumi Latvijas PSR Valsts bibliotēkas specfondā
atrodošās literatūras lietošanā» 1

.
Saskaņā ar šiem noteiku-

miem, specfonda telpās esošo literatūru lietot atļāva bibliotēkas
direktors pēc tautas komisāra rakstiska pieprasījuma. Tajā bija
jāuzrāda tēma, ko persona pētī, un iespēju robežās arī zināt-

niskajam darbam nepieciešamā literatūra. Rakstiskus pieprasī-
jumus militārām personām izsniedza Baltijas Kara apgabala
štāba kara cenzors vai Jūras kara flotes kara cenzors. Biblio-
tēkas specfonda darbiniekiem bija aizliegts izpaust dienesta

noslēpumus par literatūras slepenības režīmu. Šādu slepenības
režīmu ievēroja arī vēlākajos gados 2 .

80. gadu beigās ideoloģiskā cenzūra tika mīkstināta, un

specfondu bez lūgumrakstiem (gan uzrādot attiecīgu aplie-
cību) atļāva izmantot zinātņu doktoriem un kandidātiem, aka-

dēmiķiem un korespondētājlocekļiem, radošo savienību bied-
riem. Pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem, kas neietilpa šajā
hierarhijā, tāpat kā līdz šim bija jāievēro spēkā esošā kār-
tība, proti, lasītavu bija atļauts izmantot, iesniedzot oficiālu

iesniegumu, kurā uzrādīts pētījamais temats un vai ir nepiecie-
šamas materiālu kopijas. VB lasītāji drīkstēja pasūtīt litera-
tūru arī no citu PSRS bibliotēku specfondiem. VB izsniedza

1 RX A 324, Nr. 54.
2 Turpat, Nr. 6., Nr. 11.
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arī literatūru, kas bija pasūtīta ar V. I. Ļeņina PSRS Valsts
bibliotēkas Maskavā starpniecību no ārvalstu bibliotēkām un

bibliotēkā bija saņemta ar GLP atzīmi «Ograņičennoje čteņije»
(«lerobežota lasīšana»).

Ārzemniekiem, kas izmantoja VB specfondu, bija jāuzrāda
tikai pase. Ar lasītavas lietošanas noteikumiem ārzemnieki ne-

bija jāiepazīstina. Turpretī pārējiem specfonda lasītavas ap-

meklētājiem, kā arī bibliotēkas administrācijai un nodaļu dar-

biniekiem bija jāparakstās par to, ka viņiem aizliegts iz-

paust specfondā iegūto informāciju. Viņiem arī bija aizliegts
izmantot specfonda alfabētisko katalogu. Sistemātisko kata-

logu lasītāji drīkstēja izmantot daļēji (atbilstoši norādītajai
tēmai). Visas bibliotekārās un bibliogrāfiskās uzziņas spec-
fonda darbinieki atzīmēja reģistrācijas burtnīcā, uzrādot, kam

un kāda veida uzziņas sniegtas.
Lasītājiem izsniegto literatūru reģistrēja speciālās uzskai-

tes grāmatās, iespieddarbus izsniedza pret parakstu.
PSRS un LPSR GLP sistemātiski (1 —2 reizes gadā) pār-

baudīja VB specfonda darbu. īpaša uzmanība tika veltīta lite-
ratūras glabāšanas un izmantošanas uzskaitei: vai bibliotēkas

lasītājiem pareizi noformētas atļaujas, kas dod tiesības iepa-
zīties ar specfonda literatūru (lasītājiem bija jāiesniedz darba-
vietas vai mācību iestādes vadītāja parakstīts un ar iestādes

zīmogu apstiprināts lūgums izmanto specfonda literatūru), vai

ir kārtībā lasītāju reģistrācijas burtnīca, literatūras izsnie-

guma uzskaites grāmata, fonda inventāra grāmatas (laikrak-
stiem, žurnāliem, grāmatām, sīkiespieddarbiem), vai visas

slepenās pavēles un akti par literatūras izņemšanu no atklā-

tajiem fondiem tiek glabāti seifā. Piemēram, 1953. g. 29. jūnija
pārbaudes aktā GLP cenzors aizrādījis, ka specfondā vēl ir

neizšķirota un neapstrādāta literatūra (aptuveni 10 tūkst,

vien.).
1984. g. 10.—16. martā PSKP CK uzdevumā bibliotēkā

darbojās komisija (pa vienam pārstāvim no 3 lielākajām Mas-
kavas bibliotēkām), kas pārbaudīja Valsts bibliotēkas darbu
ar literatūru svešvalodās. Pārbaudītāji izteica kritiskas piezī-
mes par ārzemju literatūras fondu un tā izmantošanu. Komi-

sija secināja, ka VB sabiedriski politiskās literatūras un daiļ-
literatūras fondā nepieciešama nopietna «tīrīšana», bet lasī-
tāju katalogos rediģēšana, lai atbrīvotos no «kaitīgas» lite-
ratūras. Pārbaudē tika konstatēts, ka bibliotēka nav saņēmusi
1974., 1979. un 1982. gadā izdotās LPSR GLP pavēles nr. 12/7,
nr. 7/347, nr. 7/404 un nr. 7/55, tāpēc bibliotēkas aktīvajā
fondā atrodas grāmatas, kas pēc priekšrakstiem bija jānodod
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specfondā. Minētā pārbaude bija totalitārā režīma pārvaldes
spilgta izpausme, un bibliotēka saņēma aizrādījumus par ne-

pietiekamu ārzemju literatūras plūsmas ierobežošanu. Tiesa,
šie aizrādījumi vairāk attiecās uz 19. gs. un 20. gs. sākum-

posma literatūru, jo mūsdienu grāmatu svešvalodās bibliotēkā

bija ļoti maz.

Arī 80. gados turpinājās GLP slepeno rīkojumu plūsma.
Piemēram, 1987. g. PSRS GLP apstiprināja jaunus noteiku-
mus visām izdevējorganizācijām «Jedinije pravila pečataņija
ņesekretnih izdaņij» par atļauju saņemšanu iespieddarbu tira-

žēšanai; tiem bija arī pievienots institūciju saraksts, kam no-

sūtāmi iespieddarbi (Kompartijas CK Lietu pārvalde, GLP

u.c.). LPSR GLP 1982. g. 23. septembrī noteica, ka jāizņem
no apgrozības J. Zālīša grāmata «Mīlestības vārdā» (R.,
Zvaigzne, 1981, 1982). 1984. g. 4. oktobrī PSRS GLP norādīja,
ka no vispārējās lietošanas fondiem jāizņem Vasilija Aksjo-
nova, Vladimira Voinoviča, Jurija Ļubimova u.c. autoru

darbi. 1985. g. 4. janvāra PSRS GLP rīkojumā tika noteikts,
ka visa literatūra, kas saņemta no Angolas, Beninas, Jemenas,
Etiopijas un Sīrijas, «tiek noņemta no PSRS GLP kontroles».
Ar šo pašu rīkojumu PSRS GLP turpmāk vairāk nekontrolēja
dažu starptautisko organizāciju (Vispasaules Miera padomes,
Vispasaules veselības aizsardzības organizācijas) izdevumus,
UNESCO periodiskos un sīkiespieddarbus par kultūras, izglītī-
bas, zinātnes jautājumiem, izņemot žurnālu «Kurjer
JUNESCO», u.c. izdevumus.

Specfondā nodaļas darba apjomu 1985. gadā un 1989. gadā
ilustrē šādi skaitliskie raksturojumi 1 : Speciāli glabājamās lite-
ratūras nodaļa šajā laikposmā pierakstīja attiecīgi 113 un 55

jaunus lasītājus, izsniedza iespieddarbus
sniedza 329 un 183 bibliogrāfiskās uzziņas, pasūtīja lasītājiem
464 un 81 kserokopiju; 1985. g. lasītāji no fonda materiāliem

saņēma arī 112 fotoattēlus, 270 mikrofilmas. 1985. g. spec-
fondā saņemti 1040 izdevumi, nodoti

258, bet pēc aizliegtās literatūras sarakstiem un katalogiem
pārbaudīti 684 izdevumi.

1988. g. aprīlī LPSR GLP vēstulē norādīts, ka radošo sa-

vienību biedri un zinātniskie darbinieki nedrīkst bez oficiāla

lūgumraksta saņemt bibliotēkā Baltijas republiku 20.—30. gadu
izdevumus un vācu okupācijas laika literatūru. Tā paša gada
oktobrī LPSR GLP izdeva pavēli, ka vispārējas lietošanas fon-

1 RX A 324, Nr. 5.
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dos nododami periodiskie izdevumi, kas izdoti Latvijā līdz
1940. gadam ieskaitot.

Informācijas plūsmas kontrolēšana un literatūras izplatī-
bas kavēšana arī bija viens no komunisma ideoloģijas sabru-

kuma cēloņiem. Politiskās un garīgās atbrīvošanās process sa-

grāva mākslīgi radītos šķēršļus literatūras apguvē. Trešās at-

modas elpa ar svaigām vēja pūsmām skāra arī bibliotēku.
1987. g. nogalē Latvijā tika izveidota speciāla darba ko-

misija, kas nolēma, ka specfondos esošās grāmatas nododa-
mas bibliotēku atklātajos fondos (sk. laikrakstu «Literatūra un

Māksla», 1988, 22. jūlijā), un Latvijas PSR GLP izdeva pa-
vēles par iespieddarbu nodošanu atkal bibliotēku atklātajos
fondos. 1988. g. otrajā pusē tika pārskatīta VB specfonda iz-
devumu glabāšanas kārtība un ievērojama tā daļa (5,5 tūkst,

grāmatu, t.sk. 1,8 tūkst, latviešu valodā, 3,5 tūkst, periodisko
izdevumu) nodota vispārpieejamos fondos. 1988. g. 26. decem-
brī tika pieņemts Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas ko-

lēģijas lēmums «Par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

specfonda iespieddarbu nodošanu vispārpieejamos fondos un

nacionālās literatūras komplektēšanas pilnveidošanu». 1989. g.
no VB specfonda atklātībai tika nodots 33,4 tūkst, glabāšanas
vienību.

Kopš 80. gadu beigām VB lasītājiem kļuvusi vispārpie-
ejama starp diviem pasaules kariem izdotā latviešu literatūra,
arī grāmatas par vēsturi, no kurām izzināma īstenā Latvijas
pagātne. Aktīvā apritē atgriezās 20.—30. gadu grāmatas krievu
valodā un cita padomijā izdotā literatūra, kas bija iekļuvusi
«melnajos» sarakstos. Tāpat lasītājiem kļuva pieejama ārzemes

izdotā uzziņu literatūra, līdz 1985. gadam ārzemēs izdotās

grāmatas un periodiskie izdevumi svešvalodās, kas izdoti līdz
1988. g. aprīlim (piemēram, «The Times», «Die Zeit»), kas līdz
šim glabājās bibliotēkas speciāli glabājamās literatūras fondā.

Vispārpieejamos fondos tika nodota arī Latvijas brīvvalsts
laika periodika. Kopš 1988. gada bibliotēkai pavēries ceļš
trimdas literatūras ieguvē no latviešu mītnes zemēm, jo stag-
nācijas gados šās literatūras saņemšana bija Latvijas PSR
Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas un Latvijas
Komunistiskās partijas centrālās komitejas Partijas vēstures
institūtā prerogatīva. Lakūnas nacionālās literatūras fondā

palīdz apzināt B. Jēgera daudzsējumu «Latviešu trimdas izde-
vumu bibliogrāfija». 1988. g. tika saņemtas pirmās 47 grāma-
tas no latviešu mītnes zemēm, 1989. g.
viešu valodā, bet līdz 1990. g. 1. jūlijam to skaits pārsniedza
4 tūkstošus. Arī svešvalodās izdotos iespieddarbus bibliotēkā
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■sāka saņemt bez cenzūras aizliegumie'tn. 1989. g. 6. septembrī
Kultūras komitejas priekšsēdētājs R. Pauls parakstīja pavēli
nr. 446 «Par latviešu emigrācijas literatūras un letonisko izde-

vumu glabāšanu un izmantošanu Latvijas Valsts bibliotēkā»,
kurā cita starpā bija noteikts, ka specfonda vadība tiek no-

dota VB direktora kompetencē. Jau 1989. g. novembrī VB, bez

iepriekšējas saskaņošanas ar GLP, iekārtoja literatūras izstādi
«Trimdas grāmata», kurā bija eksponēti dāvinājumi no ASV,
Vācijas, Austrālijas, Zviedrijas, Dānijas.

1990. g. 27. jūlijā LPSR GLP paziņoja, ka ar PSRS glav-
ļita 1990. g. 9. jūlija pavēli nr. 100 atcelta instrukcija par

Padomju Savienībā izdoto izdevumu, kuri izslēgti no biblio-
tēku atklātajiem fondiem, glabāšanas un izmantošanas kārtību

specfondos.
1990. g. septembrī kā spēkā neesošas atceltas visas LPSR

GLP pavēles un saraksti par literatūras izņemšanu no biblio-
tēku atklātajiem fondiem (PSRS glavļits šādu pavēli izdeva
1990. g. 10. janvārī).

Pēc GLP likvidēšanas (1990. g.) bibliotēkai vairs nebija
jāveic cenzūras izpildfunkcjas, jāslēpj literatūra, jāierobežo
pieejamība informācijai. Beidzot bija pārcirsti ideoloģiskie
žņaugi, kas aizliedza literatūras brīvu komplektēšanu, izsnieg-
šanu, bibliografēšanu. Bibliotēka atbrīvojās no dezinformācijas
un aizliegumiem. Tās fondi papildinājās ar iespieddarbiem no

likvidētā specfonda, visus šos darbus atspoguļoja katalogos
un kartotēkās.

1990. g. janvārī bibliotēkā likvidēts darba sistemātiskais

katalogs un kataloga kartītes ievietotas publiskajā sistemātis-

kajā katalogā (SK), kā arī tās dublētas lasītāju alfabētiskajā
katalogā. Tika atcelta bibliotēkas instrukcija par literatūras

atlasi SK dienesta daļai («Principi otbora ļiteraturi ņeotra-
žajemoi v čitateļskih katalogah Gosudarstvennoj bibļioteki
Latvijskoj SSR im. V. Lacisa»), Līdz ar to lasītāji tagad sa-

ņem informāciju par literatūru pilnā apjomā (agrāk tas bija
iespējams tikai ar bibliogrāfa starpniecību).

Cenzūra bibliotēkā staļinisko represiju un stagnācijas ga-
dos kavēja humanitāro, sociālo un eksakto zināšanu pastāvīgu
paplašināšanos, nedeva iespēju apgūt Rietumu valstu dzīves

izpratni, bremzēja brīvu un plašāku literatūras un bibliogrā-
fiskās informācijas izplatīšanos, vājināja bibliotēku sadarbību

informācijas jomā. Dažādu priekšrakstu, ierobežojumu un aiz-

liegumu gūzma, kas vēlās pāri bibliotēkai no totalitārā režīma

institūcijām, radīja deformētu fondu veidošanos un tikai da-

ļēju literatūras pieejamību lasītājam, kā arī nepilnīgu iespied-
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darbu atspoguļošanu nacionālajā bibliogrāfijā. Aizliegumu de-
terminētā attieksme pret fondu veidošanu izkropļoja arī Lat-

vijas un pasaules grāmatniecības izpratni, mākslīgi kavēja zi-

nātnes, kultūras, literatūras un mākslas attīstību. Orientēties

iespieddarbu plūsmā, iepazīt labākos darbus divdesmitā gad-
simta vēstures zinātnē, filozofijā, psiholoģijā, literatūrzinātnē
un citās jomās bibliotēkas lasītājiem faktiski nebija iespējams,
jo līdz bibliotēkas fondu glabātavām nenonākušie, no katalo-

giem un fondiem «izrautie» autori un atsevišķie darbi negatīvi
ietekmēja arī bibliotēkas fondā pieejamo iespieddarbu uztveri,
ierobežoja plaša redzesloka, intelektuālās dzīves attīstību.

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai būs nepieciešams ilgs laiks
un darbinieku pūliņi, lai izskaustu informatīvo atpalicību lat-

viešu un pasaules grāmatniecībā, saņemot, uzkrājot, bibliogra-
fējot un novadot līdz lasītājiem cenzūras gadu gaitā radušās
lakūnas. Ilgie cenzūras gadi nodarīja ļoti lielu kaitējumu gan
pašai bibliotēkai, gan latviešu kultūrai.

Faina Didiča

Ludmila Novikova

PAR DAŽIEM LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS
LASĪTAVU PALĪGFONDU SASTĀVA

UN IZMANTOŠANAS IZPĒTES REZULTĀTIEM

Būtiskas reformas pašreiz nepieciešamas arī zinātnisko bib-
liotēku darbā. Sājā sakarā interesi izraisa Latvijas Nacionālās

bibliotēkas (LNB) nozaru lasītavu palīgfondu analīzes rezul-
tātu interpretācija un novērtēšana. Tiek pētīta palīgfondu at-

bilstība lasītāju vajadzībām un pieprasījumiem, kā arī dalības

pakāpe šo pieprasījumu apmierināšanā.
Palīgfondu problēma kļūst aizvien aktuālāka, jo bibliotēkas

arvien vairāk pievēršas informacionālo resursu integrācijai.
Bibliotēkas informacionālā potenciāla kritērijus arvien vairāk

nosaka ne tik daudz tās fonda apjoms, bet gan pieejamības
iespējas ārējiem informacionālajiem resursiem, tādējādi palīg-
fondu vērtība palielinās proporcionāli to operativitātei lasītāju
nodrošināšanā ar aktuālo informāciju. It īpaši tāpēc, ka
80. gados izveidojusies katastrofāla situācija ar LNB telpām,
kas ļoti nelabvēlīgi ietekmējusi lasītāju apkalpošanas operati-
vitāti. Literatūras pasūtījumu izpildes laiks Galvenajā grā-
matu krātuvē jeb Krātuves nodaļā (KN), atkarībā no konkrē-
tās fonda daļas izvietojuma un glabāšanas apstākļiem ilgst no

20 minūtēm līdz 3—4 dienām. Protams, šādos apstākļos palīg-
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fondu darbības dinamisms, to aktualitāte un atbilstība lasītāju
pieprasījumam iegūst īpašu nozīmi

Pētījums notika 1987.—88. g., aptverot nozaru lasītavu
grāmatu palīgfondus. Bija iecerēts noskaidrot literatūras pie-
prasījuma likumsakarības tipoloģiskajā, literatūras veidu un

hronoloģiskajā aspektā, kā arī atkarībā no lasītāju profesionā-
lās piederības.

Nopietna uzmanība tika pievērsta analizējamo procesu di-
namikai, kā arī palīgfondu un KN fonda darbības salīdzinošai
analīzei lasītāju pieprasījumu apmierināšanā.

Izveidojušos apstākļu dēļ pētījums pilnībā netika pabeigts,
taču veiktajā darbā gūtās atziņas ir nozīmīgas LNB lasītāju
apkalpošanas tālākai pilnveidošanai.

Pētījumā piedalījās četras nozaru lasītavas: sabiedrisko zi-

nātņu; filoloģijas, mākslas un sporta; dabaszinātņu*; tehnis-
kas literatūras lasītava, kā arī vispārīgā lasītava** ar univer-

sālo fondu. (Turpmāk tekstā atbilstoši: M, P, D, T, J lasī-
tava). Analizēja statistiskos datus par lasītāju kontingentu,
apmeklētību, palīgfondu sastāvu un izmantošanas dinamiku, kā
arī datus par grāmatu izsniegumu lasītavām no I\N. Pavisam
tika analizēti 53 977 lasītāju rakstveida pieprasījumi un 3683
bibliotēkas apmeklētāju kontroltaloni. Datu vākšana notika iz-

lases veidā viena gada laikā. Tā izpaudās kā nepārtraukta
novērošana katru mēnesi vienu nedēļu, plus vēl viena diena
mēnesī. Tādējādi gadā bija savākti dati par 84 dienām.

Nozaru lasītavām ir vienveidīga struktūra: palīgfonds ar

alfabētisko katalogu un grāmatu izsniegšanas punkts no palīg-
fonda un krātuves. Aktuālās literatūras koncentrēšana palīg-
fondos dod iespēju maksimāli operatīvi apmierināt lasītāju pie-
prasījumus.

Palīgfondu atjaunināšana notiek nepārtraukti. Piemēram,
sabiedrisko zinātņu lasītava ik gadus saņēma ap 2000 vienību

un tikpat daudz arī nodeva KN. Pavisam no šajā fondā eso-

šajām 23 000 vienībām gandrīz puse bija pēdējo piecu gadu
izdevumi.

Palīgfondu hronoloģiskā struktūra vēl joprojām LNB lasī-
tavās rada nopietnas problēmas. Lai noskaidrotu jaunās lite-
ratūras un iepriekšējo gadu izdevumu pieprasījuma objektīvi
pastāvošās likumsakarības, lasītavās veica grāmatu izsnie-

guma analīzi. Viss izsniegums tika sadalīts hronoloģiskās gru-

* 1993. g. dabaszinātņu, lauksaimniecības un medicīnas literatūras la-

sītava apvienota ar tehniskās literatūras lasītavu.
** 1991. gadā vispārīgā lasītava reorganizēta par jaunākās periodikas

lasītavu.
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pās pēc literatūras iznākšanas laika: divi gadi pirms analīzes
(1986.—87. g.), divas grupas pa pieciem gadiem (1981. —85. g.,
1976.—80. g). un literatūra, kas izdota 1965.—75. g. un līdz
1965. gadam (sk. 1. tab.).

Jāatzīmē, ka izsnieguma hronoloģisko struktūru ietekmēja
apstāklis, ka analīzes laikā 1,5 milj. vienību (1966. —74. g.
izdevumi) krātuves telpu trūkuma dēļ bija sasaiņotas, tātad

izslēgtas no apgrozības un lasītājiem nebija pieejamas. Ana-
līze atklāja dažas likumsakarības. Piemēram, visās lasītavās

bija raksturīgs tas, ka visintensīvāk tika izmantota pēdējos
7 gados izdotā literatūra (48% visa izsnieguma). Līdzīga aina

bija vērojama arī katrā atsevišķā lasītavā:

M lasītavā
P lasītavā
D lasītavā
T lasītavā
J lasītavā

Arī no KN pēdējos 7 gados izdotā literatūra izsniegta salī-
dzinoši vairāk.

Literatūrai, kas izdota pirms 15 gadiem un agrāk, bija
straujš izsnieguma samazinājums. Uz divām pēdējām hrono-

loģiskajām grupām attiecas 30% no kopējā izsnieguma. Sī
likumsakarība bija vērojama arī visās lasītavās, izņemot P la-
sītavu, kur izvietota jaunākā literatūra humanitārajās zinātnēs.

Palīgfonda īpatsvars te bija tikai 11%, pārējos pieprasījumus
apmierināja KN.

Līdzās vispārējām likumsakarībām analīze atklāja arī bū-
tiskas atšķirības atsevišķās lasītavās. Visaktīvāk izmantoja M
lasītavas palīgfondu, kā kopumā, tā arī pa atsevišķām hrono-

loģiskajām grupām (2/3 visa izsnieguma). Vismazākā inte-
rese bija par literatūru, kas izdota pirms 10—20 gadiem (ma-
zāk par 25% no palīgfonda izsnieguma un apmēram 30%
no KN). Interese par 10 gadus vecu literatūru, salīdzinājumā
ar pēdējos 7 gados izdoto literatūru, no M. lasītavas palīg-
fonda samazinājās divkārt, bet no KN par 1/3.

Protams, te izpaudās dokumentu informacionālās vērtības
ātrā samazināšanās, kas raksturīga sabiedriskajām zinātnēm,
it īpaši mūsdienu sociālpolitiskajā un ekonomiskajā situācijā.
Taču analīze parādīja, tieši kādi pasākumi palīgfonda hrono-

loģiskās struktūras pilnveidošanai būtu veicami.

Pārējās lasītavās palīgfondu īpatsvars lasītāju pieprasī-
jumu apmierināšanā bija mazāks nekā KN: P un D lasītavā

1,5 reizes, T lasītavā vairāk nekā 2 reizes, J lasītavā
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru lasītavu izsnieguma
hronoloģiskā analīze

1. tab.

6J2
CŪ T3 —

E.S-S
P lasītava

•

J lasītava M lasītava

c

I 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 _6

1986- 315 6,4 331 5 646 6 208 6 530 6 738 6 1588 12 715 11 2303 12

1987
1981- 1481 30,0 1579 24 3060 26 1467 42 2967 34 4434 39 5385 48 2248 37 7633 42

1985
1976— 1145 23 1421 22 2566 22 .875 24 2158 26 3033 25 2746 21 1501 24 4247 23

1980

1965- 103'2 21 612 9 1644 16 593 17 679 8 1272 12,5 1774 14 436 8 2210 11_
1975

1278Lidz 941 19 2455 39 3396 30 316 9 2228 26 2544 17,5 1336 10 20 2614 15

1965

Kopā 4914 6398 11312 3459 8562 12.021 12829 6178 19007

% no visa 21 22 35

analizēta
izsnieguma
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1. tab. turpinājums

6 g
c3 na
E .2 ’S
a

*3 03
T lasītava D lasītava Kopējais izsniegums

l«3

£ So>S Kop
11 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1986—

1987

106 9 411 14 517 11,5 406 13 60 1,5 466 7 2623 10,5 2047 7 4670 8,7

1981- 592 49 1239 43 1831 46 1299 43 1989 44 3288 43 10224 40 10022 36 20246 37,5
1985

1976- 260 21 809 27 1069 24 740 25 1296 29 2036 27 5766 23 7185 25 12951 24
1980

1965-
1975

153 13 99 4 252 8,5 384 13 303 7 687 10 3936 15 2129 8 6065 11,3

Līdz 95 8 326 11 421 10 192 6 878 20 1070 13 2880 11,5 7165 25 10045 118,5
1965

Kopā 1206 2884 4090 3021 4526 7547 25429 28548 53977 100

% no visa
analizētā

izsnieguma

14

1. Izsniegums no palīgfonda
2. % no visa palīgfonda izsnieguma
3. Izsniegums no Galvenās gramatu krātuves
4. % no visa Galvenas gramatu krātuves izsnieguma
5. Kopa hronoloģiskajā grupa
6. °/o no analizēta lasītavas izsnieguma
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2,5 reizes. Par to, ka palīgfondut'izmantošanā ir nepietiekama
aktivitāte, īpaši uzskatāmi liecina T lasītavas literatūras iz-

snieguma rādītāji. Te KN priekšrocības redzamas pat «jaunā-
kajās» hronoloģiskajās grupās.

D lasītavā no palīgfonda ļoti intensīvi izmantoja tikai vis-

jaunāko literatūru (6,5 reizes biežāk nekā no KN). Uzmanības
vērta bija D lasītavas pieredze darbā ar dabaszinātņu jaunāko
literatūru (tā saucamais «Ke» fonds). «Ke» fondā ik gadus
bija vairāk nekā puse no D lasītavas palīgfonda izsnieguma.
Bieži pieprasītie dokumenti paliek palīgfondā, pārējie tiek no-

doti KN.
Visuma šas lasītavas apmeklētāju pieprasījumus lielākoties

apmierināja literatūra no pirmajām divām hronoloģiskajām
grupām, no nākamajām pieprasījumi ir gandrīz divas reizes

mazāk, bet pēdējās hronoloģiskās grupas veido tikai 20—25%
no analizētā izsnieguma. Acīmredzot sistemātiski jāpārskata
visa dabaszinātņu, medicīnas un lauksaimniecības Literatūras
fonda struktūra.

P un M lasītavas fonda izmantošanā ir daudz līdzību. Tā,
piemēram, samērā aktīvi tika izmantots vecais fonds, īpaši P

lasītavā (Galvenā grāmatu krātuve no visa izsnieguma no-

drošina 48%, palīgfonds
ras pieprasījuma krasa samazināšanās, kopumā visas hronolo-'

ģiskās grupas izmantotas vienmērīgi. Lai aktivizētu palīgfonda
izmantošanu, tajā būtu jāpalielina literatūras īpatsvars no

«jaunākajām» grupām, jo P lasītavas kopējā izsniegumā Gal-
venās grāmatu krātuves daļa bija 1,5—2 reizes lielāka.

Viens no bibliotēkas fonda aktīvas izmantošanas priekšno-
sacījumiem ir arī tā optimālā tipoloģiskā struktūra, sadalī-

jums pa literatūras veidiem atbilstoši bibliotēkas lasītāju kon-

tingentam, konkrēti pētījamā fonda uzdevumiem un funkcijām.
No šā viedokļa tika analizēts lasītāju sastāvs, to sadalījums
pa lasītavām, kā arī lasītavu palīgfondu un Galvenās grāmatu
krātuves izsnieguma tipoloģiskā struktūra.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāju sastāvs 80. gados
bija samērā stabils. Analīzes pamatā parasti ir dalījums pa

profesionālajām grupām un pēc izglītības līmeņa. Pārmaiņas
10 gadu laikā bija apmēram 10% katrā lasītāju grupā. Nozī-

mīgākās pārmaiņas humanitāro zinātņu speciālistu skaita

palielināšanās salīdzinājumā ar 1980. gadu (no 37% līdz

58%), kas, iespējams, bija bibliotēkas fonda komplektēšanas
humanitārās ievirzes nostiprināšanas rezultāts, kā arī huma-
nitāro zinātņu pārstāvju aktivitātes strauja palielināšanās
(sk. 2. tab.).
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No 2. tabulas varam secināt, ka dabaszinātņu un eksakto
zinātņu speciālistu profesionālās intereses novirza viņus uz

T un D lasītavu, bet citu lasītavu apmeklētāji faktiski ir visu

lasītāju speciālistu grupu pārstāvji. Uzmanību piesaista lasī-

tāju ekonomistu un inženiertehnisko darbinieku augstais
procents, kaut gan bija vērojama šā rādītāja samazināšanās
tendence.

Būtu lietderīgi noskaidrot šo lasītāju grupu LNB apmeklē-
juma motīvus, prioritārās tēmas un literatūras grupas, preci-
zēt apkalpošanas koordinācijas iespējas ar Latvijas Akadē-
misko bibliotēku un Latvijas Patentu tehnisko bibliotēku.

Pēc izpētes rezultātiem redzams, ka visvairāk lasītājus bija
apkalpojusi M lasītava (45% visu lasītavu apmeklētāju). Tie
galvenokārt bija sabiedrisko organizāciju darbinieki, juristi,
sabiedrisko zinātņu speciālisti (80—94%). Arī no pārējām se-

2. t a b

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāju sastāvs un to sadalījums
(procentos) pa lasītavām no kopējā lasītāju skaita

Lasītāju grupa

1

'(/)
C3 CS

B. «

2

J

lasī-

“

tava
'35

Q.2

4

M

lasī-
tava T

lasī-

01

tava %

no

kopējā

m

lasītājuskaita

Ekonomisti, finanšu un tirdzniecī- 1,3 12 4 68 14 23
bas darbinieki

Kultūras un izglītības darbinieki 30 15 8,2 44 4 11

Vēsturnieki, filozofi, sociologi 3,2 15 1 81 — 7
Juristi 2,3 9 1 87 —5

Arhitekti, mākslas darbinieki 43 8,5 1,7 45 1,7 3

Rakstnieki, žurnālisti, filologi 45 26 — 28 0,3 9
Inženiertehniskie darbinieki 7 16 18 29 30 23

Fiziķi, matemātiķi, astronomi 5 10 44 24 16 4
Sabiedrisko organizāciju darbinieki 6,3 — — 94 — 0,4
Lauksaimniecības speciālisti 7,7 13,5 64 15 — 1,4
Ķīmiķi, biologi 2 24 66 26 16,6 2,3
Ģeogrāfi, ģeologi, ģeodēzisti — 40 16 45 — 1,4
Medicīnas darbinieki 5 5 65 18 6,3 2,5
Fiziskās audzināšanas un sporta 50 — — 50 — 0,3

darbinieki
Pārējie 30 43 25 50 14 8
Lasītavas apmeklējums procentos 15 16 12 45 12

no bibliotēkas apmeklējumu
skaita -

-• -



Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru

tipoloģiskā analīze
lasītavu izsnieguma

3. tab.

Doku- P lasītava J lasītava D lasītava

mentu
tips

1 2 3 4 5 6' 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Zināt- 1707 45,5 2045 54,5 3752 51 528 16 2835 84 3363 36 608 20 1672 80 2280 30

niskā
literatūra

Populār-
zināt-

niskā

464 29 1117 71 1581 22 451 26 1258 74 1709 17 688 43 949 54 1637 22

literatūra
Mācību 559 36 991 64 1550 22 968 32 1944 68 2912 30 785 46 935 54 1720 23

literatūra

Uzzinu 242 60,5 172 39,5 414 5 460 41 671 59 1131 11 619 74 211 26 830 11

literatūra
Ražo- — — —

— —— 75 15 411 85 486 6 288 29 740 71 1028 14

sanas

literatūra

Kopā 2972 41 4055 59 7297 100 2482 25 7119 75 9601 100 2988 40 4497 60 7495 100

% no visa 15 20 16

analizētā
izsnie-

guma

102
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3. tab. turpinājums

Doku- M lasītava T lasītava Kopējais izsniegums

mentu
tips

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Zināt-
niskā

literatūra

6506 66 3289 34 9795 51 92 15 538 85 630 15 9441 47 10379 53 19820 42

Populār-
zināt-

niskā
literatūra

1089 54 888 46 ,1977 K 113 28 305 72 418 10 2805 38 4517 62 7322 15,5

Mācību 3037 77 904 23 3941 20 256 25 746 75 1002 25 5605 50 5520 50 11125 23,5
literatūra

Uzziņu 1616 85 282 15 1898 10 348 58 242 42 590 14 3285 67 1578 33 4863 10
literatūra

Ražo-
šanas
literatūra

461 38 728 62 1189 397 27 1053 73 1450 36 1221 29 2932 71 4153 9

Kopā 12709 68 6091 32 18800 100 1206 29 2884 71 4090 100 22237 47 24926 53 47283 87

% no visa 40 9 100
analizētā

izsnie-

guma

1. Izsniegums no palīgfonda
2. % no visa paligfonda izsnieguma
3. Izsniegums no Galvenās gramatu krātuves
4. % no visa Galvenās gramatu krātuves izsnieguma
5. Kopa pa dokumentu tipiem
6. % no analizēta lasītavas izsnieguma



104

šām lasītāju grupām 45—68% lasītāju apmeklējuši M lasī-
tavu, lai gan šo lasītāju grupu M lasītavas apmeklējums ne-

bija tieši saistīts ar profesionālajām interesēm. Protams, šāda

situācija radās sakarā ar lielo interesi par sociālajām prob-
lēmām, kuru izraisīja visu sabiedrības slāņu politizācija. Taču

LNB lasītavām un visai lasītāju apkalpošanas nodaļai tā iz-

virzīja nopietnus uzdevumus.
Tāda lasītāju kontingenta sadale savukārt nosaka katras

lasītavas izsnieguma tipoloģisko struktūru (sk. 3. tab.).
Analīzes laikā izsniegums lasītavās bija 53 977 vienības,

tajā skaitā 47 283 vien. nozaru literatūra un 5785 vien.

daiļliteratūra. Nozaru literatūras izsnieguma analīze tipolo-
ģiskajā aspektā parādīja, ka 42% izsnieguma bija zinātniskā

literatūra, turklāt apmēram vienādā skaitā no palīgfondiem
un KN: attiecīgi 47% un 53%. Analoģiska aina bija arī mācību
literatūras izsnieguma struktūrā: no kopējā izsnieguma
23,5% abu fonda daļu līdzdalība bija vienāda

Tomēr konkrēti dati par lasītavām bieži vien stipri atšķiras
no vidējiem rādītājiem. Tā, piemēram, zinātniskās literatūras

izsniegums P un M lasītavā bija 51%, bet T lasītavā

D, T, J lasītavā zinātniskās literatūras izsniegums bija galve-
nokārt no KN (80—85%), bet M. lasītavā
fonda. Tas liecina, ka ar aktuālo literatūru jāpapildina arī D

un T lasītavas palīgfondi.
Dati par mācību literatūras izsniegumu nav tik atšķirīgi,

lai gan, piemēram, M lasītavā 77% lasītāju pieprasījumu iz-

pilda no palīgfonda, bet pārējās lasītavas tikai 30—40%.
Negaidīti bija populārzinātniskās literatūras izmantošanas

rādītāji. No kopējā izsnieguma, kas bija 15,5%, no palīgfon-
diem izsniegti 38%, bet atsevišķās lasītavās šis rādītājs bija
loti dažāds, piemēram, 54% M lasītavā, bet 26,5% J lasītavā.
Te pārskatāmi izpaudās M lasītavas tieksme savu palīgfondu
māksimāli tuvināt lasītāju pieprasījumam. Attiecībā uz pārē-
jām lasītavām, šķiet, jaunākā populārzinātniskā literatūra pā-
rāk ātri nokļūst grāmatu krātuves nodaļā. Analoģiski secinā-

jumi izriet arī no uzziņu literatūras izsnieguma datu analīzes:
M lasītava apmierināja ar palīgfonda palīdzību 85% šā doku-
mentu tipa pieprasījumus, bet J lasītava tikai 41%.

Tā kā 1,5 milj. vienību no krātuves nodaļas fonda nepieda-
lījās lasītāju pieprasījumu apmierināšanā, jo nebija pieejami,
arī analīzes rezultāti nav pilnīgi adekvāti bibliotēkas fonda

potenciālajām iespējām.
Daiļliteratūru izmantoja P un J lasītavā, un tas ir gluži

likumsakarīgi. P lasītavā daiļliteratūras izsniegums bija liels
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(apmēram 1/3 lasītavas kopizsnieguma, kas savukārt vienādi

sadalījās starp palīgfondu un KN). J lasītavā kopizsniegums
bija 18%, bet izsniegums no krātuves gandrīz divreiz lie-
lāks par izsniegumu no J lasītavas (38% un 72%). Vislielā-
kais daiļliteratūras izsniegums bija studentu (30%), speciā-
listu ar augstāko izglītību (30%), kā arī lasītāju ar vidējo
speciālo izglītību vidū (20%).

Analizējot lasītāju pieprasījumus, ir mēģināts noskaidrot

atsevišķu lasītāju grupu aktivitāti galveno dokumentu tipu iz-

mantošanā.

Starp lasītājiem, kas bija aizpildījuši pieprasījumu veidla-

pas, speciālistu ar augstāko un vidējo speciālo izglītību bija
attiecīgi 28% un 20%, augstskolu studenti kopā ar vidējo spe-
ciālo mācību iestāžu audzēkņiem 32,5%, zinātniskie darbi-

nieki, radošo savienību biedri un augstskolu pasniedzēji
10%.

Izsnieguma apjoms tipoloģiskaja aspekta visuma bija pro-

porcionāls lasītāju kontingentam (sk. 5. tab.).
Visvienmērīgāk visus dokumentu tipus izmantoja studenti

un vidējo mācību iestāžu audzēkņi (1/3 pieprasījumu) un spe-
ciālisti ar augstāko un vidējo speciālo izglītību (1/2). Priori-
tārie dokumentu tipi gandrīz nebija izdalāmi. Speciālisti ar

vidējo speciālo izglītību vairāk interesējās par mācību un uz-

ziņu literatūru, bet zinātniskie darbinieki un augstskolu pas-

niedzēji par zinātnisko literatūru.
Veiktais izpētes darbs, kaut arī nepilnīgs un fragmentārs,

bija nozīmīgs savāktās informācijas un to secinājumu dēj, kas

4. tab.

Daiļliteratūras izsniegums Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavās

(absolūtos skaitļos un procentos)

No palīgfonda No Galvenās
grāmatu krātuves

Pavisam lasītava

Pavisam Lasītava

(%)
Pavisam

Lasītava

(%)
Izsnie-

gums

% no

analizētā
izsnie-

guma

P lasītava
J lasītava

1738
819

48

38

1898

1330

52

62

3636

2149

32
18

Pavisam 2557 44 3228 56 5785 11
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izrietēja no pētījuma un tika īstenots gan LNB Komplektēša-
nas, gan arī Lasītāju apkalpošanas nodaļā. Izsnieguma hrono-

loģiskās struktūras analīzes rezultāti deva iespēju izdarīt ra-

dikālas pārmaiņas J palīgfondā, atjauninājot to ar pēdējos
5—7 gados iznākušo literatūru. Komplektēšanas nodaļa mai-

nīja arī kārtību, kādā populārzinātniskā literatūra tiek virzīta

uz krātuvi. Labots arī LNB komplektēšanas plāns.
Stabilā interese par ekonomiskajiem un politiskajiem pro-

cesiem izvirzīja lasītāju apkalpošanā uzdevumu nodrošināt

lasītājus ar aktuālo informāciju. Šīs funkcijas patlaban pilda
jaunākās periodikas lasītava.

Šajā rakstā izklāstīto analīzi varam uzskatīt par nākamo

pētījumu metodikas aprobāciju.

Il
Latvijas Nacionālās bibliotēkas dažādu lasītāju

kategoriju fonda izmantošanas tipoloģiskā analīze

(% no kopējā lasītāju skaita)

5. tab.

Lasītāju kategorija

Dok umentu tips

6

bumi
•57
Q.

q 3

•c5i £ e-
o 2

>b3 c aijlit tūra no
k

sītāj aita
N C -

Ē= □ z:
50 ."Z

U. Kfl q£

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zinātniskie darbi-
nieki, radošo
savienību biedri

13,6 8,3 8,8 6,5 9 5 4 10

Speciālisti ar aug-
stāko izglītību

28,4 30,5 25,5 22,4 30,3 27 33 28

Speciālisti ar vidē-

tjo speciālo izglī-
tību

17,4 19,7 24,5 26,8 20,3 18 28 20

Augstskolu stu-
denti

33 31,5 31,5 31,5 30 30 28 32

Vidējo mācību

iestāžu audzēkņi
0,4 0,5 0,2 1 — 0,3 — 0,5

Strādnieki (bez
augstākās izglī-
tības)

4 5,5 4,2 7 1 11 4 5

Pārējie 3,2 4 5,3 4,8 9,4 6,7 3 4,5

% no kopējā
izsnieguma

33 15 19 13 11 7 2
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Visu LNB struktūru tālākai pilnveidošanai vistuvākajā nā-
kotnē nepieciešami jauni pētījumi, kas dotu iespēju izdarīt se-

cinājumus par lasītājiem kopumā, par to prioritārajām gru-
pām un prioritāro pieprasījumu, kā arī par fonda struktūru

(valodu, tipoloģisko, tematisko un hronoloģisko, kā arī fonda

sadalījumu pa struktūrvienībām).

I. Pētersone

ONCE MORE ON THE FOUNDATION
OF THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

Summary

The necessity to form a national books repository was dis-
cussed by the Latvian press already before the proclamation
of statehood of Latvia. After the declaration of the Republic
of Latvia (November 18, 1918) the possibility to form such

a library had become more real, because under the conditions
of war great cultural values were left without supervision,
including also libraries which had to be saved from destruc-
tion and ruin.

On August 29, 1919 the Cabinet of Ministers of the Re-

public of Latvia accepted the resolution to organize the State

Library.
In 1919, some months beforehand, during the period of

Soviet power the organization of the Latvian Central Library
was started. For that reason P. Stučka’s government passed
several decrees. One of them was «The Decree on Libraries»
issued on April 3, 1919 (after the Second World War this date
in Soviet Latvia was regarded as the foundation day of the
State Library). Undertakings, fixed in the mentioned decree,
were not realized and during the short period of Soviet power
in Latvia only book collection works were started.

When on May 22, 1919 the Bolshevik armed forces together
with P. Stučka’s government moved to Latgale, the Latvian
Central Library stopped to exist, not managing to develop its
activities.

The investigation of success achieved by the Latvian Cen-

tral Library and the starting period of the State Library, tes-

tifies that the Latvian Central Library organized in the period
of Soviet power, did not manage to strenghten administrati-

vely and economically, in order to become the foundation of
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the State Library, established in the end of August, 1919. In

reality, there were two different libraries.
The main organization work of the State Library was

performed by the Archives, Libraries and Museums Board, fo-
unded on August 16, 1919, which at first was in subordination
of the Higher School and Knowledge Department at the Mi-

nistry of Education. The Ministry appointed Jānis Misiņš to

be the manager.of the new library.
The Library received premises in 26 L. Jauniela, but in

autumn, 1920 it was assigned also a building in 2 Pils Squ-
are. On June 1, 1920 a free of charge reading-room was ope-
ned in 26 L. Jauniela.

The Law on the State Library issued on May 24, 1922

(was valid till 1940) granted it the right of the national lib-

rary. The starting period of the Library’s history was comple-
ted with obtaining the state guarentees for its activities.

M. Izvestnija

LIBRARIAN AND BIBLIOGRAPHER
VOLDEMĀRS CAUNE

Summary

The journalist and member of social democratic movement

in the 20 —30s Voldemārs Caune (1890 —1944) is also one of
the most outstanding and active specialists in library work
and bibliography.

V. Caune has studied in library courses at the Moscow

Shaniavsky People’s University. In 1919—23 he manages the

Liepaja City Library, making it one of the best city libraries
in Latvia.

More than 10 years (1923—34) V. Caune manages the De-

partment of Bibliography and Cataloguing at the State Lib-

rary of Latvia. Under his leadership the Department becomes
the centre of the state registering bibliography. V. Caune’s
merit is the formation of such a modern system of bibliograp-
hical editions, which in the end of the 20s had no analogy
to others neither in Scandinavian nor small countries of Wes-
tern or Eastern Europe. This system includes the periodical
articles index «Latvian Science and Literature» in two series.

One register printed articles of current periodicals, the ot-
her a retrospective part, which shows the contents of pre-
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viously published periodical editions. Since 1927, the State

Library publishes a special monthly magazine of book bibli-

ography «Bulletin of the State Library» which in systematic
succession registers all books published in Latvia. Since 1930,
printed cards were made from the bulletin’s composed type.

During all the period of his activities V. Caune helps much
to small people’s libraries. He compiles «Autoru tabeles»

(«Tables of Authors»; 1920, 1927), «Decimālā klasifikācija»
(«Decimal Classification»; 1920), prepares a book «Bibliotēkas
iekārta» («System of Libraries»; 1929), writes and lectures
a lot on problems of library work. His organizer’s abilities are

brightly expressed in his activities at the Librarians Society
of Latvia.

I. Pētersone

THE BEGINNINGS OF COLLECTION BUILDING
AT THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

Summary

The first detailed information about book holdings of the

National Library of Latvia (the then State Library of Latvia)
is found in the working account «The Activities of the State

Library (September, 1919 March 1, 1920)». The copy of

this survey has preserved in a manuscript and is signed by
the Library manager Jānis Misiņš.

The foundation of the State Library’s collections was for-

med from books and other printed items, which were left to

the mercy of fate due to the events of the First World War

and Liberation battles of Latvia, and owners of which were

unknown, as well as gifts by private persons, societies and

book publishers, and purchased books.
In January, 1920 the Library of the Vidzeme Land Coun-

cil’s Board was delivered to the State Library (in November,
1921 it consisted of 5,540 volumes). The Library likewise took

possession of the Riga Theological Seminary’s Library (about

18,000 volumes of ancient printings, mainly of religious and

philosophical content, as well Peter I’s Public Library (about
2,000 books of fiction), and the Library of Alexander I’s Gym-
nasium (approximately 5,000 volumes, mainly editions of pe-

dagogical and historical literature). On July 1, 1920 the State

Library’s stock figures were about 250,000 volumes.
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In 1920, the State Library, with mediation of the Press

Department at the Ministry of Home Affairs, began to receive
two deposit copies from all newly published books. Files of

foreign newspapers were received from the Information De-

partment at the Ministry of Foreign Affairs, but the Ministry
of Home Affairs delivered to the Library about 5,000 copies,
mainly communist editions.

In 1920, the receipt of ownerless and liquidated establish-
ments and social organizations book collections was going
on at the Library. The archives of the state printed items

were also formed at the Library (one copy from Latvian edi-

tions published since the foundation of the Republic of Latvia
and bibliographical rarities were kept there).

V. Brante

CARTOGRAPHICAL EDITIONS
AT THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

Summary

The collection of cartographical editions of the National

Library of Latvia is the greatest stock of maps in Latvia

accessible for readers. It stores 17 thousand cartographical
editions: complex, national and regional atlases of various

subjects, maps on social and natural phenomena econo-

mic, political, administrative, historical, tourism, physiographi-
cal, astronomical and other maps, plans of cities, relief maps
and globes; they have a scientific, practical, cultural and his-
torical meaning.

Already in the first twenty years of work the Library
possessed one of the completest collections of national carto-

graphical editions from the end of the 19th and the beginning
of the 20th centuries. As the Library’s structure was formed

by a branch principle, maps were stored at different depart-
ments of the Library.

Maps drawn by hand, rare and valuable editions, as well

as maps from private archives and collections, maps with pro-

perty marks and autographs of outstanding persons are stored
in the Scientific Department of Rare Books and Manuscripts.
Bound atlases are in the Main Book Repository and nearby
stocks of branch reading-rooms. These editions are reflected in

public catalogues of cartographical editions.
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In 1948, a specialized stock of cartographical editions was

organized. Its workers take care of acquisition, organization
and preservation of the stock, processing of maps and catalo-
gues, formation of card files, popularization of the stock and

service of readers.
The main purpose is to achieve a possibly completer acqui-

sition of maps of Latvian and Baltic territories, as well as

maps published in Latvia. New possibilities to replenish the
stock are searched cooperating with the industrial association

«Latvijas karte» (Map of Latvia).
For many years service of readers was burdened because

the greatest part of Latvian maps was in the so-called special
collections and was meant for official use. Only in the begin-
ning of the 90s maps have become accessible for all interested

persons.
It is necessary to carry out a thorough bibliographical

analyses of Latvian maps and maps published in Latvia and

to form the catalogue of desiderata, which are the most signi-
ficant part of the stock. Finding out of desiderata, their bying,
partial replacing by copies, as well as supplementation with

Latvian exile editions which have not yet received in great
numbers, have begun.

An active work has been started in the sphere of investi-
gation of the stock of maps. In 1989, a collection of scientific
articles by the Latvian University on investigations of an-

cient maps in the Baltic states was published, as well as a

survey about Latvian maps at the State Archives of Sweden
has been given.

Increase of possibilities in cooperation is vitally signifi-
cant, especially in organization of common exhibitions. But in

future in bibliographing of maps, forming and publishing-
the catalogue of Latvian and Baltic maps and atlases.

E. Saleniece

THE COLLECTION OF GRAPHIC EDITIONS

AT THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

Summary

The National Library of Latvia concentrates the richest
and the only accessible for readers collection of graphic edi-
tions in the Republic of Latvia (posters, the complete sets of
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postcards, engravings, catalogues of art exhibitions, ex-libris,
prints, portraits, art reproductions, picture booklets for chil-
dren published in Latvia, slides about Latvia).

The Library acquires graphic editions from the first years
of its existence.

Besides the specialized collection materials of graphic edi-
tions are also in other departments of the Library: the Main
Book Repository (books and bound albums), nearby stocks of
branch reading-rooms, the Lettonian Department, the Depart-
ment of Rare Books and Manuscripts according to the establi-
shed chronological limit of storage.

On January 1, 1994 the collection of graphic editions runs

into 218,590 units.

D. Zinov j evs

EX-LIBRIS AT THE NATIONAL LIBRARY
OF LATVIA

Summary

There are about 2000 units in the collection of ex-libris
at the National Library of Latvia. Its foundation is'formed of
Latvian ex-libris created by many outstanding masters. Today
the collection of ex-libris of the library is an important stage
in the investigation and propaganda of contemporary Latvian
ex-libris. There is much to be done to replenish the collection
so that it could be used as a material for the investigation of

sources and the level of today’s development of Latvian ex-

libris.
The collection of ex-libris by German authors from the end

of the 19th and the beginning of the 20th centuries is particu-
larly significant as a phenomenon that determines the begin-
nings of Latvian ex-libris. Therefore German ex-libris of the
collection is a significant period of connecting the artistic

cultures of Europe and Latvia and a source in the history
of growing and development of Latvian ex-libris.

Estonian, Lithuanian and Russian ex-libris, although
scanty, amaze not only with their high quality but also with

the representation of outstanding masters involved in this

genre of book drawing.
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S. Sardiko

CENSORSHIP AT THE LIBRARY (1940—90)

Summary

A characteristic feature of the administration of the totali-
tarian regime was the control of library collections and hind-
rance of literature spreading.

Forms of censorship at the State Library of the Latvian
SSR were various the formation of the so-called special
collections, annihilation of «pernicious» printed matters, cre-

ation of stocks for restricted use, censorship of the Library
editions, checking and «cleaning» of generally accessible col-
lections and of the reserve and exchange stock.

It was not allowed to show the prohibited printed matters

(both in Latvian and in foreign languages) in catalogues, bib-

liographic indices, to display them in literature exhibitions
and to mention in literary evenings. The national bibliography
was not permitted to reflect the exile books in Latvian, there-
fore it could not carry out the function of the witness of the

people’s historic memory.
The system of censorship was introduced in contact with

elaborately worked out secret instructions of the Central Lite-

rature Board of the USSR, which were renewed from time to

time.
The long years of censorship brought an invaluable harm

both to the Library and Latvian culture, and hindered the

development of intellectualism. A long time and efforts of

workers will be necessary, in order to lessen the informative

backwardness in Latvian and world book work, receiving, sto-

ring up, bibliographically describing and bringing to the rea-

der lacuna arisen in collections during the period of censor-

ship.
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F. D idiča
L. Novikova

SOME RESULTS OF THE INVESTIGATION
ON THE STRUCTURE AND USE OF NEARBY STOCKS
OF READING-ROOMS AT THE NATIONAL LIBRARY

OF LATVIA

Summary

The article interprets results of the analysis on the parti-
cipation of nearby stocks of reading-rooms at the National

Library of Latvia in the satisfaction of readers requests. The

analysis of book delivery in reading-rooms in a chronological
aspect showed that an intensive usage of literature during
7 years after publishing is related to the common regularities,
a rapid fall of requests takes place in the limit of 15 years.
A considerable participation of stocks of the Repository De-

partment in the satisfaction of readers requests enables to re-

vise the chronological structure of nearby stocks.
A typological analysis of book delivery pointed out appro-

ximately the same participation of nearby stocks and reposi-
tory in the satisfaction of requests on scientific and educatio-
nal literature. At the same time only 38% from popular-science
literature is delivered from nearby stocks, delivery of reference
literature in reading-rooms fluctuates from 85 to 41%. These
and some other results of the analysis allow the Acquisition
Department to revise a row of positions in the formation of

nearby stocks of reading-rooms.
The presented material may be regarded as a small frag-

ment, approbation of the methods of a future versatile funda-
mental systems investigation.
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MATERIĀLI PAR LATVIJAS

NACIONĀLO BIBLIOTĒKU

LIKUMDOŠANAS AKTI

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

PAR LATVIJAS NACIONĀLO BIBLIOTĒKU

1. pants. Latvijas Nacionālā bibliotēka

(1) Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir Latvijas Re-
publikas vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas
kalpo visas nācijas intelektuālajai attīstībai.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir visu Latvijas Repub-
likas iespieddarbu glabātāja, nacionālo bibliogrāfisko resursu

veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Latvijas Republikas
nacionālās bagātības sastāvdaļa.

2. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

(1) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir zinātniskās pētniecības
valsts iestāde un juridiskā persona, kurai ir savs zīmogs, savs

budžets un konti bankās.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas pārziņā, darbību veic saskaņā ar saviem

statūtiem un Latvijas Republikas likumiem.

(3) Latvijas Republikas Kultūras ministrija pēc Latvijas
Nacionālās bibliotēkas vadības ieteikuma var piešķirt juridis-
kās personas statusu arī atsevišķām Nacionālās bibliotēkas
struktūrvienībām.

3. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondi un datu bāzes ir

vispārpieejams valsts īpašums.
(2) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā esošie vēstures un kul-

tūras pieminekļi retās grāmatas, rokraksti un citi doku-
menti tiek glabāti un izmantoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas likumu «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» (Lat-
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vijas Republikas Augstākās Pā'domes un Valdības Ziņotājs,
1992, 10. nr.) un Latvijas Republikas likumu «Par arhīviem»

(Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-
tājs, 1991, 21. nr.).

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka pārstāv Latvijas Repub-
liku ar bibliotēku darbu saistītajās starptautiskajās organizā-
cijās, piedalās šīs nozares starptautisko programmu izstrādē
un īstenošanā, starpvaldību vai tiešajos līgumos noteiktajā
kārtībā sadarbojas ar ārvalstu bibliotēkām.

4. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu komplektē-
šanas avoti

(1) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības saņemt
Latvijas teritorijā iznākušo iespieddarbu un Latvijas Repub-
likas izdevēju iespieddarbu piecus obligātos bezmaksas eksem-

plārus neatkarīgi no to iespiešanas vietas. Latvijas Republi-
kas izdevējiem jānodrošina obligāto eksemplāru iedalīšana

Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu komplektēšanai.
(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības uz vienu

bezmaksas eksemplāru no katra ārvalstu izdevuma, kurš tiek
ievests pārdošanai Latvijas teritorijā.

(3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir pirmpirkuma tiesī-

bas iegādāties par nosolīto cenu fiziskajai personai piederošu
bibliotēku vai atsevišķus izdevumus, kas tiek pārdoti izsolē.

(4) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības glabāt ar

likumu aizliegtos izdevumus.

5. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu izmanto-

šana

Latvijas Republikas un ārvalstu pilsoņi, iestādes, uzņē-
mumi un organizācijas ir tiesīgi noteiktā kārtībā bez maksas
izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras fondu un

informāciju.
Papildu pakalpojumus, kurus nosaka Latvijas Nacionālās

bibliotēkas statūti, tā sniedz par maksu.

6. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas funkcijas
Latvijas Nacionālā bibliotēka, koordinējoties ar citām bib-

liotēkām:
veido nacionālās literatūras fondu, nodrošina tā izman-

tošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
selektīvi komplektē (iegādājoties, iegūstot apmaiņas ceļā,

saņemot ziedojumu veidā) un glabā tos cittautu (ārvalstu)
iespieddarbus un dokumentus, kas ir nozīmīgi Latvijas valstis-
kuma, zinātnes, tautsaimniecības, izglītības un kultūras attīs-

tībai, kā arī nodrošina to izmantošanu;
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veic Latvijas centrālās depozītbibliotēkas funkcijas;
atbild par nacionālās bibliogrāfijas attīstību valstī;
organizē un veido Latvijas bibliotēku kopkatalogu sis-

tēmu, lai nodrošinātu izmantotājus ar ziņām par visiem valstī
esošajiem informācijās resursiem;

veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funk-
cijas;

organizē un nodrošina parlamenta apkalpošanas biblio-
tekāra un informatīvā dienesta darbību.

7. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts
bibliotēku sistēmas attīstībā

Latvijas Nacionālā bibliotēka uzkrāj, apkopo un analizē
profesionālo informāciju par bibliotēku nozari, realizē biblio-
tekāro procesu standartizācijas iniciatīvu, piedalās bibliotekā-
ras darbības pamatvirzienu īstenošanā valstī, sniedz konsul-
tatīvo palīdzību tautas bibliotēkām, kā arī bibliotēkām, kurām
nav savu metodisko centru. Latvijas Nacionālā bibliotēka veic

zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un

grāmatzinātnē.
8. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārvalde
Latvijas Nacionālo bibliotēku vada direktors, kuru ieceļ

Latvijas Republikas kultūras ministrs.

9. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas dome

Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību ar sabiedrības in-
teresēm saskaņo Latvijas Nacionālās bibliotēkas dome. To iz-

veido Latvijas Republikas valdība no izglītības, zinātnes, kul-

tūras, tautsaimniecības un citu nozaru speciālistiem. Pusi no

domes sastāva iesaka Latvijas Nacionālā bibliotēka. Domes

nolikumu pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas priekšlikuma ap-

stiprina Latvijas Republikas valdība.

10. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālā dar-
bība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas valdījumā ir tā valsts
nekustamā un kustamā manta, kas nepieciešama bibliotēkas

funkcionālās darbības nodrošināšanai.

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nepieciešamos līdzek-

ļus veido asignējumi no Latvijas Republikas valsts budžeta,
kas iedalīti Latvijas Republikas Kultūras ministrijai atsevišķā
pantā, un ārpusbudžeta līdzekļi.

(3) Par sūtījumiem valsts robežās bibliotēka pasta izde-
vumus nemaksā.

(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārpusbudžeta līdzekļus
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veido ienākumi no saimnieciskās 'darbības, maksas pakalpoju-
miem, līgumdarbiem, nomas maksas, ziedojumiem un citiem
likumos atļautajiem avotiem.

Latvijas Republikas Augstākās
Padomes priekšsēdētājs

A. Gorbunovs
Latvijas Republikas Augstākās
Padomes sekretārs

I. Daudišs
Rīga 1992. gada 16. decembrī

Avots: AP MP (Dienas piel.). 1993. 8. janv.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 24. maija kopsēdē

pieņemtais

LIKUMS
PAR VALSTS BIBLIOTĒKU

1. Valsts bibliotēkas uzdevums ir:

a) krāt un uzglabāt to, kas ir un tiek izdots Latvijā;
b) iegūt ārzemju izdevumus, kuri raksturo Latvijas zinātni,

mākslu un kulturu;
c) pēc iespējas krāt izdevumus, kuri raksturo ārzemju kul-

turu.
2. Valsts bibliotēka atrodās izglītības ministra tiešā pār-

ziņā.
3. 1. pantā minēto uzdevumu veikšanai valsts bibliotēka:

a) saņem no preses valdes preses likumā noteikto eksem-

plāru skaitu no visiem drukas darbiem un pēc iespējas tikpat
daudz eksemplāru no visiem konfiscētiem vai uz tiesas sprie-
duma iznīcināmiem iekš- un ārzemes izdevumiem;

b) sazinoties ar augstskolas un Rīgas pilsētas bibliotēkām,
izraksta 1. panta b un c punktos minētos ārzemju izdevumus,
to starpā arī Latvijā aizliegtos;

c) ar izglītības ministra piekrišanu apmaina dublētus ar

citām iekš- un ārzemju bibliotēkām;
d) pieņem dāvinājumus un ziedojumus, kuri sludināmi pe-

riodiskos biļetenos kā pielikums pie «Valdības Vēstneša»;
e) rūpējas, lai pēc iespējas iegūtu Latvijas rakstnieku un

zinātnieku rokrakstus, vēstules, fotogrāfijās, biogrāfiskus da-

tus, memuārus un taml.;
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f) krāj un kārto atsauksmes par Latvija iznākušām grā-
matām;

g) iegūst pirkšanas ceļā iekš- un ārzemju izdevumus;
h) saņem likvidēto valsts un kārtu iestāžu, kā arī uz li-

kuma pamata slēgto organizāciju un biedrību bibliotēkas, sa-

skaņa ar likumu par biedrībām.
4. Valsts bibliotēkas ārzemju sūtījumus nelūko cauri ne

vispārējā, ne kara cenzūra, un tie nav muitojami.
5. Par sūtījumiem valsts robežās bibliotēka nemaksā pasta

naudas.
6. Valsts bibliotēkai ir savs zīmogs.
7. Ziedojumi un ārpus budžeta ienākušās sumas pieskai-

tāmas valsts bibliotēkas speciāliem līdzekļiem.
8. Ar visām valsts iestādēm valsts bibliotēka saziņas tieši,

bet ar ministru kabinetu un likumdevēju iestādi caur izglītī-
bas ministri.

9. Valsts bibliotēku pārzin bibliotēkas direktors, kuru iz-

rauga izglītības ministrs un apstiprina ministru kabinets.
10. Direktora pienākumi ir:

a) rīkoties ar valsts budžetā asignētām un speciāliem lī-

dzekļiem pieskaititām sumām un nest atbildību par to izlie-

tošanu;
b) vadīt bibliotēkas zinātnisko un administratīvo pusi;
c) iesniegt izglītības ministrim kārtējus pārskatus par bib-

liotēkas darbību.
11. Bibliotēkas direktoram var būt palīgs, kuru izrauga

direktors un apstiprina izglītības ministrs.
12. Valsts bibliotēkas nodaļas vada bibliotekāri, kurus iz-

rauga direktors un apstiprina izglītības ministrs. Pārējos
valsts bibliotēkas darbiniekus pieņem bibliotēkas direktors pēc
civildienesta likuma noteikumiem.

13. Valsts bibliotēka dibina un uztur bezmaksas lasītavas.
14. Valsts bibliotēkas darbinieki skaitās valsts dienestā un

uz viņiem attiecināmi likumi un rīkojumi par valsts ierēdņiem.
Uz atvaļinājumu bibliotēkas direktoram, viņa palīgam, biblio-
tekāriem un nodaļu vadītājiem ir tiesība no 4 līdz 6 nedēļām.

15. Noteikumus par valsts bibliotēkas un lasītavas iekārtu
un lietošanu apstiprina izglītības ministrs.

16. Valsts bibliotēkai ir tiesība pieprasīt no valsts un ko-

munālām iestādēm, kā arī publiskām bibliotēkām, ņemot vērā

katras atsevišķas bibliotēkas sevišķos noteikumus, grāmatas
lietošanai ne ilgāk kā uz 3 nedēļām. Izdevumus par sūtīšanu
sedz un atbildību par grāmatām nes valsts bibliotēka.

Valsts bibliotēkai ir tiesība augšminētām iestādēm un bib-
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liotekām izsniegt grāmatas lietošanai uz tādiem pat noteiku-
miem, saskaņā ar instrukciju par valsts bibliotēku (15. p.).

17. Valsts bibliotēkai ir tiesība apmainīties ar grāmatām
lietošanai ar ārzemju bibliotēkām.

18. Valsts bibliotēkai ir pirmtiesība iegūt bibliotēkas vai
atsevišķas grāmatas no organizācijām un biedrībām, kuras

pašas likvidējas.
19. No visiem Latvijas tekošiem izdevumiem valsts biblio-

tēka nosūta vismaz 3 eksemplārus ārzemju valsts bibliotēkām.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 24. maija kopsēdē

pieņemtais

LIKUMS
PAR CENTRĀLO GRĀMATU KATALOGU

1. Centrālā kataloga mērķis ir apvienot visu valsts un ko-

munālo iestāžu, organizāciju, biedrību un citu publisko biblio-
tēku grāmatu un citu drukas darbu sarakstus.

2. Centrālo grāmatu katalogu ved valsts bibliotēka.
3. Valsts bibliotēkai jārūpējas, lai visu valsts, komunālo

iestāžu, organizāciju un biedrību, kā arī citu publisku biblio-
tēku un lasītavu grāmatas tiktu ievestas centrālā katalogā.

4. Par pārmaiņām grāmatu sastāvā savās bibliotēkās vi-

sām 1. pantā uzskaitītām bibliotēkām jāpaziņo ikgadus valsts
bibliotēkai.

5. Valsts bibliotēkai kataloga vajadzībām pieejamas visas

1. pantā uzskaitītās bibliotēkas.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Avots: Valdības Vēstnesis. 1922. 1. jūn. Nr. 121.

Abos tekstos saglabāta rakstība, kāda tā bija likuma izdošanas laikā.
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ĪSZIŅAS

LATVIJAS NACIONĀLA BIBLIOTĒKA

Nosaukumi gadu gājumā

1919. 29. VIII nodibināta Latvijas Valsts bibliotēka
1940 VII pēc PSRS okupācijas varas nodibināšanas

reorganizēta par Latvijas PSR Valsts bib-
liotēku

1941 VIII pēc vācu okupācijas varas nodibināšanas

pārveidota par Zemes bibliotēku (Landes-
bibliothek)

1944 X darbību atjauno Latvijas PSR Valsts bib-
liotēka

1966 111 bibliotēkai piešķirts V. Lāča vārds
1989 bibliotēka atsakās no V. Lāča vārda un at-

jauno agrāko nosaukumu Latvijas Valsts

bibliotēka
1991 111 ar valdības lēmumu bibliotēka pārdēvēta

par Latvijas Nacionālo bibliotēku

Direktori

Jānis Misiņš 1919—1920

Mārtiņš Stumbergs 1920—1940
Arturs Ģērmanis 1940—1941

Žanis Unāms 1941—1944

Arturs Ģērmanis 1944—1945

Arnolds Rīdzenieks 1945—1958
Aina Deglava 1959—1982

Aleksandrs Lasinskis 1982—1985

Silvija Sardiko 1985—1986

(vietas izpildītāja)
Andrejs Ķeizars 1986—1989
Andris Vilks kopš 1989. g.

LATVIJAS BIBLIOGRĀFIJAS INSTITŪTS

Nosaukumi gadu gājumā

Grāmatu palāta pie Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas (1940 XI —1958)
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Latvijas PSR Grāmatu palāta1
h (1959 1—1966 XI)

Latvijas PSR Valsts grāmatu palāta (1966 X1—1989)
Latvijas Bibliogrāfijas institūts (kopš 1989 XII; 1993. g.

oktobrī pievienots Latvi-

jas Nacionālajai bibliotē-

kai)

Direktori

Arnolds Rīdzenieks 1959—1970
Zinaida Robiņa 1970—1980
Gunārs Krieviņš 1980—1984

Dzintra Mukāne 1984—1989
Laimdota Prūse 1989—1992

(vietas izpildītāja)
Dzintra Mukāne2 1992—1993 IX

NODAĻAS UN TO VADĪTĀJI GADU RITUMĀ
(1945—94 V) 3

Noda|asnosauktirns, Vadītāji Piezīmes
dibināšanas gads

1 2 3

[Komplektēšanas nodaļa Karlīne Jakobsone Arī Komplektēšanas
(1945 —1994), no 1993. g. (1945—46) un fonda uzskaites
līdz 1994. g. Komplektē- Alfreds Jaunslavietis nodaļa
šanas daļa] (1946—51)

Ābrams Frīdlands
(1951-52)

Grigorijs Zuimačs

(1952—55)
Rahiļa Valleršteine

(1955—61)

1 No 1959. g. līdz 1993. g. oktobrim Grāmatu palāta darbojās kā pat-
stāvīga iestāde.

2 Kopš 1993. g. oktobra Dz. Mukāne ir LNB direktora vietniece.
3 Uzrādīts nodaļas sākotnējais nosaukums. Kvadrātiekavās uzradītās

nodaļas ir reorganizētas vai likvidētas. Tabulas beigās uzrādītas arī noda-

ļas, kas LNB struktūrā izveidotas 70.—90. gados. Nav atspoguļoti visi

grozījumi bibliotēkas struktūrā resp. nodaļu nosaukumos.

Līdz 1959. g. Grāmatu palāta ietilpa Latvijas PSR Valsts bibliotēkas
sastāvā. No 1959. g. 1. janvāra tā sāka darboties kā patstāvīga iestāde.
1989. g. pārveidota par Latvijas Bibliogrāfijas institūtu. No 1993. g. 1. ok-
tobra institūts ietilpst Latvijas Nacionālās bibliotēkas sastāvā.
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Ābrams Frīdlands
(1961—76)

Viktorija Brezgunova
(1976—86): .

Anita Dektere
(1986—1994 IV)

Kataloģizācijas nodaļa Vera Kaula (1945—46) Arī Kataloģizācijas un;

(1945—48; 1990—) Aleksandrs Vēbers apstrādes nodaļa.
(1946 V—47 I) No 1948. g. līdz

Rahiļa Valleršteine 1990. g. darbojas
(1947 11—51) apvienota Apstrādes;

Alīna Jansone un katalogu nodaļa
(1952—74)

Guna Dēliņa
(1974—87)

Elga Liepkaula
(1987—92)

Anda Janovska

(kopš 1992. g.)

Sistematizācijas nodaļa Ģederts Bērents

(1945—48; 1990—) (1945 IX—46 V)
Vilma Kazaine

(1946 Vl—so)
Alīna Jansone

(1952—74)
Guna Dēliņa (1974—87)
Gerda Kučinska

(1990—92)
Sarmīte Morica

(kopš 1992. g.)

Lasītāju apkalpošanas Mirjama Dimenšteine Arī Apkalpošanas no-

nodaļa (1947) (1947 VIII—48) daļa, Fondu glabā-
Ņina Paradijeva šanas un literatūras

(1949 1—52)I —52) izsniegšanas nodaļa,
Rozā Jačikova (arī Lasītāju bibliotekā-

Zotova; 1952—53) rās apkalpošanas-
Brigita Papendika nodaļa

(1958—59 I)
Inta Ozola (1959—70)
Ērika Šulce (1970—82)
Mudīte Vegnere

(1982—1994)

Krātuves nodaļa (1945), Paulina Ūdre Arī Fondu glabāšanas
tagad Galvenā grā- (1945 V11—46 VI) nodaļa, Fondu gla-
matu krātuve Alīna Jansone bāšanas un literatū-

(1946 VI—46 XII) ras izsniegšanas no-

Ivans Ragaužs daļa (sākotnēji tajā
(1947 1—47) ietilpa arī lasītava).

Fondu glabāšanas-
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Sofija Timofejeva nodaļā 1947. g.
(1947 III—50) ietilpa Galvenā grā-

v. i. Ivans Ragaužs matu krātuve, Lat-

(1950 VIII—51) viešu literatūras no-

Roza Jačikova (arī dala, fonds «Bal-
Zotova; 1951—52) tica», Rokrakstu un

Rahila Valleršteine retumu nodaļa, Sīko

(1952 XII—54) iespiedumdarbu no-
Sofija Timofejeva dala, PSRS tautu

(1954—72) un austrumtautu li-
Valentīna Vlasova teratūras nodala,

(1972 —85) Speciāli glabājamās
Astra Smite literatūras nodaļa

(1985 lII—B7 X) (specfonds), grā-
Lidija Strelča matu higiēnas un la-

(1987—88) bošanas kabinets
Anita Arajuma

(kopš 1988. g.)

v. i. Signe Suplinska-
Murāne (kopš
1993 VI)

[Latviešu nodaja, arī Jānis Misiņš Nodala ietilpa Fondu

nodala «Baltica» (1920 —21 IV) glabāšanas nodaļas
(1920 —50)] Eriks Zuitiņš sastāvā. Arī Latvie-

(1921 —46) šu literatūras un

Jūlijs Krūmiņš Baltijas literatūras
(1946 VI—49) nodaļa

[Novadpētniecības no- Jūlijs Krūmiņš Nodaļas fonda pama-
da]a (1950—55)]sk. (1949 —50. IX) 1 tā no Baltijas no-

ari Letonikas nodaļa Zelma Krieva daļas mantotā lite-

(1950 IX—53 IV) ratūra (Fondu «Bal-

Ideja Kozlovska tica» komplektēja,
(arī Miķelsone); īsākot ar 20. ga-
(1953 IV—55 I) diem)

[Bibliogrāfijas nodala Ella Sovere (1945—48) Sākotnēji (20.—30.

(1945 —55)] v. i. Eiženija Peile gados) Bibliogrāfi-
(1948 11—49) jas un kataloģizā-

Jānis Frīde cijas nodaļa, 1955. g.
j(1949 1—49I —49 VIII) izveidota Bibliogrā-

1 1950. gadā no agrākā fonda «Baltica» izveidoja Novadpētniecības
nodaļu (lasītava ar specializētu fondu), kas darbojās līdz 1955. gadam.
No 1956. līdz 1960. gadam galvenā bibliotekāra Alekseja Apīņa vadībā
notika fonda reorganizācija. Pēc reorganizācijas tas kļuva par speciali-
zētu grāmatu un zinātnisko iestāžu turpinājumizdevumu fondu, kurā kon-

centrēta literatūra par Latvijas dabu, vēsturi, saimniecību, kultūru tagadnē
un pagātnē. Fondā komplektēja literatūru, kas iznāca gan Latvijas PSR,

gan arī ārpus tās robežām. No 1955. līdz 1958. gadam arī Novadpētnie-
cības noda]as darbu reorganizēja. To pārdēvēja par lasītavu literatūrai par

Latvijas PSR (turpmāk Letonikas lasītava).
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v. i. Eiženija Peile fijas un metodiskā
(1949 VIII—SI III) darba nodala

Mirjama Dimenšteine
(1951 111—55 I)

[Bibliotēkekonomijas un Marija Nikolajeva- Arī Bibliotēkekonomi-
bibliografijas literatūras Bergina (1944 XII— jas noda]a, Biblio-

nodaja (1944—55)] 48) tēkekonomijas me-
līga Steinberga (arī todiskais kabinets

Novika; (1948—53)
Valentīna Cellerte

(1953—54 XII)

Bibliogrāfijas un mēto- Ideja Kozlovska (arī Arī Zinātniskās meto-
diska darba noda]a Miķelsone; 1955 I—60) dikas un bibliogrā-
(1955), kopš 1993. g. Mirjama Dimenšteine fijas noda]a; izvei-
Biblioteku dienests (1960 —87) dota, apvienojot

Ilizana Rudene Bibliogrāfijas no-

(1988 —93) dalu, Bibliotēku zi-

Dzidra Smita nātnes metodisko

(kopš 1993. g.) kabinetu un Novad-

pētniecības nodaļas
bibliogrāfijas sek-
toru

Bibliogrāfisko uzziņu Alma Saleniece No 1955. g. līdz

un informācijas nodaļa (1967 —76) 1967. g. darbojas
(1967) Edgars Timbra (kopš Bibliogrāfijas un

1976. g.) metodiska darba
nodaļas sastāvā

Reto grāmatu un rok- Aleksejs Apīnis Sākotnēji reto grā-
rakstu nodala (1946), (1951—86) matu un rokrakstu
kopš 1985. g. Reto Andris Vilks (1986—89) fonds ietilpa Fondu

gramatu un rokrakstu Ināra Klekere (kopš glabašanas nodajā
zinātniskā nodala 1989. g.)

Zinātniskās pētniecības Zina Eglīte (1969—84)
nodaļa (1969) Silvija Liniņa

(1984—89)
Anna Mauliņa (kopš

1989. g.)

Grupālās apstrādes, kar- Vera Feldmane Arī sīko iespiedum-
togrāfisko un attēlizde- (1966—85) darbu nodaļa krā-
vumu nodaja (1966), Lilita Bračkina tuvē

kopš-1994. g. Sīk- (1985—87)
iespieddarbu un attēl- Erna Saleniece (kopš
izdevumu noda|a 1987. g.)

Masu darba noda]a Ivans Ragaužs Arī Literatūras pro-
(1947), tagad Publici- (1948—49 IV) pagandas nodaļa,
tates nodaja Mirjama Dimenšteine Sākotnēji masu dar-

(1949 IV—5O) ba sektors ietilpa
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Eižens Eihmanis Fondu glabāšanas
(1951 III—51) un literatūras iz-

Marija Zdanova sniegšanas nodaļā
(1951—53 XII;
1954 111—55 I)

Maiga Saulīte
(1962—77)

Zigrīda Zasa
(1977—88)

Anda Lamaša (arī
Pormale; kopš
1988. g.)

[Speciāli glabājamās Anna Ipšenberga Sākotnēji ietilpa Fon-
literatūras nodala '(1945 IV—69) du glabāšanas no-

(1945 —1990)] Mirdza Druva daļā
(1969—73)

Voja Eņģele
(1973—85)
Dagnija Jarana

(1986—87)
Mārīte Purina

(1987—89)
v. i. Lija Cera

(1989—90)
[Abonementa nodaļa Ligita Senčuka Nodaļā darbojās starp-
(1966—1979)] (1966 X—79 X) bibliotēku abone-

menta sektors un

individuālais abone-
ments

Grāmatu palata1 pie
LPSR Valsts bibliotēkas

lespieddarbu reģistrā- Līna Baltgalve Arī Bibliogrāfiskās
cijas nodaļa2 (1945 V—1945 ?) apstrādes nodaļa,

Paulīne Dzērve Valsts preses reģis-
(1945 Xl—47 X) trācijas nodaļa,

v. i. Meta Pormale Valsts reģistrējošās
(1949—50) bibliogrāfijas noda-

Eižens Eihmanis\ ļa, Reģistrējošās
(1950 ?—52 ?) bibliogrāfijas noda-

Andrejs Draudiņš ļa, Valsts reģistrē-
(1953 111—1953 IX) jošās un analītiskās

Līna Baltgalve bibliogrāfijas nodaļa
( (1955 X—sB XI?)

1 Līdz 1959. g. Grāmatu palāta (GP) ietilpa Latvijas PSR Valsts
bibliotēkas sastāvā, 1959. g. janvārī Grāmatu palāta kļuva patstāvīga
iestāde.

2 Līdz 1945. g. decembrim darbojās kopā ar Latvijas PSR Valsts
bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļu. Kopš 1955. g. lespieddarbu reģistrācijas
nodaļa un Obligātā eksemplāra nodaļa ir apvienotas vienā nodaļā.
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Obligātā eksemplāra Lizete Augstkalne Sākotnēji (līdz
nodala (1945 V11—46 I) 1949. g.) nodaja sa-

Bruno Jakobsons ņēma no poligrāfis-
(1946 11—47 VIII) kājām iestādēm Lat-

Zelma Draudiņa vijas iespieddarbu
(1947 —48) obligātos eksemplā-

Ella Sovere rus (grāmatas, bro-

(1948 II—48 XI) 1 sūras, žurnālus, avī-

v. i. Ivans Ragaužs zes, notis, sīkies-
(1949 —49 V?) pieddarbus) un iz-

Eižens Eihmanis dalīja tos LPSR zi-

(1949 V—so) nātniskajām biblio-
Pēteris Apse tēkām. Arī Obligātā

(1950 IX—54 XII) eksemplāra saņem-
šanas un iespied-
darbu statistiskās
uzskaites nodala

70.—90. gados (līdz 1994 V) izveidoto nodaļu vadītāji

Ārzemju literatūras kom- Dzidra Vaivode < Latvijas brīvvalsts
plektēšanas un starptau- (1979 —86) laikā Starptau-
tiskās apmaiņas nodala Helēna Luropa tiskais drukas dar-

(1979)< (1986 —90) bu apmaiņas birojs.
Daina Preimane Līdz 1979. g.

(arī Lagzdone; kopš Komplektēšanas no-
1990. g.) daļas sektors.

1972.—92. pat-
istaviga nodala;
1992. g. decembrī

iekļauta Komplektē-
šanas dajā ar no-

daļas statusu. Kopš
<1994. g. patstā-
vīga nodala

[Retrospektīvās kom- Vera KJaštorna Līdz 1979. g. Kom-
plektēšanas un grāmatu (1979—89) plektēšanas noda|as
apmaiņas nodala Tatjana Kvjatkovska sektors, 1979.

(1979—94)] (1989—94) 92. patstāvīga
nodala; 1992. g.
decembrī iekļauta
Komplektēšanas da-
ļā ar nodaļas sta-
tusu

1 Ella Sovere bija iecelta GP Obligātā eksemplārā nodaļas vadītājas
amatā, un viņai bija uzdots pārraudzīt arī lespieddarbu reģistrācijas no-

daļu.
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Kataloģizācijas nodaļa Vera Kaula (1945—46) Arī Kataloģizācijas
(1945—48; kopš Aleksandrs Vēbers un apstrādes no-
1990. g.) (1946 V—47 I) daļa

Rahiļa Valleršteine
(1947 11—51)

Alīna Jansone

(1952—74)
Guna Dēliņa (1974—87)
Elga Liepkaula

(1987—92)
Anda Janovska

(kopš 1992. g.)
Sistematizācijas nodaļa Ģederts Bērents 1948. g. Kataloģizāci-
jas k°PŠ (1945 IX—46 V) jas un Sistematizā-
1990. g.) Vilma Kazaine cijas nodaļu apvie-

(1946 Vl—so) noja Apstrādes un
Alīna Jansone katalogu nodaļā

(1952-74) (1948-90)
Guna Dēliņa (1974—87)
Gerda Kučinska

(1990—92)
Sarmīte Morica

(kopš 1992. g.)
Depozitārija nodaļa Ilga Daukste No 1970. g. līdz
(1979) (1979—83) 1979. g. depozitārija

Ruta Siliņšmite sektors Galvenajā
(kopš 1983. g.) grāmatu krātuvē

Letonikas nodaļa (1979) Olga Pūce (1979—85) No 1955. g. līdz
Māra Izvestnija 1979. g. darbojās

(kopš 1985. g.) Bibliogrāfijas un

metodiskā darba no-

daļas sastāvā

Periodisko izdevumu no- Meta Skujina
daļa (1978)/ (1978—81)

Valija Plenne
(1981—87)

Vera Krīpere
(kopš 1987. g.)

Restaurācijas un fondu Rudīte Kalniņa Sākotnēji darbojās kā

higiēnas nodaļa (1988) (kopš 1988. g.) fondu higiēnas sek-
tors Krātuves no-

daļā

Starpbibliotēku abonē- Ligita Senčuka Sākotnēji līdz 1966. g.
menta nodaļa (1979) (1979—80) sektors Lasītāju ap-

Zīle Sējēja kalpošanas nodaļā,
(arī Indulēviča; kopš ,no 1966. g. līdz
1980. g.) 11979. g. darbojās

v. i. Anna Spalva apvienota Abone-
(kopš 1993 V) menta nodaļa
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Personālā abonementa Rita Vīgante
nodala (1979) (kopš 1979. g.)

Mūzikas nodala (1979) Georgs Karlsons Nodaļas pirmsākumi
(1958—69) attiecas uz 1958. g.,

Biruta Zakēvica kad LNB pievienoja
(1969—78) Valsts centrālo no-

Galina Agafonova šu bibliotēku
(1978—87)

Uģis Vilciņš (1988)
Janis Zirups

(1988—94)
Daina Gauja

(kopš 1994. g.)

[Kultūras un mākslas Mirdza Kalva Sākotnēji līdz

zinātniskās informācijas (1976—82) 1976. g. sektors

nodaļa (1976—91)] Dzintra Račevska (1982) Bibliogrāfisko uz-

Baiba Sporāne ziņu un informāci-
Jl9B2—88) jas nodajā, kopš

Dace Gasiņa (1988—91) 1991. g. sektors
Parlamenta nodaļas
sastāvā

Fonotēkas noda|a Edvīns Balodis No 1980. g. līdz

(1979—80; kopš 1994. g.) (1979 XI—1980; kopš 1994. g. darbojās
1994. g.) Mūzikas nodaļas sa-

stāvā

Parlamenta noda|a Dace Gasiņa (1991 —94) Izveidota uz Kultūras
(1991) Anita Zariņa un mākslas zināt-

(kopš 1994. g.) niskās infomacijas
nodaļas bāzes

Automatizācijas, meha- Staņislavs Kurilovs
nizācijas un bibliotēku (1975 1—76 VII)
celtniecības nodaļa Jānis Zeps (1976—79)
(1975), kopš 1994. g. Aina Kirse (1979—93)
Automatizācijas nodala Nadežda Pizika (kopš

1994. g.)

Bibliotēkas darba orga- Vaira Ose (1975—84) Sākotnēji (1975. g.)
nizācijas noda]a (1983), Elita Eglīte Plānu, prognozēša-
kopš 1994. g. Plānu (1985—90) nas un statistikas
un personāla noda|a Rita Narunovska nodala

(1990—93)
v. i. Raita Kozlovska

(kopš 1994. g.)

Ārzemju sakaru nodaļa Dzintars Brīvulis Arī Ārējo sakaru no-

(1991) (1991 XI) dala
Antra Pūriņa

(kopš 1992. g.)
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"' 1 1

1 2 3

Bērnu literatūras nodaļa Silvija Tretjakova Izveidota uz Biblio-

(l993)\ (kopš 1993. g.) tēku dienesta bērnu
bibliotēku sektora
bāzes

[Mākslinieciskās nofor- Vanda Krastiņa
mēšanas nodaļa (1979 XI—83 VI)
(1979—83)]

Kartogrāfisko izdevumu Venta Brante 1966.—94. g. sek-
nodaļa (1994) (kopš 1994. g.) tors Grupālās ap-

istrades, kartogrā-
fisko un attēlizde-
vumu nodaļā

Nacionālās literatūras Daila Ļegčiļina
komplektēšanas (kopš 1994. g.)
nodaļa (1994)

Fondu uzskaites nodaļa Dace Bolevica
(1994) (kopš 1994. g.)

Latvijas bibliogrāfijas institūts (1993 X—93 XII)

Obligātā eksemplāra Ausma Dimdina
nodaļa

Preses statistikas Vija Vītoliņa
nodaļa

Valsts bibliogrāfijas Ruta Kluce
nodaļa

Centralizētās kataloģi- Rita Riekstiņa
zācijas nodaļa

Retrospektīvās bibliogrā- Baiba Mūze

fijas nodaļa

ISBN aģentūra vad. Laimdota Prūse

Kopš 1994 1

Preses statistikas Vija Vītoliņa
nodaļa

Periodisko izdevumu Baiba Mūze

kārtējās bibliogrāfijas
nodaļa
Grāmatu kārtējās bib- Gundega Blīgzne
liogrāfijas nodaļa
Retrospektīvās bibltogrā- Laima Bērziņa
fijas nodaļa
Letikas nodaļa Ilona Nikonorova

ISBN aģentūra vad. Laimdota Prūse

Sastādītāja Silvija Sardiko
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MATERIĀLI LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS
DARBINIEKU BIOGRĀFISKAJAI VĀRDNĪCAI

Lai iepazīstinātu sabiedrību, it īpaši mūsdienu bibliotekāru

paaudzi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku dzīvi
un darbību, ir iesākta bibliogrāfisko materiālu vākšana un

apkopošana. Biogrāfisko datu noskaidrošanā izmantoti Latvi-

jas Valsts arhīva, LNB rokrakstu fonda un arhīva materiāli,
enciklopēdijas un citi informācijas avoti. Savāktais faktu mate-

riāls ir samērā plašs, bet ziņas par atsevišķiem bijušajiem
darbiniekiem dažkārt ir nepilnīgas, tomēr tās sniedz citur ne-

atrodamu informāciju.
Sājā izdevumā ievietotie materiāli informē par pirmajiem

bibliotēkas darbiniekiem, par izcilām personām, kam liktenis

bija lēmis LNB atdot daļu vai pat visu savu darba mūžu.

Personālijas kārtotas alfabēta secībā 1
.

lesāktais darbs ir sākums turpmākai LNB vēstures izpētei
un biogrāfisko materiālu vākšanas darbam. Bibliotēku darbi-

nieku publikācijas un literatūru par viņiem skat, bibliogrāfis-
kajā rādītājā «Latvijas Nacionālā bibliotēka» (sagatavošanā)«

īsi dzīves apraksti.
Darba gadi bibliotēkā

MARTA APĪNE

Marta Apīne2 (dz. Ārne; 1920.24.V Cēsu apriņķa Vecpie-
balgas pagastā
ģimenē. Mācījusies Vecpiebalgā, Jelgavā, Madonā, beigusi Lat-

vijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti.
Valsts bibliotēkā (VB) strādāja no 1950. g. oktobra pec

studiju beigšanas LVU Filoloģijas fakultātes bibliotēku zināt-
nes specialitātē. Sākumā Marta Apīne strādāja par bibliote-

kāri Latviešu nodaļā, pēc tam viņu pārcēla uz Bibliogrāfijas
nodaļu vecākās bibliogrāfes amatā, uzdodot atbildību par bib-

liogrāfisko darbu Novadpētniecības nodaļā. Visus radošos spē-
kus, enerģiju un dziļās latviešu vēstures un kultūras dzīves,
kā arī valodu zināšanas Marta Apīne atdeva bibliogrāfes dar-
bam. No 1958. līdz 1976. g. galvenā bibliogrāfe Marta Apīne

1 Materiālus sakārtojusi Silvija Sardiko.
2 Andersone I. Apīne Marta // Latviešu rakstniecība biogrāfijās.—

R.. 1992. 22. Ipp.; LNB arhīvs. Apraksts Nr. 5. Lieta Nr. 1349.

107 Ip. (turpmāk LNB).
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turpināja Augusta Ģintera iesākto mūža darbu unikālā lat-
viešu periodikas rakstu rādītāja «Latviešu zinātne un lite-
ratūra» sastādīšanu, to sakārtojot un papildinot. Viņa izvei-

doja «Instrukciju par «Latviešu zinātnes un literatūras» ne-

publicētās daļas sagatavošanu iespiešanai» un apmācīja jaunos
darbiniekus, kā papildināt rādītāja neizdoto daļu «Ģintera
kartotēku» vai arī novērst šās kartotēkas nepilnības. Viņa sa-

gatavoja izdošanai A. Ģintera manuskriptu par laikposmu no

1908. g. līdz 1914. gadam. Martas Apīnes darbu pie neizdotās

daļas turpina Anita Libarte, Vija Viška, Inta Beijere.
M. Apīne bija ļoti erudīta latviešu grāmatniecībā; viņai

bija raksturīgs klusais darītājas miers, lielais prasīgums pret
sevi, smalkjūtība cilvēku savstarpējās attiecībās ikdienas solī.

Aizgāja pensijā 1976. g. martā.

ALEKSEJS APĪNIS

Aleksejs Apīnis 1 (dzimis 1926.25.111 Rīgā). Tēvs Latvi-

jas dzelzceļa pārvaldes inženieris, māte ārste.

No 1933. g. mācījies V. Zālīša Rīgas 1. pamatskolā, 1938.—
45. g. Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā, kuru beidzot, viņš par
izcilām sekmēm saņēma sudraba medaļu. 1943. g. un 1944. g.
vienlaikus ar mācībām strādāja Latvijas dzelzceļa elektroteh-

niskajā darbnīcā par mācekli, bet līdz 1945. g. 1. oktobrim

Rīgas Skolotāju institūtā par laborantu.
1945. g. rudenī A. Apīnis iestājās Latvijas Valsts univer-

sitātes Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļā. Pēc

nodaļas slēgšanas 1948. g. viņš kopā ar kursa biedri Martu

Arni, kas kļuva viņa sieva, pārgāja uz bibliotēku zinātnes

nodaļas ceturto kursu un sāka apgūt bibliotekāra specialitāti.
Studiju laikā darbojies LVU studentu zinātniskajā biedrībā.

1950. g. viņš ar izcilību beidza augstskolu un saņēma LVU

diplomu.
A. Apīnis tika norīkots darbā Valsts bibliotēkā. Direktors

A. Rīdzenieks pieņēma viņu 1950. g. 1. augustā par vecākā

bibliogrāfa vietas izpildītāju Masu darba nodaļā. 1951. gada
oktobrī VB ilggadējā darbiniece Elza Štengele nodeva viņa
pārziņā reto grāmatu un rokrakstu fondu.

Viss darbs bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu fonda ir

A. Apīņa organizēts un ievadīts. No 1951. g. līdz 1986. g. viņš

1 LNB. RX A 300, 116 glabāšanas vien.; LNB. Lieta Nr. 1944.

93 Ip.
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vadīja Reto grāmatu un rokrakstu nodaļu, kas šajā laikā iz-

veidojās par latviešu grāmatniecības vēstures izpētes centru.

Bibliotēkā nostrādātajos gados veicis ļoti lielu darbu reto
grāmatu un rokrakstu fonda komplektēšanā ar vērtīgiem ma-

teriāliem, nebaidīdamies grūtību, ko šis darbs arvien sagādā.
Viņš devās daudzos komandējumos un vāca Latvijas novados
retas grāmatas, rokrakstus, kā arī citus vērtīgus papildināju-
mus bibliotēkas pamatfondiem. Tā trijās vai četrās dienās viņš
nobrauca vairāk nekā tūkstoš kilometru, sastapās ar vairākiem
desmitiem privātpersonu, apmeklēja novadpētniecības muzejus,
skolas, bibliotēkas un atgriezās ar bagātu guvumu. A. Apīņa
sagādāti un bibliotēkā atrodas Kubeles skolas dokumenti un

E. Dinsberga audzēkņu «proves raksti» 1685.—89. g., Kurze-

mes skatu kolekcija ar vairākiem simtiem attēlu un citi vēr-

tīgi dokumenti. Savas bagātīgās zināšanas viņš ieguldījis
fondu zinātniskajā apstrādē. A. Apīnis sastādījis Latviešu rok-

raksta grāmatu kopkatalogu (16.—l9. gs.).
Bibliotēkas apmeklētāji daudzkārt atzinīgi novērtējuši

A. Apīņa erudīciju lasītāju apkalpošanā, konsultāciju snieg-
šanā, ekskursiju vadīšanā.

A. Apīnis reto grāmatu un rokrakstu lasītava izstrādājis
muzejtipa ekspozīcijas «Latviešu grāmatniecības vesture» me-

todoloģiskos pamatus.
Būt grāmatniecības vēstures pētniekam ir A. Apīņa dzīves

uzdevums. Jau savu darba gaitu sākumā to nojautis un apzi-

nājis, viņš tam ar sīkstumu, neatlaidību un bibliotekārā darba

entuziasta degsmi palicis joprojām uzticīgs. Viņš ir 15 grā-

matu un vairāk nekā 120 rakstu autors.

A. Apīnis ir filoloģijas doktors (1992) un Latvijas Zinātņu

akadēmijas goda doktors (1992). Viņš 1992. gada ka pirmais
latviešu bibliotekārs saņēmis Starptautiskas bibliotēku asoci-

āciju un institūtu federācijas (IFLA) Godarakstu. 1969. g.

A. Apīnim piešķirts LPSR Nopelniem bagata kultūras darbi-

nieka goda nosaukums.
.

Ne vien kā grāmatnieks un pētnieks, bet arī ka gramatzi-

nātnes un grāmatniecības vēstures pedagogs A. Apinis stipn

ietekmējis Latvijas bibliotekāru izaugsmi. No 1960. g. līdz

1986. g. A. Apīnis Latvijas Valsts universitātē Bibliotēku zi-

nātnes nodaļā lasīja lekcijas grāmatzinatne un grāmatniecības
vēsturē. Pie viņa mācījusies lielākā daļa mūsu vidējās paau-

dzes bibliotēku darbinieku, smeldamies ticību gramatas un

bibliotēkas varai. Liela darba mīlestība, plašas un dziļas zinā-

šanas, reta prasme tās atdot citiem sagadaj.usi studentiem

gluži neaizmirstamu pārdzīvojumu, padarot viņus bagātākus
un gudrākus.
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A. Apīņa darbībai ir ievērojama nozīme latviešu kultūrā.

Milzīgs gribasspēks un izturība raksturo A. Apīni viņa izglī-
tības gaitā un zinātnieka darbā. Sī lielā enerģija un pienā-
kuma apziņa izveidojusi viņu par ievērojamāko latviešu grā-
matniecības vēstures pētnieku.

LĪNA BALTGALVE

Līna Baltgalve (dz. Valtere; 1897. 15.X Dobeles pagastā
1989.22.1X Rīgā). Dzimusi amatnieka ģimenē. Mācījusies Jel-
gavas sieviešu ģimnāzijā. Beigusi Franču valodas institūtu

Rīgā (1924). Labi pārvaldīja latviešu, vācu, franču, angļu un

krievu valodu.
L. Baltgalve no 1920. g. maija līdz 1921. g. martam strā-

dāja par kancelejas ierēdni Izglītības ministrijā.
Valsts bibliotēkā L. Baltgalve sāka darbu 1924. g. oktobrī

kā brīva līguma darbiniece. 1925. g. jūlijā ieskaitīta štatā, un

ilgus gadus (līdz 1941. g.) Valsts bibliotēkā vadīja Latvijas
Starptautisko drukas darbu apmaiņas biroju, kurā nonāca kār-

tējais iespieddarbu obligātais eksemplārs 1
. Apmaiņas birojs

veidoja oficiālo iespieddarbu sarakstus, ko nosūtīja Briseles
1886. gada starptautiskajai drukas darbu apmaiņas konven-

cijai 2 pievienojušos valstu nacionālajām bibliotēkām. L. Balt-

galve uzturēja grāmatapmaiņas sakarus ar ārvalstu bibliotē-

kām. Pēc Otrā pasaules kara šo biroju pārdēvēja par grāmatu
apmaiņas nodaļu. L. Baltgalve gādāja par Valsts bibliotēkā

neesošo iespieddarbu saņemšanu, kā arī pārzināja pārvieto-
jamo bibliotēku fondu. Viņa bija pirmā darbiniece, kas sāka

organizēt arī starpbibliotēku abonementa darbu, toreiz vēl

Komplektēšanas nodaļas ietvaros. No 1945. g. maija L. Balt-

galve neilgu laiku vadīja Grāmatu palātā lespieddarbu reģis-
trācijas nodaļu.

1948. g. februārī Komplektēšanas un apstrādes nodaļas
galvenā bibliotekāre L. Baltgalve tika pārcelta uz Grāmatu

palātas lespieddarbu reģistrācijas nodaļu par galveno biblio-

1 Baltgalve L. 1886. g. Briseles konvencija un Latvijas starptau-
tiskais apmaiņas birojs // Latvijas B-ku Padomes gadagrām. 2. [sēj.].—
R„ 1932. 126.—129. Ipp.

2 Latvijas oficiālo izdevumu saraksts // Latvijas Starptautiskais drukas

darbu apmaiņas birojs. R., 1925. 25 Ipp. Teksts latviešu un

franču vai.; Latvijas oficiālo izdevumu saraksts 1926. gadam // Latvijas
Starptautiskais drukas darbu apmaiņas birojs. R., 1927. 12 Ipp.
Teksts latviešu un franču vai.
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grāfi. Viņa bija gan sastādītāja, gan redaktore Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas sastāvā esošās Grāmatu palātas nacionālās

bibliogrāfijas izdevumam «Žurnālu un avīžu rakstu hronika»

(vēlāk šo analītiskās bibliogrāfijas daļu ietilpināja periodiskajā
izdevumā «Latvijas PSR preses hronika»).

Savākusi materiālus bibliogrāfiskajai kartotēkai «Latvijā
izdoto grāmatu ilustratori 25 gados (1920—1944)», kurā ir

3565 kartītes par bērnu un jaunatnes grāmatu māksliniekiem,
beletristikas un dažādu zinātņu nozaru izdevumu, skolas un

mācību grāmatu ilustratoriem (atrodas J. Misiņa bibliotēkā).
Aizgāja pensijā 1961. g. oktobrī, bet turpināja vākt mate-

riālus bibliogrāfiskajiem darbiem par Jāni Raini 1 un Jāzepu
Vītolu (izmantojis bibliogrāfs K. Egle2). No darba Latvijas
PSR Grāmatu palātā aizgāja 1964. gadā.

PAULINE DZĒRVE

Paulīne Emma Dzērve 3 (1895.21.X11 Ļaudonas pagasta
Rankas muižā

Mācījusies Sūnu pamatskolā (Mārcienas pagastā) un Mado-

nas ģimnāzijā (1912. —16. g.). Pēc tam P. Dzērve devās uz

Pēterpili, kur divus gadus mācījās no Rīgas evakuētajā
O. Krotovas ģimnāzijā. Atgriezusies Latvijā, 1918. g. rudenī
P. Dzērve atkal iestājās Madonas ģimnāzijā, ko beidza
1920. gadā. Tā paša gada rudenī P. Dzērve iestājās Latvijas
Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kuru grūto
materiālo apstākļu un slimības dēļ beidza tikai 1932. gada ar

filozofijas kandidāta grādu. Viņa pārvaldīja vācu, krievu, pa

daļai franču un angļu, kā arī grieķu un latīņu valodu.
1923. g. P. Dzērve tika pieņemta VB uz brīva līguma par

kartīšu rakstītāju. Studiju laikā viņa strādāja Valsts bibliotēka
V. Caunes vadītajā Bibliogrāfijas un kataloģizācijas nodaļa
pie latviešu periodiskajos izdevumos iespiesto rakstu sistemā-
tiskā rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra», kā arī pavai-
roja grāmatas neredzīgajiem un sniedza privātstundas. 1927. g.
P. Dzērve pārgāja pastāvīgā darbā VB par reģistratori, 1935. g.

viņu paaugstināja par II šķiras bibliotekāra palīgu. 1940. g.

novembrī P. Dzērvei piešķīra zinātniskās darbinieces statusu.

1 Rainis: [Fotoattēlu bibliogr.] // Manuskripts / Sast. L. Baltgalve.
R., 1969. —<i 216 Ip.

2 Komponists Jāzeps Vītols: Bibliogrāfija / Sast. K. Egle. R.: LPSR
ZA, 1963. 212 Ipp.; 6 Ip. il.

3 LNB. Lieta Nr. 131. 112 Ip.
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No 1940. g. rudens viņa bija fundamentālā bibliogrāfiskā rā-

dītāja «Latvijas zinātne un literatūra» galvenā vadītāja.
1941. g. janvārī P. Dzērvi iecēla par Latvijas PSR Valsts
bibliotēkas sastāvā esošās Grāmatu palātas tehnisko redak-
tori.

1944. g. augustā P. Dzērve pārtrauca darbu bibliotēkā un

devās pie brāļa jaunsaimnieka uz Ziemeļvidzemi, Drustu pa-

gasta Pureņu mājām, kur jau agrāk bija strādājusi lauku
darbus. Tā viņai izdevās izvairīties no tranšeju rakšanas dar-
biem. Darbā bibliotēkā viņa atgriezās 1945. g. rudenī, kur
1. septembrī bibliotēkas direktors A. Ģērmanis viņu pieņēma
darbā par galvenās bibliogrāfes vietas izpildītāju, bet novem-

brī iecēla par Valsts bibliotēkas sastāvā esošās Grāmatas pa-
lātas lespieddarbu reģistrācijas nodaļas vadītāju. 1947. g. ok-
tobrī P. Dzērvi atbrīvoja kā «nepiemērotu darbam bibliotēkā».

P. Dzērve visu darba mūžu veltījusi bibliogrāfes darbam.

Raksturojot viņas ražīgo darbību VB Bibliogrāfijas nodaļā,
jāatzīmē, ka P. Dzērvei ir ļoti lieli nopelni nacionālās biblio-

grāfijas izveidē, latviešu periodikā iespiesto rakstu sistemā-
tiskā rādītāja «Latvijas zinātne un literatūra» sagatavošanā.
P. Dzērves sastādītājas un redaktores darba apjoms ir bijis
nesalīdzināmi lielāks un nebūt nav ieguldīts tikai trijos minētā

rādītāja sējumos par 1933., 1934. un 1935. gadu. Salīdzinot

LNB Letonikas nodaļā esošos minētā rādītāja kārtējās sērijas
manuskriptkartotēkas materiālus ar P. Dzērves rokrakstiem,
tika konstatēta rokrakstu pilnīga identitāte. Viņas darbs iegul-
dīts arī pagaidām vēl neizdotajos sējumos par 1937., 1938.,
1939. un 1940. gadu. Arī par šiem gadiem P. Dzērve publicēja
periodikā bibliogrāfiskos sarakstus par visdažādākajiem tema-

tiem un nozarēm, kuru sastādīšanā izmantoja atsevišķas «Lat-

vijas zinātnes un literatūras» nodaļas. Gandrīz pilnīgi droši

var apgalvot, ka P. Dzērve darbojusies līdzi arī kārtējās bib-

liogrāfijas rādītāja «Latvijas zinātne un literatūra» sējumu
sastādīšanā par 1924., 1925., 1926. un 1927. gadu. (Šo sējumu
titulā teikts: «Bibliogrāfijas nodaļas sakārtojumā»). P. Dzērvē
savākto bibliogrāfisko materiālu daļu ir operatīvi ievietojusi
periodiskajos izdevumos («Pašvaldību Darbinieks», «Pašval-
dības Balss», «Pašvaldības Darbs», «Audzinātājs», «Mušu Nā-

kotne», «Ekonomists», «Dārzkopības Žurnāls»). Arī 1936. gada
sējumā, kas 1942. g. iznāca 2. Unāma redakcijā, ir ieguldīts
P. Dzērves darbs. Viņas veikums līdz šim nav vel atbilstoši

novērtēts, bet viņas vārds ilgus gadus bija nepelnīti noklusēts.
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ARTURS ĢERMĀNIS

Arturs Ģērmanis 1 (1899.8.V11 Ogrē, Ikšķiles pagastā
1993.26.1V Rīgā). Dzimis miesnieka ģimenē. Beidzis Latviešu
izglītības biedrības vīriešu reālskolu Rīgā (1918). 1919.

1921. g. strādājis Krievijā Saratovas universitātes bibliotēkā
un Saratovas Latviešu kluba bibliotēkā. Pēc atgriešanās Lat-
vijā (1922) studējis LU Filoloģijas-filozofijas fakultātē
(1922.—25. g.), pēc tam Matemātikas un dabaszinātņu fa-
kultātē (1925.—27. g.).

Saskaņā ar Kultūras fonda Domes lēmumu VB direktors
M. Stumbergs pieņēma viņu līgumdarbā Kultūras fonda tau-

tas bibliotēku organizēšanā (strādājis no 1923. g. novembra
līdz 1925. g. jūnijam).

1925. g. 1. jūlijā ieskaitīts Latvijas Valsts bibliotēkas štatā.
Līdz 1927. g. martam strādājis dažādos amatos: bijis kataloga
kartīšu rakstītājs, dežurants lasītavā, I šķiras bibliotekāra pa-

līgs. Sastādījis bibliogrāfisko rādītāju «Valsts bibliotēkas bi-

ļetens» par 1940. gadu.
No 1940. g. augusta līdz 1941. g. jūnijam A. Ģērmanis

bija LPSR Valsts bibliotēkas direktors. Vācu okupācijas laikā,
no 1941. g. novembra līdz 1942. g. jūlijam, strādāja Skolu

muzejā, vēlāk par bibliogrāfu Latvijas Vēstures institūtā.

No 1944. g. novembra līdz 1946. g. aprīlim atkal bija LPSR
Valsts bibliotēkas direktors. Pēc tam strādājis dažādos amatos

Zinātņu akadēmijas iestādēs (LPSR ZA Vēstures institūtā,
LPSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā).

ALEKSANDRS PAVARS

Aleksandrs Pavars 2 (1893.23.1 Rīgā
Dzimis tirgotāja ģimenē. Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīga
(1913), kur labi apguvis krievu valodu. Studēja Maskavas uni-

versitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē (1913. —16. g.), kur

apguva klasiskās latīņu un sengrieķu valodas, ka arī

vācu un franču, daļēji arī angļu un itāļu valodu. Studijas
A. Pavars nebeidza, jo Pirmā pasaules kara laika tika iesaukts

Krievijas armijā. 1919. g. A. Pavars atgriezās Latvijā. 1921.

1 LNB. Lieta Nr. 193. 85 Ip.; RX A 296, 93 glabāšanas vien,

(kopā ar logopēdes Ņ. Ģērmanes fondu); Zeids T. Artura Ģermaņa pie-
miņai // Lit. un Māksla. 1993. Nr. 18. 7. maija. 8. Ipp.
Tekstā bibliogr.

2 LVA. 235. f. 1. apr. 80. lieta.



138

27. g. viņš studēja Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un

tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu nodaļā un ieguva tie-
sību zinātņu kandidāta grādu. Līdztekus studijām A. Pavars
strādāja arī Valsts bibliotēkā. 1926. g. viņš izstrādāja diplom-
darbu par bibliotēku nodokli un likumdošanu par publiskajām
bibliotēkām (stud. iur. matr. nr. 4642). 1

1920. g. rudenī A. Pavars īsu brīdi bija strādājis Latvijas
Ārlietu ministrijā par 1. šķiras sekretāru. No 1920. g. 6. de-
cembra līdz 1922. g. 1. aprīlim viņš bija VB pārziņa palīga
v. i., bet līdz 1932. g. janvārim (t.i. 12 gadus) VB direktora
palīgs (vietnieks). Pēc tam ilgus gadus A. Pavars bija mā-

cībspēks Latvijas Universitātē, Juridiskās fakultātes dekāna

vietnieks, civiltiesību un civilprocesa katedras vadītājs.
Strādājot VB, A. Pavars pārzināja tās administratīvo un

saimniecisko darbību. Piedalījies Valsts bibliotēkas likuma iz-

strādāšanā, Kultūras fonda bibliotēku izveidē. Vairākkārt bijis
komandējumos ārzemēs, lai iepazītos ar citu valstu bibliotēku
pieredzi un uzlabotu grāmatu iegādi un apmaiņu. 1922. g.
A. Pavars noslēdza līgumu ar Prūsijas Valsts bibliotēku Ber-

līnē par grāmatu patapināšanu Latvijas bibliotēkām un zināt-

niskajām iestādēm. Nodibinājis arī grāmatu patapināšanas
sakarus ar Dānijas Karalisko bibliotēku Kopenhāgenā, kā arī

ar Pēterpils Publisko bibliotēku.

Viņš piedalījies arī starptautiskajos bibliotekāru kongresos
un konferencēs. 1926. g. jūnijā A. Pavars piedalījās Starptau-
tiskajā bibliotekāru un grāmatu draugu kongresā Prāgā.
1926. g. jūlijā viņš bija darba vizītē Francijā, kur iepazinās ar

Parīzes Nacionālās bibliotēkas un Sorbonnas bibliotēkas darbu,
bet pēc tam tādā pašā nolūkā bija Briselē un Berlīnē. 1929. g.
A. Pavars bija komandējumā Lietuvā, kur Kaunas universitā-

tes bibliotēkā kārtoja iespieddarbu apmaiņas organizatoriskos
jautājumus. Līdzīgā uzdevumā viņš bijis arī Zviedrijā Upsalas
universitātes bibliotēkā. Piedalījies Pasaules bibliotēku un bib-

liogrāfijas I kongresā Romā (1929. g.).
A. Pavars ir daudzu publikāciju autors. Piemēram, «Man-

tošanas tiesības» (R., Liesma

raksti krievu valodā žurnālā «Pravovedeņije», latviešu va-

lodā žurnālā «Jurists». Par bibliotēku tiesisko statusu, ār-

valstu bibliotēku darbību A. Pavars publicējis vairākus rak-
stus Latviešu konversācijas vārdnīcā (Latvijas bibliotēku li-

kumdošana, Anglijas publiskās bibliotēkas, Beļģijas publiskas

1 Pavars A. Bibliotēku nodoklis un likumdošana par publiskajām
bibliotēkām. 43 Ipp. Mašīnraksts. Šifrs RX A 164, Nr. 482.
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bibliotēkas, Cehoslovakijas publiskās bibliotēkas). 1939. g.
nāca klajā viņa sastādītais profesora, juridisko zinātņu dok-
tora Vasilija Sinaiska publicēto darbu bibliogrāfiskais radī-
tājs.

A. Pavars apbalvots ar Lietuvas Ģedimina ordeni (4. šķira)
un Cehoslovakijas Baltās Lauvas ordeni (virsnieku šķira). Bi-

jis Cehoslovakijas Bibliotekāru biedrības goda biedrs.

OLGA PŪCE

Olga Pūce 1 (1916.21.X11 Rīgā) dzimusi mūziķu ģimenē.
Tēvs Miķelis Jurkevičs Pirmajā pasaules karā pazudis bez

vēsts. Māte Marija Adelova bija koncertmeistare pianiste,
patēvs Alfreds Adelovs bija vijolnieks Liepājas operas un

baleta teātrī. 1924. g. O. Pūce ar māti pārcēlās uz Liepāju,
kur Olga mācījās 1. pilsētas pamatskolā. 1938. g., beigusi
mācības Liepājas 1. Valsts ģimnāzijā, viņa devās uz Rīgu, lai

turpinātu izglītību. 1938. g. iestājās Valsts Pedagoģiskajā va-

lodu institūtā, to nepabeidza, jo 1941. gadā institūtu slēdza.
1957. g. O. Pūce neklātienē beigusi Latvijas Valsts universi-

tātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un

literatūras nodaļu.
1941. g. februārī O. Pūce sāka strādāt Valsts arhīvā (Slo-

kas ielā 16) par arhivāri, kur nostrādāja līdz 1944. g. septem-
brim. LPSR Valsts bibliotēkā viņa sāka strādāt 1945. g. 3. jū-
lijā Galvenajā grāmatu krātuvē par bibliotekāri, bet 1947. g.
1. oktobrī viņu pārcēla uz Bibliogrāfijas nodalu par biblio-

grāfi. No 1951. g. līdz 1957. g. O. Pūce strādāja Bibliogrāfijas
un metodiskā darba nodaļā par vecāko bibliogrāfi. Sājā no-

daļā viņa sāka specializēties letonikas bibliogrāfijā. 1955. g.
janvārī Bibliogrāfijas un metodiskā darba nodaļas vadītāja
v. i. Ideja Kozlovska (vēlāk Miķelsone) ierosināja paaugstināt
O. Pūci par galveno bibliogrāfi ar bibliogrāfisko uzziņu sek-
tora vadītāja tiesībām; sākās viņas bibliogrāfiskā darbība, kas

it īpaši sekmēja letonikas bibliogrāfijas attīstību. No 1979. g.
novembra līdz 1985. g. augustam O. Pūce bija Letonikas no-

daļas vadītāja. O. Pūce aizgāja pensijā 1990. g. maijā.
O. Pūces dziļās un nemitīgi papildinātās zināšanas latviešu

literatūrā, vēsturē, novadpētniecības literatūras bibliogrāfijā
nodrošināja panākumus apjomīgu nacionālās literatūras rādī-

1 LNB. Lieta Nr. 2124. 123 Ip.; Kalnača B. Olga Pūce//
Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R., 1992. 256. Ipp.
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tāju sastādīšanā. Viņa sastādījusi i'vairāk nekā 50 bibliogrā-
fisko rādītāju, veikusi lielu darbu bibliogrāfisko kartotēku
sistēmas izveidē literatūrai par Latviju un latviešiem. Viņas
analītiskie izraksti no Latvijā izdotās 19. gs. periodikas krievu
un vācu valodā, no 20.—30. gadu latviešu periodikas, kas iz-

dota toreizējās PSRS teritorijā, sniedz vērtīgu izziņas mate-

riālu visiem interesentiem un papildina nacionālo bibliogrā-
fiju.

Ilgus gadus O. Pūce apkalpoja lasītājus, sniedzot biblio-

grāfiskas uzziņas, palīdzot atrast informāciju un literatūru da-
žādās zinātnes disciplīnās. Arī šajā darbā izpaudās viņas
erudīcija.

O. Pūce sekmēja Baltijas valstu nacionālo bibliotēku biblio-

grāfisko sakaru attīstību.
1969. g. O. Pūcei piešķirts LPSR Nopelniem bagātā kul-

tūras darbinieka goda nosaukums, 1975. g. N. Krupskajas
medaļa.

RIHARDS RUDZĪTIS

Rihards Rudzītis (1898.19.11 Rīgas Jūrmalā, Mellužos
1960.5.X1 Rīgā). 1 Mācījies Mellužu pamatskolā, no 1909. g.
L. Bērziņa un F. Smithena ģimnāzijā Dubultos, ko beidza
1916. g. kā bēgļu ģimnāziju Tērbatā. Studējis Tērbatas univer-

sitātē klasiskās valodas. 1920. g. pavasarī R. Rudzītis iestājās
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes filo-

zofijas nodaļā, kur studēja ar pārtraukumiem. 1931. g. viņš
ieguva filozofijas maģistra grādu.

Valsts bibliotēkā strādājis no 1920. g. 1. oktobra par II šķi-
ras bibliotekāra palīgu, no 1922. g. par I šķiras bibliotekāra

palīgu, no 1925. g. par jaunākā bibliotekāra vietas izpil-
dītāju. 1925. g. oktobrī direktors M. Stumbergs iecēla viņu
par Literatūras vēstures, valodniecības un folkloras nodaļas
vadītāja vietas izpildītāju; no 1930. g. oktobra R. Rudzītis bija
šās nodaļas pārzinis. Tā kā R. Rudzītis zināja senās valodas,
viņa pārziņā nonāca arī grieķu un romiešu literatūras klasiķu
nodaļa, bet 1943. g. rudenī R. Rudzītis pārņēma arī Filozo-

fijas nodaļu 2
.

Turklāt vairākus gadus viņš darbojies arī Grā-
matu dublētu nodaļas sakārtošanā L. Jaunielā 26.

Līdztekus bibliotekāra darbam VB Literatūras vēstures, va-

1 LNB. Lieta Nr. 526. 146 Ip.
2 RX A 164, Nr. 459; RX A 122, 19 glabašanas vien.
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lodniecības un klasiķu nodaļā viņš nodarbojās ar tulkošanu
un rakstniecību. Sarakstījis vairākas grāmatas un apceres par
kultūras, mākslas un gara zinātnes problēmām. Kopā ar

K. Egli R. Rudzītis latviskojis un apcerējis R. Tagores darbus.

R. Rudzītis ir labi zināms arī kā dzejnieks un esejists 1
.

1948. g. maijā atlaists no darba Valsts bibliotēkā kā ne-

ieradies darbā nezināmu apstākļu dēļ. īstais darbā neierašanās

iemesls bija viņa apcietināšana. R. Rudzīti (ilggadējo VB Fi-

loloģijas un filozofijas literatūras nodaļas vadītāju, pēckara
gados minētās literatūras sekcijas galveno bibliotekāru)
represēja par darbību Latvijas Rēriha biedrībā un izsūtīja uz

Komi APSR, kur viņš atradās Intas, kā arī Abezas nometnē.
Pēc reabilitācijas 1954. g. atgriezās Rīgā.

ERNESTS RUNCIS

Ernests Runcis (pēc 1933 II literārais pseidonīms Ernests

Arnis; 1885.24.X11 Valkas apriņķa Trikātas pagastā 2

30.V11 Ustjsurmogas nometnē, Sibīrijā). Dzimis dārznieka ģi-
menē. Mācījies Smiltenē, beidzis Jekaterinoslavas ģimnāziju
(1903). Mācījies Mitveidas (Vācijā) elektrotehniskajā insti-

tūtā, kur pabeidzis trīs kursus.

Pirmos dzīves gadus pavadījis Latvijā; iesaistījies revolu-

cionārajā kustībā, par ko 1906. g. apcietināts. 1908. g. notie-

sāts uz 10 gadiem spaidu darbos. Sodu izcietis Rīgā (1908. —

1910. g.), Smoļenskā (1910—16. g.; strādājis Smoļenskas ka-

torgas cietuma bibliotēkā), Irkutskā (1916. —17. g.). 1917 111

amnestēts, atgriezies Latvijā.
No 1919. g. decembra E. Runcis strādāja par Latvijas Iz-

glītības ministrijas Arhīvu un bibliotēku nodaļas pilnvarnieku
kultūras vērtību aizsardzības lietās. 1920. g. 1. septembrī viņu
pārcēla uz Valsts bibliotēku par darbvedi. (1920. g. VB tika
izveidota īpaša darbvedība Kultūras fonda tautas bibliotēku

organizēšanai.) 3 E. Runcis kā VB pārstāvis piedalījās Kultū-

ras fonda bibliotēku grāmatu kataloga sastādīšanas komisijas

1 R. Rudzīša darbu bibliogrāfija (autora sastādīta) atrodas LNB Le-
tonikas nodaļā un Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā (ma-
šīnrakstā) .

2 LVA. 235. f. 105. lieta; uzziņu izdevumos uzrādīts arī 1888. g.
1. I, 1884. g. 6. I.

3 Kluce M. Latvijas Valsts bibliotēkas darbība buržuāziskās Latvijas
laikā (1919. g. aug.—l94o. g. jūl.) // V. Lāča Latvijas PSR Valsts bib-
liotēka. Raksti: 4. [sēj.]. R., 1973, 50.—51. Ipp.
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darbā. 1921. g. iecelts par vecāko bibliotekāru. 1923. g. sep-
tembrī E. Runcim uzticēja Valsts bibliotēkas lasītavu pārzi-
nāšanu un vadīšanu. Viņš palīdzēja organizēt un izveidot VB
lasītavas Pils laukumā 2 un L. Jaunielā 26, parādot šajā
darbā daudz iniciatīvas. 1921. g. tika komandēts uz Krieviju
iepirkt bibliotēkai grāmatas, 1922. g. uz Lietuvu iepazī-
ties ar bibliotēku darbu. Pēc iepazīšanās ar kaimiņvalsts bib-
liotēku stāvokli un grāmatu tirgu E. Runcis ierosina no epizo-
diskas grāmatapmaiņas pāriet uz regulāru preses eksemplāra
apmaiņu, kā arī aicino šo ideju izplatīt Igaunijā, Somijā un

Lietuvā. E. Runcis pētīja lauku bibliotēku tīklu Vidzemē, Kur-
zemē un Latgalē; daudz darījis Kultūras fonda bibliotēku no-

dibināšanā, vācis materiālus par kara nopostītiem apgabaliem,
vietām, kur bibliotēku nav, vai arī tās ir trūcīgas.

Strādājot VB, E. Runcis no 1920. g. vienlaikus darbojies
arī Antona un Emīlijas Benjamiņu preses izdevumos; ar pār-
traukumiem bijis laikraksta «Jaunākās Ziņas» redaktors un

redakcijas loceklis (1926.—37. g., 1940. g.), žurnāla «Atpūta»
redaktors (1928.i —37. g.). E. Runcis ir vairāku romānu, dau-
dzu dzejoļu, rakstu un grāmatu recenziju autors, literāro
darbu tulkotājs un atdzejotājs. 1941. g. 14. jūnijā deportēts
uz Krieviju.

MĀRTIŅŠ STUMBERGS

Mārtiņš Stumbergs 1 (1872.27.X11 Rīgā
Dzimis strādnieku ģimenē. Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju
(1890). 1920. gadā M. Stumbergs jau cienījamā vecumā iestā-

jās Latvijas Universitātes Filozofijas un filoloģijas fakultātē,
lai studētu baltu filoloģiju.

No 1920. g. maija M. Stumbergs bija Valsts bibliotēkas

pārziņa palīgs, arī pārziņa vietas izpildītājs, bet no 1921. g.

augusta ar izglītības ministra A. Dauges pavēli Mārtiņu
Stumbergu apstiprināja par Valsts bibliotēkas direktoru. No
direktora amata M. Stumbergs aizgāja pēc paša lūguma
1940. g. 20. septembrī. Jaunais VB direktors A. Ģērmanis
iecēla viņu par I šķiras bibliotekāra palīgu. No 1940. g. sep-
tembra līdz 1941. g. martam M. Stumbergs turpināja darbu

bibliotēkā dažādos amatos, strādājot gan par I šķiras biblio-
tekāra palīga vietas izpildītāju, gan direktora A. Ģērmaņa
palīgu (1940.8.1X —1941.9.1, direktora slimības laikā), gan arī

1 LVA. 235. f. 98. lieta.
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par nodaļas vadītāja palīgu. 1941. g. pavasarī viņš repatriējās
uz Vāciju. Bez Valsts bibliotēkas M. Stumbergs strādājis vēl

arī N. Kimmeļa grāmatu veikalā antikvariātā Rīgā (1890. g.

janvāris
dītājs un bibliogrāfs. VB fondos, it īpaši nodaļā «Baltica», ar

viņa gādību no N. Kimmeļa grāmatu veikala saņemti daudzi
reti un vērtīgi izdevumi.

M. Stumberga personība un darbinieku pūliņi Valsts bib-
liotēku nostādīja starptautiski atzītā līmenī. Vislielākais no-

pelns Latvijas brīvvalsts posmā ir bibliotēkas fondu paplašinā-
šana ar izdevumiem, ko iepirka ārzemju un iekšzemes grāmat-
tirgū, kā arī nacionālās bibliogrāfijas izveide, starptautisko
sakaru nostiprināšana ar citu valstu bibliotēkām.

20. gados M. Stumbergs vairākkārt devās ārzemju brau-
cienos zināšanu papildināšanai, kā arī, lai sekmētu literatūras

iegādi un apmaiņu. 1925. gada maijā M. Stumbergs devās ko-

mandējumā uz Poliju, Cehoslovakiju, Austriju, Itāliju un Vā-

ciju, lai iepazītos ar bibliotēku darbu šajās valstīs. M. Stum-

bergs bija Latvijas pārstāvis vairākās starptautiskās biblio-
tekāru konferencēs, arī Baltijas valstu bibliotekāru forumos.
1938. g. viņš piedalījās Starptautiskās informācijas un doku-

mentācijas federācijas 1 XIV kongresā Oksfordā (izglītības mi-

nistrija šim komandējumam piešķīra 1300 latus).
M. Stumbergs sekmēja kontaktu nodibināšanos ar pasau-

les lielākajām bibliotēkām. Viņš ir daudzu publikāciju autors

par bibliotēku darbu, bibliogrāfiskā izdevuma «Valsts biblio-
tēkas biļetens» un latviešu periodiskajos izdevumos iespiesto
rakstu sistemātiskā satura rādītāja «Latviešu (Latvijas) zi-

nātne un literatūra» redaktors. 1924. g. pie Izglītības ministri-

jas nodibināja Bibliotēku padomi (priekšsēd. T. Līventāls), di-

binātāju sapulcē un padomes darbā piedalījās arī M. Stum-

bergs. Viņš bija arī Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsē-
dētājs.

M. Stumbergs bija sabiedriski rosīgs cilvēks, piedalījās
Latviešu literāriskās biedrības, kā arī dažādu etnisko biedrību
un komisiju darbā, apmeklēja to pasākumus. Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas rokrakstu fondā saglabājušās biedra kartes,
ielūgumi, uzaicinājumi2

,
kas netieši liecina par M. Stumberga

darbību, piem., Latvijas Nacionālajā intelektuālās kopdarbības
komisijā (priekšsēd. L. Adamovičs), Latviešu literāriskajā bied-

rībā, Latviešu čehu un slovaku, kā arī Latviešu itāliešu

un citās biedrībās. M. Stumbergs bija izvirzīts par Baltijas un

1 Federation Internationale d’lnformation et de Documentation.
3 RX A 164, Nr. 307.
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Skandināvijas zemju intelektuālāk kopdarbības komisijas IV
konferences delegātu.

1928. g. M. Stumbergs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni
(4. šķira), 1936. g. viņam piešķirts Lietuvas Ģedimina ordenis
(3. šķira). Apbalvots arī ar Atzinības Krustu.

Miris emigrācijā. Pagaidām trūkst ziņu par viņa dzīvi un

darbību svešumā.

ELZA STENGELE

Elza Stengele 1 (1888.6.1 Rīgā
nieku ģimenē. 1907. gadā E. Stengele iestājās G. Sadovskas
sieviešu ģimnāzijā. 1909. g., pabeigusi astoņas klases, viņa
aizbrauca uz Maskavu, kur turpināja mācības. 1916. g. Mas-
kavā beigusi Gerjē Augstāko sieviešu kursu Vēstures un filo-

loģijas fakultātes vēstures nodaļu. 1916. g. kopā ar citiem

bēgļiem nokļuva Taškentā. Strādājusi par vēstures un vācu

valodas stundu pasniedzēju un mājskolotāju Taškentā, Mas-
kavā. No 1916. g. līdz 1918. g. bijusi cenzore Maskavas kara
cenzūrā. 1919. g. atgriezās Latvijā. No 1919. g. marta strādāja
LSPR Izglītības komisariāta Bibliotēku apakšnodaļā par in-

struktori.

Valsts bibliotēkā E. Stengele sāka strādāt dažas dienas

pēc tās nodibināšanas (no 1919. g. 1. septembra), sākumā par
bibliotekāra palīgu, no 1928. g. 1. decembra par jaunāko
bibliotekāri, no 1941. g. līdz 1951. g. gan par Vēstures un

mākslas literatūras nodaļas (sekcijas) vadītāju, gan galveno
bibliotekāri retumu un rokrakstu fondā. E. Stengele ilgus ga-
dus pārzināja biogrāfiskās, vēstures un mākslas literatūras
fondu. Viņa gādāja gan par fonda komplektēšanu un biblio-

tekāro apstrādi, gan par lasītāju apkalpošanu.
Savu vēsturnieces erudīciju E. Stengele izmantoja, sastā-

dot un rediģējot bibliogrāfiskos sarakstus par Latvijas vēs-

turi. levērību guva E. Stengeles rediģētais Vēstures skolotāju
biedrības izdevums «Latvijas vēstures bibliogrāfija, 1918—

1935», kurā pa vēstures periodiem un notikumiem bija siste-

matizētas ap 530 grāmatu un 2250 publikāciju no avīzēm, žur-

nāliem, rakstu krājumiem. Recenzijās izdevums bija vērtēts

pozitīvi, taču vienlaikus norādīts arī uz neprecizitātēm un ne-

pilnībām literatūras atlasē.

1 LNB. Lieta Nr. 644. 130 ip.; RX A 71, 4 glabāšanas vien.
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E. Stengele aizgaja no darba bibliotēkā sliktas veselības

deļ 1951. g. jūnijā.
1929. g. E. Stengele apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni

(5. šķira).

PAULINA ŪDRE

Paulina Cdre 1 (1890.24.X Rīgā 1966.10.1X Rīgā). Dzi-

musi jūrnieka ģimenē. No 1903. g. līdz 1910. g. mācījās A. Ķē-
niņa privātģimnāzijā. 1913. g. iestājās Harkovas Augstākajos
sieviešu kursos, kur mācījās trīs gadus Vēstures un filoloģijas
fakultātē, līdztekus strādājot par skolotāju. No 1916. g. līdz

1918. g. strādājusi par skolotāju bēgļu skolās Maskavā. 1919. g.
martā atgriezās Rīgā un iestājās darbā par bibliotekāri Izglī-
tības komisariāta Bibliotēku apakšnodaļā.

Valsts bibliotēkā strādāja no 1919. g. septembra līdz 1946. g.

jūnijam. Līdztekus darbam Paulīna Ūdre 1920. g. sāka studēt
LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes dabas zinātņu
nodaļā. 1942. g. viņa izstājās no universitātes pēdējā kursa.

P. Ūdre strādājusi par jaunākā bibliotekāra palīgu un par
vecāko bibliotekāri, pēc tam par Dabas zinību nodaļas vadī-

tāju. Ilgus gadus viņa pārzināja literatūru eksaktajās zināt-

nēs: matemātikā, fizikā, ķīmijā, botānikā, zooloģijā, kā arī

lauksaimniecības un tehnisko literatūru un grāmatas par ģeo-
grāfiju.

No 1942. g. februāra līdz 1944. g. oktobrim P. Udre bija
Komplektēšanas, inventarizēšanas un kataloģizācijas nodaļas
vadītāja. Pēc tam jaunais VB direktors A. Ģērmanis viņu ap-

stiprināja par Tehnikas literatūras nodaļas vadītāja vietas iz-

pildītāju, un šajā amatā viņa strādāja līdz 1945. g. jūlijam,
kad Paulīna Ūdre kļuva par Krātuves un izsniegšanas nodaļas
vadītāju. No darba VB aizgāja 1946. g. 5. jūnija.

ŽANIS UNĀMS

Žanis-Alfrids Unāms 2 (1902.19.V1 Sesavas pagastā
1989.8. X Oldenburgā, Vācijā). Dzimis amatnieka ģimenē.

Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju (1923. g.). Studējis
Latvijas Universitātē teoloģiju un tieslietas (1923. —28. g.).
Vienlaikus darbojies vairāku laikrakstu un žurnālu redakcijas.

1 LNB. Lieta Nr. 683. 101 Ip.
2 LVA. 235. f. 1. apr. 119. lieta.
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Bijis Rīgas pilsētas 10. biblioteķas pārzinis (1934. —38. g.),
valsts apgāda «Grāmatnieks» direktors (1938. —40. g.).

1938. g. vasarā Z. Unāms apceļoja vairākas Eiropas val-

stis, apmeklēja arī šo valstu bibliotēkas. Tuvāk iepazinies ar

Šveices bibliotēku darbu, Z. Unāms atzina, ka nav otras ze-

mes, kur tauta tik aktīvi piedalītos savas valsts bibliotēku
tīkla izveidē, jo gandrīz katras lielākās bibliotēkas vēstures
veidošanā Šveicē ir piedalījusies arī pati tauta.

No 1941. g. 12. jūlija līdz 1944. g. novembrim Z. Unāms

bija Valsts bibliotēkas (toreiz Zemes bibliotēka) direktors.

Ar Lielvācijas pilnvarotā muzeju un bibliotēku lietās Dr. Nila fon
Holsta rīkojumu Valsts bibliotēka 1941. g. 1. augustā tika pārdēvēta par
Zemes bibliotēku (Landesbibliothek), apvienojot tajā visas zinātniskās bib-

liotēkas Rīgā un Latvijā [Valsts bibliotēku, Rīgas pilsētas bibliotēkas Rāts-
laukuma izglābto da]u, Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēku (Torņu ielā 3/5),
Vēstures institūta bibliotēku, Vācu senatnes pētītāju biedrības bibliotēku
(Jaunielā 22) un citas]. Zemes bibliotēkas fondu kodolu veidoja Valsts

bibliotēkas fonds (aptuveni 1,8 milj. vien.). Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka
(65 tūkst, glabāšanas vien.) bija Zemes bibliotēkas atsevišķa nodaļa.

Zemes bibliotēkas vadīšanai tika iecelta direkcija šādā sa-

stāvā: Dr. Nils fon Holsts, Gustavs Šaurums, Latvijas Uni-

versitātes docents arheologs Dr. Eduards Sturms, ģenerālis
Verners Tepfers un Žanis Unāms. Direkcijas priekšsēdētājs
bija G. Šaurums, bet par Zemes bibliotēkas pārvaldes direk-
toru iecēla Z. Unāmu. Saskaņā ar lekšlietu ģenerāldirekcijas
rīkojumu Z. Unāmu 1943. g. janvārī iecēla par Kultūras un

sabiedrisko lietu departamenta direktoru, neatbrīvojot viņu no

Zemes bibliotēkas direktora pienākumiem.
Z. Unāms bija arī literatūrpētnieks un žurnālists. Viņš

sastādījis latviešu sabiedrisko, kultūras, saimniecisko un mili-

tāro darbinieku biogrāfisko vārdnīcu «Es viņu pazīstu» (iz-
dota 1939. un 1975. g.). Viņš ir apmēram divdesmit grāmatu,
vairāku kultūrvēsturisku apcerējumu un vairāk nekā tūkstoš
rakstu autors. Par vācu okupācijas periodu VB vēsturē Z. Unāms

ir rakstījis karalaika atmiņu grāmatā «Karogs vējā» 1 .
Kara beiguposmā (1944. vasarā) Z. Unāms emigrēja uz

Vāciju. No 1951. g. līdz 1956. g. viņš vadīja Oldenburgas
latviešu nometni. Pēckara trimdā Z. Unāms turpināja vēstur-

nieka un publicista darbību.

Apbalvots ar Lietuvas Ģedimina ordeni.

1 Valsts bibliotēkā // Un am s Z. Karogs vēja: Kara laika atmiņas.
[Aijovas Veiverlija], 1969. 1. sēj., 3. food.] 59.—108. Ipp.
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ANNA VEILANDE

Anna Veilande 1 (1871.7.V111 Jēkabnieku pagastā 1954.
4.X1 Rīgā). Dzimusi zemnieku ģimenē. Beigusi Jelgavas vācu

meiteņu skolu, kur nokārtoja elementārskolotājas eksāmenu.

Mājskolotājās diplomu ieguvusi Orlas ģimnāzijā. Mācījusies
prof. P. Leshafta Augstākajos sieviešu kursos Pēterpilī (1899
1904). Izglītības turpināšanas nolūkā devās uz Sveici, kur Cī-
rihes universitātē klausījās lekcijas dažādos priekšmetos. Lī-

dzekļu trūkuma dēļ pēc gada studijas pārtrauca. Izglītību tur-

pināja prof. P. Leshafta kursos, kurus beidza 1909. gadā.
1910.—1915. g. klausījās lekcijas prof. V. Behtereva Psihonei-

roloģijas institūtā Pēterpilī.
15 gadus strādājusi par mājskolotāju Jaunpilī, Jelgavā un

Pēterpilī. 1919. gada sākumā strādāja Izglītības komisariāta
Bibliotēku apakšnodaļā.

Viena no pirmajām Valsts bibliotēkas darbiniecēm. Pie-

ņemta darbā 1919. gada 1. septembrī. A. Veilande sāka strādāt

par jaunāko bibliotekāri, pēc tam par grupas (sekcijas) vadī-

tāju grāmatu krātuvē, kur viņas pārziņā nonāca literatūra

sociālajās zinātnēs. Viņa rūpējās gan par iespieddarbu iegādi,
gan bibliotekāro apstrādi, kārtošanu, izsniegšanu lasītājiem.
A. Veilande bibliotēkā bija atbildīga par grāmatām filozofijā,
psiholoģijā, pedagoģijā, tieslietās, tautsaimniecības jautāju-
mos, kā arī par medicīnas literatūru. 1941. g. augustā ar Ze-

mes bibliotēkas pārvaldes direktora pavēli A. Veilandi iecēla

par Sabiedrisko zinātņu nodaļas vadītāju. Sājā amatā viņa
nostrādāja līdz 1947. gadam. Aizgājusi no darba Valsts bib-
liotēkā 1949. g. 15. novembrī.

ERIKS ZUITIŅS

Eriks Zuitiņš2 (1889.31.111 Madonas apriņķa Patkules pa-
gastā —1980.12. X 1897. gadā ģimene pārcēlās uz

pastāvīgu dzīvi Rīgā, kur vecāki strādāja dažadas fabrikas.

Mācījies Rīgas pilsētas elementārskolā, no 1902. līdz 1907. g.—

Rīgas pilsētas tirdzniecības skolā. 1907. gadā iestājās mūzikas

privātskolā un vakaros piepelnījās, spēlējot ka pianists mazos

orķestros Rīgas kinoteātros. Mācības Pirmais pa-
saules karš. 1915. g. novembrī E. Zuitiņu mobilizēja un ieskai-

1 LNB. Lieta Nr. 700. 153 Ip.
2 LNB. Lieta Nr. 764. 119 Ip.; RX A 274, 26 glabašanas vien.
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tīja 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulkā muzikantu ko-
mandā. Pēc Rīgas ieņemšanas 1917. g. kopā ar pulku aizklīda
līdz Orlai, kur viņu 1918. g. februārī demobilizēja. 1918. g.
rudenī viņš atgriezās Rīgā. 1919. jūlijā E. Zuitiņš saka strā-
dāt jaunorganizētajā Kara muzejā Pulvertornī par bibliotēkas

pārzini.
1920. g., līdztekus darbam Kara muzejā, viņš strādāja arī

Valsts bibliotēka, bet no 1921. g. 1. janvāra pārgāja pastāvīgā
darbā VB par bibliotekāra vecāko palīgu. Ilgus gadus E. Zui-

tiņš bija Latviešu nodaļas 1 pārzinis (Pils laukumā 2). Latvijas
brīvvalsts laikā šī nodaļa bibliotēkas grāmatu krājumos ieņēma
galveno vietu, jo gādāja par nacionālās literatūras komplek-
tēšanu un saglabāšanu, kā arī iespieddarbu obligātā eksem-

plāra komplektēšanu. E. Zuitiņš rūpējās par to, lai fondā būtu

iespējami pilnīgāk pārstāvēti visi iespieddarbi latviešu valodā

neatkarīgi no izdošanas laika.
Varām un valdībām mainoties, E. Zuitiņam vairākkārt bija

jāveic LVB direktora vietas izpildītāja pienākumi, kā arī jā-
pārrauga aizliegto grāmatu fonds.

1923. g. septembrī VB direktors M. Stumbergs uzdeva
E. Zuitiņam pārzināt Latviešu nodaļas nelegālās literatūras
fondu un arhīvu. 1938. g. Latviešu nodaļā bija 72 700 grā-
matu, 51834 sīkiespieddarbi un 321 000 afišu samērā pil-
nīgs tā laika latviešu izdevējprodukcijas krājums. Ar Zemes
bibliotēkas direktora Z. Unāma 1941. g. 28. novembra rīko-

jumu E. Zuitiņš tika iecelts par nevēlamo grāmatu fonda pār-
zini. Arī nākamais VB direktors A. Ģērmanis uzdeva
E. Zuitiņam veikt specdaļas priekšnieka pienākumus.

1946. g. februārī viņš salaulājās ar Hermīni Strauhu

(dzim. 1912. g. Doles pagastā) Latvijas PSR Valsts bib-
liotēkas Galvenās grāmatu krātuves Retumu un sīkdarbu no-

daļas vadītāju. 1946. g. jūnijā E. Zuitiņš aizgāja pensijā.
No 1946. g. septembra līdz 1956. g. oktobrim strādāja par

bibliotekāru Rīgas Politehnikumā.
Bibliotēkas rokrakstu fondā ir E. Zuitiņa fonds2

,
cita

starpā tajā ir interesanta fotoattēlu kolekcija par VB (1920.
1946. g.).

1 Pazīstama arī kā Latvijas un Baltijas nodaja. E. Zuitiņš pārzināja
arī Latviešu nodaļas arhīvu.

2 RX A 274, 26 glabāšanas vien.
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BIBLIOTĒKAS DARBINIEKI STĀSTA PAR SEVI

UN BIBLIOTĒKU*

ALEKSANDRS PAVARS

1920. g. decembrī, kad stājos darbā Latvijas Valsts biblio-
tēka ka direktora palīgs, bibliotēka atradās L. Jaunielā 26,
nama, kurš ir viens no Rīgas celtniecības vēsturiskajiem pie-
minekļiem. Kā agrāko gadsimteņu arhitektūras objekts, lielas

publiskas bibliotēkas vajadzībām šis nams nebija piemērots.
Bibliotēkas krājumi sastāvēja no grāmatām, kas bija kļuvu-
šas par valsts īpašumu. Lai kaut cik, nelūkojoties uz telpu
ārkārtīgo šaurumu, darītu grāmatu krājumus lasītājiem pie-
ejamus. tika atvērta arī šinīs neērtajās telpās ne tikai lasī-
tava, bet arī bērnu bibliotēkas nodaļa, ciktāl krājumos bija arī
bērnu literatūra.

Tomēr, lai attīstītos par centrālo publisko bibliotēku, bija
nepieciešami ievērojami plašāki līdzekļi, kurus ar grūtībām
nācās izkaulēt no diezgan skopā toreizējā valsts budžeta. Jau
tanī pašā 1920. gadā, paturot savā pārziņā namu Jaunielā,
bibliotēka pārcēlās uz otru tai piešķirtu ievērojami lielāku
namu arī ar vēsturisku nozīmi Pils laukumā 2. (Ēka
Pils laukumā 2 tika nodota bibliotēkas rīcībā 1921. g. maijā.—
Atmiņu sakārt, piez īme). Šeit jau tika iekārtotā ertaka
lasītava, kas deva iespēju labāk apmierināt lasītāju straujo
pieaugumu: gada laikā no 25 000 uz 70 000. Ar to vēl nepie-
tika. Nācās paplašināt lasītavu līdz 150 vietām, jo apmeklētāji
arī pēc bērnu bibliotēkas likvidēšanas turpināja pieaugt, pār-
sniedzot 100 000 gadā.

Vēršoties bibliotēkas darbībai plašumā, bija nepieciešams
radīt tai attiecīgu juridisko pamatojumu. Ja ar Izglītības mi-

nistrijas izdotajiem noteikumiem par Valsts bibliotēku tā bija
viena no šīs ministrijas Mākslas un kultūras departamentam
pakļautām iestādēm, tad kopš 1922. g. ar īpašu likumu par
Valsts bibliotēku tai tika radīts centrālās un nacionālās bib-
liotēkas stāvoklis. Tās uzdevumos ietilpa krāt un uzglabāt
visu to, kas izdots Latvijā, iegūt tos ārzemju izdevumus, kas
raksturo Latvijas zinātni, mākslu un kultūru, kā arī pēc iespē-
jas krāt izdevumus par ārzemju kultūru. Šādiem nolūkiem bija

* Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu zināt-

niskajā noda]ā rodamas vairāku bibliotēkas darbinieku atmiņas rokrakstā.
Materiālus publicēšanai atlasīja un sakārtoja Silvija Sardiko.
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nepieciešams nodrošināt Valsts bibliotēku ar iespiedumu darbu
obligāto eksemplāru. Raksturīgi toreizējiem apstākļiem, ka
likumā bija ietverts pants, ka Valsts bibliotēkas ārzemju sūtī-

jumus nelūko cauri ne vispārējā, ne kara cenzūra, un tie nav

muitojami.
Skopajā valsts budžetā bija paredzēti arī līdzekļi grāmatu

iegādāšanai. Ja sākumā Valsts bibliotēkas seno un reto grā-
matu klāsts bija ievērojami bālāks, piemēram, par Rīgas pil-
sētas centrālās bibliotēkas krājumiem, tad, pateicoties plašu
aprindu atsaucībai, arī šīs nozares sistemātiski pieauga.

Lai bibliotēkas krājumus pienācīgi saglabātu, grāmatas
bija jāiesien, un šie izdevumi savukārt prasīja ievērojamas
summas. Raksturīgi atzīmēt, ka šīs summas galvenokārt pie-
krita Rīgas Centrālcietuma darbnīcām, kurās ievērojami tika

paplašināta grāmatu sietuve.
Valsts bibliotēkas kā zinātniskas bibliotēkas loma ievēro-

jami pieauga, attīstot grāmatu apmaiņu ar ārzemju bibliotē-
kām patapinājuma kārtībā. Visa un it īpaši agrākā
zinātniskā periodika, žurnāli, rakstu krājumi u. tml., kas bija
pētniecībā nepieciešami, nebija zinātniekiem citādi pieejami.
Jau 1922. g. Valsts bibliotēka noslēdza ar Prūsijas Valsts
bibliotēku Berlīnē līgumu par grāmatu apmaiņu patapinājuma
kārtībā. Tādā ceļā šīs ievērojamās bibliotēkas krājumi kļuva
pieejami Latvijas zinātniekiem. Apmaiņas sakari patapinājuma
veidā nodibinājās arī ar Ļeņingradas Publisko bibliotēku, kā
arī ar vairākām Eiropas valsts un nacionālām bibliotēkām un,

protams, arī Igaunijas un Lietuvas bibliotēkām.
Lielu un svarīgu darbu kultūras laukā nācās Valsts biblio-

tēki veikt, kad Kultūras fonda līdzekļus sāka izlietot plašos
apmēros tautas bibliotēku nodibināšanai un paplašināšanai.
Bez kādas Valsts bibliotēkas personāla paplašināšanas viss

sarežģītais šo bibliotēku komplektēšanas un grāmatu iesieša-
nas darbs tika nodots Valsts bibliotēkai, kura to arī sekmīgi
veica.

Kā sevišķs Valsts bibliotēkas nopelns minams tas, ka tās

bibliogrāfijas un kataloģizācijas nodaļa izveidojās par ievē-

rojamu zinātniskās bibliogrāfijas centru, kāda pirms Valsts
bibliotēkas Latvijā nebija. Tika radīti un izaudzināti speciā-
listu bibliogrāfu kadri savā ziņā savs bibliogrāfijas insti-

tūts Latvijā. Tas deva iespēju Valsts bibliotēkai izdot gads-
kārtēju izdevumu: sākumā «latviešu» («Latviešu zinātne un

literatūra» sakārt.), pēc 1925. g. «Latvijas zinātne un

literatūra», kurā ietilpa bibliogrāfijas rādītājs par Latvijas
periodikas rakstiem. Šāds izdevums ilgu laiku bija vienīgais
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Eiropa. Ar 1927. g. tika izdots «Valsts bibliotēkas biļetens»
par Latvijas iespieduma darbiem, pie kam teksts tika iespiests
tikai uz vienas lappuses. Ar to tika dota iespēja visiem abo-
nentiem. piemēram, bibliotēkām, iegūt sev unificētu jauno grā-
matu kataloģizāciju.

ERIKS ZUITIŅŠ

Mans darbības laiks Valsts bibliotēkā sākās 1920. g.
1. maijā un turpinājās bez pārtraukuma līdz 1946. g. 18. jū-
nijam. Pārzināju Latviešu nodaļu, arhīvu, Nelegālās litera-
tūras, Retumu u.c. sīkākas nodaļas. Darbība balstījās uz

«Likumu par Valsts bibliotēku», kurā teikts, ka Valsts biblio-
tēkas uzdevums ir krāt un uzglabāt to, kas ir un tiek izdots

Latvijā, iegūt ārzemju izdevumus, kuri raksturo Latvijas zi-

nātni, mākslu un kultūru, to starpā arī Latvijā aizliegtos.
Daudz mums palīdzēja «krāšanā» kolportieri: Andrievs

Zāle, Cirītis no Mazsalacas un citi.
Kara gadi prasīja īpašu piepūli reto krājumu evakuācijā

un reevakuācijā uz nodegušā Rātsnama seifu un seifu Jēkaba
ielā 6/8. Valsts bibliotēkas krājumus papildināja savāktās, dā-
vinātās un pirktās grāmatas un citi materiāli, kā arī saskaņā
ar «Preses likumu» ir trīs obligātie eksemplāri. 1. eksemplārs
nonāca arhīvā, kur tas neskarts tika uzglabāts tāds, kāds iz-

nācis, 2. eksemplārs tika nodots attiecīgā nodaļā, kur izsniedza
lasīšanai tikai uz vietas lasītavā, 3. eksemplāru nodeva

Dublēšu nodaļā, kur izsniedza uz mājām.
Mums bija arī pašdarbība. Pulciņš «Dūjas», kura sirds bija

Irēna Baļķīte, darbiniece no bibliotēkas sākuma vispirms
lasītavā, vēlāk Latviešu nodaļā, kur viņa bija mans palīgs.
Pašdarbībā piedalījos arī es pats gan kā klavierspēles solists,
gan kā pavadītājs Irēnai Baļķītei, kura bija arī vijolniece,
gan dziedātājām Birutai Jurjānei (Andreja Jurjāna meitai)
un Irmai Spalviņai. Vēlāk organizējās koris, kapelmeistara
Stiebriņa vadīts.

Viens jautājums neatrisināts mums bija visu laiku, t.i.
bibliotēkai piemērotu telpu jautājums. Pirmās telpas Jaun-
ielā 26 drīz vien pārslogojās, māja Pils laukumā 2 turējās
ilgāk. Par pašreizējām telpām nezinu spriest, bet piemērotas
bibliotēkai gan viņas nav. Būsim optimisti un cerēsim, ka

Valsts bibliotēka savu 75 gadu jubileju svinēs savās telpās.
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It

VERONIKA KALNIŅA*

Sāku strādāt kādā Rīgas proģimnāzijā. Četrus gadus, ka-
mēr apmeklēju ģimnāziju, pavadīju bibliogrāfa Misiņa ģimenē.
Un šai laikā man laikam kaut kas bija pielipis no nelaiķa
Misiņa mīlestības uz grāmatu. Laikam arī Misiņš to bija no-

vērojis, ,jo kādā dienā viņš man teica, vai es nevarot sakārtot
viņa personīgo bibliotēku un piepalīdzēt pie viņa «Latviešu

rakstniecības rādītāja». So priekšlikumu es ar prieku pieņēmu
un sāku strādāt. Bibliogrāfijas laukā man nekādu zināšanu

nebija, bet instinktīvi jutu pareizo ceļu, un Misiņš bija ar

manu darbu ļoti apmierināts. Viņš man ieteica atstāt skolotā-

jas darbu un saistīties pie bibliotēkas. Uz Misiņa ieteikumu
mani pieņēma par bibliotekāru II Rīgas pilsētas bibliotēkā,
kur strādāju no 1913. līdz 1915. g. Paralēli darbam bibliotēkā

strādāju arī pie «Latviešu rakstniecības rādītāja». Kara ap-
stākļu dēļ 1915. g. pārgāju dzīvot uz laukiem un strādāju kā

skolotāja. 1919. gada decembrī Misiņš mani atkal aicināja uz

Rīgu, uz Valsts bibliotēku.

ARTURS ĢERMĀNIS

1940. gadā, kad Latvijā atjaunojās padomju vara, Valsts
bibliotēkā biju nostrādājis apmēram 17 gadu Bibliogrāfijas
nodaļā. Kopš 1928. gada gatavoju «Valsts bibliotēkas biļe-
tenu» direktora M. Stumberga redakcijā.

Valdība bija atzinusi, ka līdzšinējais bibliotēkas direktors

jāapmaina pret pašreizējam laikam piemērotāku personu. Par

tādu valdība bija atzinusi mani.

Lai gan piedāvājums cēla manu pašapziņu, tomēr šaubī-

jos, vai veikšu jaunos pienākumus, jo administratīvs un saim-

niecisks darbs man bija svešs.

Teicu, ka šim postenim vairāk piemērots Voldemārs Rube-

nis, ko pazinu kā spējīgu bibliotekāru, labu organizatoru, kas

sekojis bibliotēkas zinātnes domai Padomju Savienībā. Tur-

klāt viņš ir partijas biedrs. Man atbildēja, ka Rubeni tik at-

bildīgā darbā nevarot likt, jo pa partijas līniju viņam inkri-

minē vienu lietu, kas jānoskaidro. Man uzticoties vairāk nekā

* V. Kalniņa strādājusi Valsts bibliotēkā 1920. g. apr.—aug., bet pec
tam neilgu laiku bijusi līgumdarbiniece (kataloga kartīšu rakstītajā). No

1945. g. sept. līdz 1956. g. dec. atkal VB štata darbiniece, strādājusi Grā-

matu krātuvē.
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viņam. Nodomāju, ka laikam esmu par sevi parak sliktās do-
mas, un saku strādāt.

Vispirms griezos pie Komisāru Padomes resp. Viļa Lāča,
lai panak Valsts bibliotēkas ieskaitīšanu Vissavienības grā-
matu obligatā eksemplāra saņēmējos. Tas notika itin drīz.

Ludzu Centrālkomiteju, lai dod man par palīgu Voldemāru
Rubeni. Bija tā kā ar mieru, vienīgi Rubeni bija pievācis cits
resors, kas no viņa negribēja šķirties.

Ka gaiss bija vajadzīga informācija par darbu Padomju
Savienības lielajās bibliotēkās. Izglītības komisariātā izveido-
jas grupa, kurai bija arī vajadzīga informācija. Sīs grupas
sastava, kuru vadīja Izglītības komisārs Jūlijs Lācis, arī es

nonācu Maskavā.

Sīki iepazinos ar Ļeņina bibliotēku, kurai nupat bija uz-

celta jauna ēka, ar Vēstures bibliotēku, Grāmatu palātu.
Atgriezies Rīgā, sāku cilāt jautājumu par ēkas celšanu

Valsts bibliotēkai. Ir pretimnākšana. Jāizšķiras, kur ēku celt.
Cik atceros, izvēlējāmies Citadeles rajonu.

Protams, uz ēku jāgaida ilgi, bet bibliotēka slāpst nost.
Kada ēka jādabū tūlīt, kur izvērsties.

Griezos pie Tautas Komisāru Padomes nodaļas vadītāja
Artūra Priedīša un lūdzu, lai Valsts bibliotēkai piešķir AEG
namu L. Pils ielas un Doma laukuma stūrī, kas man šķita
vispiemērotākais. Bet šī ēka jau bija piešķirta vienai bankai
un man bija jāapmierinās ar piedāvāto Hipotēkas bankas namu

tagadējā Komjaunatnes ielā.

Pa to laiku Rubenim bija izdevies pārnākt pie manis. Viņš
bija studējis arhitektūru, un tad nu viņš ķērās pie plauktu
izbūves piešķirtajā ēkā.

Bibliotēka auga, darbs paplašinājās, līdzekļi netika liegti.
Darbinieku skaits pieauga turpat līdz 100 cilvēkiem. lekšējais
darbs bibliotēkā ritēja spraigi. Neapzinātu gramatu bija pilns
5 stāvu spīķeris, nams Jaunielā un vēl dažās vietās. Gramatas

japārvieto, ’jānovieto, kaut arī rupjās grupās Jāsistematizē,
daudz grāmatu jākataloģizē: jāraksta kartītes, jāšifre, javeido
katalogi. Bija jādomā par vecās sistēmas laušanu un jaunas
izveidošanu.

Karš! Vācieši Rīgā. Sēdu savā kabinetā, viena darbiniece
ienāk un vaicā, vai tad es uz Brīvības pieminekli neiešot, visi
jau aizgājuši.

Neiešu.

Citu rītu nāku darbā, manā krēslā sēd Unams, 10. pilsētas
bibliotēkas pārzinis. Tā un tā, tagad viņš esot iecelts par



Valsts bibliotēkas direktoru. Pabakstīju bibliotēkas nodošanas
un pieņemšanas aktu un gāju.

Baigi! Tevi taču katru acumirkli var pievākt un ... Tu taču

negāji piedalīties pateicības lūgšanā Hitleram.

Pirmajā laikā it kā darbā patvēros pie bibliotekāra Preisa

Izglītības ministrijā. Pa to laiku bija nodibinājusies Vēstures
krātuve prof. A. Svābes vadībā. No turienes saņēmu uzaicinā-

jumu nākt strādāt Krātuves (Vēstures institūta sakārt.)
bibliotēkā. Tur priekšā bija vairāki man pazīstami vēsturnieki:
Svābe un Zeids no Konversācijas vārdnīcas, kurā arī es strā-

dāju, Stepermanis, Altements, Zemzaris. Tur strādāju līdz Rī-
gas atbrīvošanai.

Gāju pie Izglītības ministra K. Strazdiņa noskaidrot savu

stāvokli. Lai ejot un mierīgi strādājot, labi, ka neesot aizskrē-

jis ...
Man atkal veca baža: negribu but direktors. Saku Ar-

turs Eglīte, kas pa kara laiku studējis Padomju Savienības
bibliotēkas darbu, daudz vairāk piemērots šim postenim. At-
kal nē! Ja gribot, lai ņemot Eglīti par palīgu, bet par
direktoru nē.

Eglīte enerģiski ķērās pie kadru pāraudzināšanas gan po-
litiskā, gan padomju bibliotēkas darba apgūšanas ziņā. Nu

varēju veltīt savu laiku bibliogrāfijas darbam.
Pirmā pēckara gada otrā pusē, neatceros vairs, kādā veidā,

saņēmu uzaicinājumu, lai es iesniedzu atlūgumu. Es atteicos

to darīt. Tad tika izdota pavēle, ka tieku atlaists no darba kā
uzdevumu neveikušais.

Aizgāju pie Kultūrizglītības komitejas priekšnieka Āboliņa,
prasīju, kas ir īstais iemesls manai atlaišanai, jo līdz šim ne-

esmu nekad saņēmis piezīmes par nepareizu vai sliktu darbu,
par nepadarītu darbu. Biedrs Āboliņš atvainojās, ka viņam tas
bijis jādara: viena persona (kas aicināja uz pieminekli) ziņo-
jusi, ka es esot buržuāzisks nacionālists.

Kad ZA Vēstures institūta direktors K. Strazdiņš to uzzi-

nāja, viņš aicināja mani darbā Institūtā par galveno biblio-

grāfu. Institūtā nostrādāju no 1945. līdz 1982. gadam, kad

aizgāju pensijā.
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Dores Sniķeres iesniegums par pieņemšanu darbā Valsts bibliotēkā un

direktora v. i. Mārtiņa Stumberga parakstītā pavēle. Dore Dārta Sniķere
(1874.4.VIII—1945.6.XII) visu darba mūžu nostrādāja Valsts bibliotēkā
(1921—45).
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Dažu Starptautiskā apmaiņas biroja veidlapu paraugi. 1924. g. nodibinā-
tais Starptautiskās apmaiņas birojs organizēja iespieddarbu oficiālu un ne-

oficiālu apmaiņu ar ārvalstu bibliotēkām un zinātniskām iestādēm.
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Svinīgā solījuma standartteksts. Šādu valsts iestāžu darbinieku svinīgo
solījumu parakstīja arī E. Zuitiņš.
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1939. g. 27. novembra bibliotekāru ar arhivāru sanāksmes dalībnieku ap-

meklējamo iestāžu saraksts. Minēto iestāžu skaitā bija arī Valsts bib-

liotēka.
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Bibliogrāfes Paulīnes Dzērves (1895—1978; VB 1923—47) rokraksts.
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1984. g. 30. novembrī saņemtā Latvijas PSR Kultūras ministrijas vēstule

par Galvenās literatūras pārvaldes pavēli. Tajā dots kārtējais norādījums

par aizliegto grāmatu izņemšanu no bibliotēku atklātajiem fondiem.
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NOZĪMĪGĀKO NOTIKUMU UN FAKTU HRONOLOĢIJA

(1919—94 IV)

1919 3. aprīlī lielinieku varas laikā P. Stučka paraksta
«Dekrētu par bibliotēkām», kurā norādīts, ka Izglītības
komisariāts noteic un regulē Latvijas Centrālās biblio-
tēkas un arhīva uzbūvi un iekārtu (pēc PSRS okupācijas
varas nodibināšanas šo datumu no 1946. gada līdz 1992.

gadam atzīmēja kā Valsts bibliotēkas nodibināšanas
dienu.

29. augustā Latvijas Republikas Ministru kabinets
izdod lēmumu par Valsts bibliotēkas organizēšanu (šo
datumu atzīmēja kā bibliotēkas dibināšanas dienu līdz

1940. gadam un atjaunoja 1993. gadā).
septembrī bibliotēkas rīcībā nodota ēka L. Jauniela 26.

1920 1. jūnijā sāk darbu pirmā lasītava ar 40 vietām
L. Jaunielā 26.

bibliotēka sāk saņemt Latvijas iespieddarbu obligātos
eksemplārus.

1. jūlijā fondā ir aptuveni 250 000 vienību 1 .
28. decembrī Ministru kabinets izdod rīkojumu, kas

Valsts bibliotēkai jauj ievest grāmatas un kolekcijas no

ārzemēm, nemaksājot muitu.

1921 sāk iznākt periodiskos izdevumos iespiesto rakstu rā-

dītāja «Latviešu zinātne un literatūra» kārtēja (numuru)
sērija; sākot ar 1925. g., sējumu rādītājs iznāk ar no-

saukumu «Latvijas zinātne un literatūra».

bibliotēkas rīcībā nodota otra ēka Pils laukuma 2,
kur rudenī atver lasītavas telpas ar 70 vietām.

1922 februārī atver lasītavu bērniem un bērnu grāmatu
abonementu (darbojās līdz 1926. g. 1. novembrim).

maijā L. Jaunielā 26 sāk darbu Dublēšu nodala, kas

pret galvojumiem izsniedz grāmatas lasīšanai majas.
24. maijā Latvijas Satversmes sapulces kopsēdē pie-

ņemts Likums par Valsts bibliotēku (bija

spēkā līdz 1940. gadam), kā arī Likums par Cen-

trālo grāmatu katalogu (katalogs netika izvei-

dots) .

21. oktobrī bibliotēka noslēdza pirmo līgumu_ par sav-

starpēju grāmatu lietošanu patapinašanas kartība ar

Prūsijas Valsts bibliotēku (faktiski tas bija starpbiblio-
tēku abonementa aizsākums).

1 LVVA. 1632. f. 2. apr. 727. lieta. 3. Ipp.
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1924 bibliotēkā nodibināts Starptautiskais apmaiņas birojs.
1926 sāk iznākt periodiskos izdevumos iespiesto rakstu rā-

dītāja «Latviešu zinātne un literatūra» retrospektīvā
(burtu) sērija. Latvijas brīvvalsts laikā iznāca 8 sējumi
par 1763.—1907. g.

1927 sak iznākt Latvijā izdoto grāmatu rādītājs biblio-

grāfijas mēnešraksts «Valsts bibliotēkas biļetens»
(1941. —1943. g. «Zemes bibliotēkas biļetens»).

1930 no «Valsts bibliotēkas biļetena» salikuma sāk izgata-
vot iespiestās kartītes.

1940 pēc PSRS okupācijas varas nodibināšanas bibliotēka

reorganizēta par Latvijas PSR Valsts bibliotēku.
oktobrī bibliotēkas bilancē nodota ēka Jēkaba ielā 6/8.
16. novembrī Latvijas PSR Tautas komisāru padome

pieņem lēmumu «Par Grāmatu palātas nodibināšanu pie
Latvijas PSR Valsts bibliotēkas» (bija spēkā līdz
1959. g.).

PSRS lielākās bibliotēkas no saviem rezerves un ap-
maiņas fondiem sāk piesūtīt iepriekšējos gados izdoto

padomju literatūru. Padomju varas 10 mēnešos fonds

pieaug par 800 tūkst, vienībām.
bibliotēkas bilancē nodota ēka Anglikāņu ielā 5.

1941 janvārī sāk saņemt PSRS iespieddarbu bezmaksas

obligāto eksemplāru, februārī Latvijas PSR iespied-
darbu bezmaksas obligāto eksemplāru.

pēc vācu okupācijas režīma iestāšanās 1. augustā
Latvijas PSR Valsts bibliotēka pārveidota par Zemes
bibliotēku (Landesbibliothek), apvienojot tajā Valsts bib-
liotēku un pārējās zinātniskās bibliotēkas Rīgā (izņemot
Universitātes bibliotēku); pastāvēja līdz 1944. g. oktob-
rim.

1944 A. Rozenberga štābs izved uz Vāciju bibliotēkai pie-
derošos vērtīgos izdevumus.

novembrī pēc otrreizējās padomju okupācijas darbību

atjauno Latvijas PSR Valsts bibliotēka.

1944/45 bibliotēka saņem no PSRS Valsts literatūras fonda
lielus padomju grāmatu sūtījumus.

bibliotēka atkal sāk saņemt Latvijas PSR un PSRS
iespieddarbu bezmaksas obligāto eksemplāru (no
1959. g. maksas eksemplāru).

1945 12. februārī bibliotēku atver lasītājiem.
augustā bibliotēkas rīcībā nodod ēku Torņa ielā 3/5;

īrētajās ēkās L. Jaunielā 22, L. Jaunielā 24, Arsenāla
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ielā 5 un M. Pils ielā 3 tiek izvietots nesašķirotais fonds.
izveidots Bibliotēku zinātnes metodiskais kabinets.

1946 saskaņā ar padomju bibliotēkās pastāvošajiem prin-
cipiem sākta bibliotēkas struktūras un fondu sistēmas

reorganizācija pēc funkcionālā principa atbilstoši biblio-
tekārā un bibliogrāfiskā darba pamatprocesiem. Sāktas
veidot četras fondu grupas pamatfondi, palīgfondi,
specializētie un sevišķie fondi.

tiek likti pamati Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas
darbībai.

sāk likvidēt atsevišķu zinātņu literatūras nodaļas un

organizēt kopējo grāmatu krātuvi.
izveidota Speciāli glabājamās literatūras nodaļa, t. s.

specfonds (1988. g. sākās tā pārvērtēšana, nododot dau-
dzus iespieddarbus atklātībā, likvidēts 1990. g.).

sākas centralizēta grāmatu bibliotekārā apstrāde.
sākta ģenerālā grāmatu sistemātiskā kataloga izveide,

izstrādātas klasifikācijas tabulas bibliotēkas sistemātis-

kajam katalogam.
atvērta bērnu un jaunatnes lasītava.

1947 aprīlī notiek LPSR VB Zinātniskās padomes pirmā
sesija.

izstrādāta jauna bibliotēkas fondu, to izkārtojuma un

šifrēšanas sistēma.

sāk organizēt sīkiespieddarbu un attēlizdevumu fondu.

20. maijā darbu sāk Bibliogrāfisko uzziņu kabinets

(birojs) ar uzziņu literatūras palīgfondu un lasītavu.
sāk darbu Masu darba nodaļa (vēlāk Literatūras

propagandas nodaļa, tad Publicitātes nodaļa).
atvērts Marksisma-ļeņinisma kabinets ar pahgfondu

un lasītavu (vēlāk Sabiedrisko zinātņu literatūras la-

sītava).
1948 sāk organizēt kartogrāfisko izdevumu fondu.

atvērta PSRS tautu literatūras nodaļa ar palīgfondu
un lasītavu.

1949 atvērts Tehniskās un lauksaimniecības literatūras zi-

nātniskais kabinets ar palīgfondu.
pabeigta grāmatu krātuves reorganizācija.
1. jūlijā bibliotēkas fondā ir 2 173 527 iespiedvienības

(bez neuzskaitītajiem sīkiespieddarbiem, bibliotekāri ap-
strādātas 1 454 960 vien.); strādā 158 darbinieki, izvei-

dotas 10 nodaļas.
sāk iznāk Latvijas PSR nacionālas reģistrējošas bib-
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liogrāfijas rādītājs «Preses hronika» (arī «Latvijas PSR
iznākušo grāmatu rādītājs»),

1950 uz nodaļas «Baltica» bāzes izveido Novadpētniecības
nodaļu ar specializēto palīgfondu un lasītavu (1958. g.
to reorganizē, izveidojot Lasītavu literatūrai par Latvi-

jas PSR; vēlāk Letonikas lasītava).
sāk iznāk Latvijas PSR analītiskās bibliogrāfijas iz-

devums «Žurnālu un avīžu rakstu hronika».
sāk iznākt iespiestās anotētās grāmatu kartītes.

1951 atvērta Reto grāmatu un rokrakstu lasītava un Perio-
dikas lasītava Jēkaba ielā 6/8.

1955 izveidota Bibliogrāfijas un metodiskā darba nodaļa
(vēlāk — Bibliotēku dienests).

1956 iesākta centrālā alfabētiskā ārzemju izdevumu (grā-
matu, turpinājumizdevumu, žurnālu) kartīšu kopkataloga
veidošana.

lasītavas un grāmatu krātuve pēc ēkas Pils (toreiz
Pionieru) laukumā 2 atsavināšanas tiek pārceltas uz jau-
nām telpām K. Barona ielā 14.

1957 sāk iznākt bibliogrāfiskais rādītājs «Latvijas PSR
Preses hronika».

sāk izdot svarīgāko notikumu, jubileju un atceres
dienu kalendāru bibliogrāfisko un metodisko materiālu

krājumu tautas bibliotēkām; regulāri sāk publicēt Latvi-

jas tautas bibliotēku gada pārskatus.
1958 bibliotēkai pievieno Valsts centrālo nošu bibliotēku

un atver Nošu un mūzikas literatūras lasītavu (42 801

bibl. vien.).
1959 Latvijas PSR Grāmatu palāta kļūst par patstāvīgu

iestādi (1989. g. decembrī reorganizēta par Latvijas Bib-

liogrāfijas institūtu).
mašīnrakstā sāk iznākt bibliotēkas biļetens «Bibliote-

kāra Balss» (iznāca līdz 1984. g.).
1959/60 sāk apkalpot lasītājus jaunajās telpās K. Barona

ielā 14.

1962 Galvenajā grāmatu krātuvē pieņemts tagadējais ling-
vistiski hronoloģiski formātiski kārtiskais kārtojums
(līdz 1962. g. apstrādātās grāmatas paliek lingvistiski
sistemātiski kārtiskā secībā).

darbu sāk Jaunatnes lasītava; 1971. g. to pārveido
par Vispārējo lasītavu (strādāja līdz 1990. g.).

izdevumus reljefā iespiedumā (Braila rakstā) nodod

Latvijas Neredzīgo bibliotēkai un pārtrauc to iegādi.
1963 pēc ilgāka pārtraukuma izdots periodikā iespiesto
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rakstu rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra» kārtē-

jais sējums (par 1908.—09. g.). Līdz 1989. g. iznākuši
vēl 5 sējumi (par 1910.1—14. g.). Darbs turpinās.

sāk metodisko materiālu publicēšanu publisko biblio-
tēku darbinieku kvalifikācijas celšanas semināriem.

darbu sāk Reprogrāfijas nodaļa.
sāk izgudrojumu patentu nodošanu RZTB (tagad

Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka).
1964 iznāk bibliotēkas Rakstu 1. sējums. Līdz 1974. g.

iznāk pieci sējumi. No 1977. g. tos turpina sērijizdevuma
Bibliotēku zinātnes aspekti tematiskie rakstu

krājumi; 1994. g. atsākta Rakstu izdošana.

atklāj pastāvīgu muzejtipa ekspozīciju «Latviešu grā-
matniecības vēsture» (Jēkaba ielā 6/8).

sāk iznākt bibliogrāfisko rādītāju sērija «Latviešu re-

volucionārie darbinieki». Līdz 1975. g. izdoti 10 rādītāji.
nodibināta mikrofotolaboratorija.

1965 sāk starpbibliotēku abonementa darba koordināciju ar

citām Latvijas bibliotēkām.
1966 bibliotēkai piešķirts V. Lāča vārds.
1968 bibliotēka organizē pirmo Latvijas, Lietuvas un Igau-

nijas Valsts bibliotēku vasaras seminārnometni (LiLaEst-
-68).

1969 nodibināta Zinātniskās pētniecības nodaļa.
nāk klajā pirmais Valsts bibliotēkas sagatavotais rok-

rakstu katalogs (Zem z a r i s J. «Pērsieša rokraksti un

sarakste»). Līdz 1993. g. iznākuši četri rokrakstu zināt-

nisko aprakstu krājumi.
nāk klajā bibliogrāfiskais rādītājs «Cīņa par padomju

varu Latvijā: Izraksti no revolucionārās periodikas
(1920—1940)».

1970 parakstīts akts par Ikšķiles (Daugavas pjosp.
18) iekārtotās grāmatu krātuves nodošanu ekspluatācija.

iznāk «Latvijas PSR bibliotēkās sastādītie bibliogrā-
fiskie rādītāji, saraksti un rakstveida uzziņas, 1968».

Līdz 1993. g. izdoti 23 laidieni (pēdējais par 1990. g.).
Izdevums turpinās.

1971 sāk latviešu seniespiedumu (1525—1855) kopkataloga
s 2stā dīšanu

uz Vispārējās lasītavas bāzes izveido Filoloģijas,
mākslas un sporta literatūras lasītavu un Dabaszinātņu,

medicīnas un lauksaimniecības literatūras

uz Galvenās grāmatu krātuves fondu bāzes sak vei-

dot depozitāro fondu.
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pārtrauc vidusskolēnu un tehnikumu audzēkņu apkal-
pošanu (atjauno 1991. g.).

1972 bibliotēkai atsavina nelielo trimdas latviešu literatū-
ras krājumu (trimdas literatūras saņemšana atjaunota
1988. g.).

1. oktobrī Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas no-

daļā izveidots informācijas centrs par kultūru (nodaļas
struktūrā līdz 1976. g.).

nāk klajā rokasgrāmata «Latvijas PSR bibliotēkas».
nāk klajā pirmā lasīšanas un lasītāju interešu socio-

loģiskā pētījuma «Grāmata un lasīšana lauku rajonā»
programma.

1974 sāk izdot metodisko materiālu sēriju tautas bibliotē-
kām «Palīgs bibliotekāram».

1975 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka apstiprināta
par republikas depozītbibliotēku.

Zinātniskās pētniecības nodaļā sākta bibliotēkzinātnes
un saskarnozaru terminoloģijas izveide, daudzvalodu vār-
dnīcas sastādīšana.

bibliotēkai piešķirts Latvijas PSR iespieddarbu otrais

kontroleksemplārs.
nāk klajā Rīgas pilsētas lielāko bibliotēku fondu kom-

plektēšanas koordinācijas kopplāns (otrā redakcija).
1976 nāk klajā bibliogrāfiskais rādītājs «Latvijas PSR ar-

heoloģija (1940—1974)».
1977 sāk veidot latviešu rokrakstu grāmatu (18. —19. gs.)

kartīšu kopkatalogu (pabeigts 1990. g.).
nāk klajā iespiestā koprādītāja «Padomju periodiskie

izdevumi Latvijas PSR bibliotēkās» 1. daļa žurnāli,
turpinājumizdevumi, biļeteni (2. daļā informācijas
orgānu izdevumi 1983. gadā).

1978 sāk veidot Letonikas grāmatu kartīšu kopkatalogu.
sāk publicēt biobibliogrāfisko rādītāju sēriju «Pa-

domju Latvijas aktieri PSRS Tautas skatuves māk-
slinieki». Līdz 1987. g. izdoti 9 rādītāji.

sāk publicēt bibliogrāfisko rādītāju sēriju «Latviešu

revolucionārie rakstnieki». Līdz 1989. g. izdoti 7 rādītāji.
1981 nāk klajā A. Apīņa un S. Siško sastādītais inkunā-

bulu katalogs «V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas
inkunābuli».

Galvenajā grāmatu krātuvē telpu trūkuma dēļ sākta
fonda sasaiņošana.

1983 izveido Fondu restaurēšanas un higiēnas sektoru



167

(kopš 1988. g. Restaurācijas un fondu higiēnas no-

daļa).
uzņemas PSRS aizstāvēto disertāciju mikrofišu kom-

plektēšanu visās zinātņu nozarēs (pārtrauc 1991. g.).
bibliotēkai atsavina telpas L. Jaunielā 26. Grāmatas

pārvieto uz Stučkas (tagad Tērbatas) ielu 75 bijušās
fabrikas «Kaija» telpās.

1984 sāk izdot vairāksējumu bibliogrāfisko rādītāju «Lat-

viešu padomju literatūras zinātne un kritika». Līdz
1987. g. izdotas 3 daļas.

1985 darbu sāk Disertāciju mikrofišu lasītava (darbojās
līdz 1991. g.).

pēc bibliotēkas iniciatīvas Rīgā notiek pirmā Baltijas
grāmatzinātnieku konference «Grāmatniecība Igaunijā,.
Latvijā un Lietuvā 19. gadsimtā».

iegādāts pirmais displejs ar izdruku.
1986 sākta pirmās automatizētās datu bāzes «Kultūra» iz-

veide.
1987 sāk ieviest bibliotekāro un bibliogrāfisko klasifikāciju

(BBK), atcelta 1990. g.
1988 izsludināts konkurss par labāko jaunās bibliotēkas

ēkas projektu.
atklātībā un vispārīgai lietošanai sāk nodot bibliotē-

kas Speciāli glabājamās literatūras nodaļā (specfondā)
esošo literatūru, atceļ ierobežojumus informācijas un li-

teratūras saņemšanā. Likvidēti katalogi ierobežotas lieto-

šanas literatūrai. Darba sistemātiskais katalogs apvie-
nots ar lasītāju katalogu.

atjauno trimdā izdotās latviešu literatūras vakšanu.

ekspluatācijā nodots grāmatu krātuves korpuss
(300 000 glabāšanas vienībām) Tērbatas ielā 75.

1989 pēc kolektīva aptaujas bibliotēka atsakās no V. Lāča

vārda un atjauno agrāko nosaukumu Latvijas Valsts
bibliotēka.

arhitekts Gunārs Birkerts (ASV) sāk izstrādāt Lat-

vijas Valsts bibliotēkas jaunās ēkas arhitektonisko kon-

cepciju.
1990 klajā nāk biobibliogrāfiskais rādītājs «Krišjānis Ba-

rons» (pirmais Valsts bibliotēkas biobibliogrāfiskais iz-

devums, kurā uzrādīta arī trimdā izdotā literatūra).
8. augustā noslēgts sadarbības līgums ar Vacijas

Valsts bibliotēku (atrodas Berlīnē).
14. augustā noslēgts sadarbības līgums ar Polijas

Nacionālo bibliotēku.
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1991 ar Latvijas Republikas valdības lēmumu bibliotēka

pārdēvēta par Latvijas Naciorfālo bibliotēku.

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. g. 27. marta lēmumu nr. 84 «Par iespieddarbu ob-

ligāto bezmaksas eksemplāru nosūtīšanas kārtību Latvi-

jas Republikā» LNB tiek piešķirti pieci obligātie bezmak-
sas iespieddarbu eksemplāri.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija apstiprina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas statūtus.

izveidota Parlamenta informatīvās apkalpošanas no-

daļa un Ārzemju sakaru nodaļa.
sāk gatavot Latvijas bibliotēku elektroniskā grāmatu

kopkataloga projektu.
3. jūlijā pieņemts Latvijas Republikas Ministru Pa-

domes lēmums nr. 175 Par Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas būvniecību.

Vispārējās lasītavas vietā atvērta Jaunākās periodikas
lasītava.

1992 1. janvārī Galvenās grāmatu krātuves fondā glabājas
ap 1,6 milj. vien., no tām 236 000 vien, telpu trūkuma dēļ
lasītājiem nav pieejamas.

sadarbībā ar izdevēju Normanu Rosu (ASV) sākta

periodisko izdevumu mikrofilmēšana.
16. decembrī Augstākajā Padomē pieņemts Latvijas

Republikas likums Par Latvijas Nacionālo bib-
-1 i o t ē k u.

noslēgts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālo
bibliotēku sadarbības līgums 1992.—97. gadam.

ekspluatācijā nodots otrais korpuss Tērbatas ielā 75

(Reprogrāfijas nodaļa, Restaurācijas un fondu higiēnas
nodaļa).

bibliotēka iegūst Pasaules bankas depozītbibliotēkas
statusu.

saņem no Vācijas Otrā pasaules kara laika no Rīgas
bibliotēkām aizvestās grāmatas un periodiku.

sāk iznākt LNB un Latvijas bibliotekāru biedrības bi-

ļetens «Nota Bene».

nodibināta LNB Zinātniskā kolēģija.
1. janvārī bibliotēkas kopfondā ir 5,6 milj. vien.; sa-

saiņotais un lasītājiem nepieejamais fonds ir 1 087 817

vien.; strādā 400 bibliotekārie darbinieki, izveidotas

26 nodaļas.
1993 notiek starptautiska konference «Bibliotēku zinātnes

terminoloģija».
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apvieno Tehnikas un Dabaszinātņu, medicīnas, lauk-
saimniecības literatūras lasītavas.

1. oktobrī notiek LNB atkalapvienošanās ar Latvijas
Bibliogrāfijas institūtu (bij. Latvijas Valsts Grāmatu pa-

lātu).
izstrādāts bibliotēkas struktūras reorganizācijas pro-

jekts.
1994 12. aprīlī ar LNB direktora pavēli izveidoti seši de-

partamenti (fondu attīstības, katalogu sistēmas, lasītāju
apkalpošanas, bibliogrāfiskā darba, automatizācijas, mār-

ketinga un saimniecisko jautājumu departaments).

Sastādītāja S i Iv ij a SardikoSilvija Sardiko

PĀRSKATS PAR BIBLIOTĒKAS VĒSTURES AVOTIEM -

ROKRAKSTU KOLEKCIJĀM UN BIBLIOTĒKAS

DARBINIEKU PERSONĀLFONDIEM LATVIJAS
NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS RETO GRĀMATU

UN ROKRAKSTU ZINĀTNISKAJĀ NODAĻĀ

Pārskatā raksturoti četri kolekcijas tipa fondi un visi bi-

jušo vai esošo bibliotēkas darbinieku personālfondi: uzrādīts
fonda šifrs, fonda izveidošanas gads, fonda skaitliskais ap-

joms glabāšanas vienībās 1994. gada 1. janvārī (izņēmums ir

Latvijas Bibliotēku padomes arhīvs, kuru R nodaļā saņēma
1994. g. janvārī), rokrakstu tapšanas laikposms; sniegts arī

īss fonda satura apskats un fondraža dzīves dati 1.
Materiāli par bibliotēku un bibliotēkas darbiniekiem vai

arī bibliotēkas darbinieku atsevišķi rokraksti, kuri glabajas
dažos citos rokrakstu fondos vai kolekcijās, nav uzradīti.

I Rokrakstu kolekcijas

1. Latvijas Valsts bibliotēkas fonds.

RX A 164, 1967, 481 gl. v., 1919.—1993.

1 Aprakstos lietotie saīsinājumi:
LVB Latvijas Valsts bibliotēka
LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka
R bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskā nodaja
RX pilnīgi apstrādātie rokrakstu fondi
RX A vienkāršoti apstrādātie rokrakstu fondi

gl. v. glabāšanas vienība
dz. dzimis (-usi)



170

Bibliotēkas vēstures dokumenti, priģināli un noraksti, ma-

teriāli par bibliotēkas nodaļu un sabiedrisko organizāciju dar-
bību, par bibliotēkas celtniecību; recenzijas u.c. materiāli par
dažādiem bibliotēkas izdevumiem; sarakste un dokumenti par
personālu; fotomateriāli.

2. Latvijas Valsts bibliotēkas Specfonda nodala.
RX A 324, 1992, 65 gl. v., 1941.—1990.
Fonda glabajas likvidētās Speciāli glabājamās literatūras

nodaļas jeb specfonda dokumentācija.
3. Veltījumi Latvijas PSR Valsts bibliotēkai.
RX 33, 1959, 102 gl. v., 1949.—1990.

Kolekcija ietilpst iestāžu, organizāciju un privātpersonu
apsveikumi bibliotēkai dažādās jubilejās, pateicības vēstules
un veltījumi bibliotēkai.

4. Latvijas Bibliotēku padome.
RX A 332, 1994, 22 gl. v., 1967.—1993.

1993. gadā likvidētās Latvijas Bibliotēku padomes jeb Re-

publikāniskās bibliotēku padomes (agrākais nosaukums «Lat-

vijas PSR Valsts plāna komitejas zinātnisko, zinātniski teh-
nisko un speciālo bibliotēku starpresoru komisija») darbības
materiāli: nolikumi, darba plāni, atskaites, sarakste, konkursa
«Labākais bibliogrāfiskais rādītājs» materiāli.

II Personālfondi

1. Aleksejs Apīnis (dz. 1926. g.).
RX A 300, 1984, 116 gl. v., 1945.—1980. gadi.
Galvenokārt Latvijas grāmatniecības vēstures materiāli

(apcerējumi, sagataves materiāli u.c.), LVU mācībspēku lek-

ciju pieraksti; materiāli par darbību LVB, arī bibliogrāfes
Martas Apīnes rokraksti.

2. Aina Deglava (1909—1992), Arnolds Deglavs
(1904—1969).

RX 51, 1960, 123 gl. v„ 1940. gadi—l9Bl.
A. Deglavas runas (mašīnraksta), .sarakste, atmiņu pierak-

sti (par tēvu A. Sukutu un vīru A. Deglavu), fotomateriāli.

A. Deglava materiāli par darbību padomju iestādēs, arī foto-
attēli.

3. Zelma Draudina (1897—19...).
RX A 249, 1979, 4 gl. v., 1927.—1972.
Literatūrvēsturiska satura materiāli (atmiņas par R. Apini,

sarakste).
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.4. Arturs Eglīte (1905—1981).
RX A 293, 1988, 82 gl. v., 1930.—1970. gadi.
Biogrāfiskā satura dokumenti un fotouzņēmumi; dažāda

satura materiāli par darbību bibliotēkās, arī LVB. Daudz kul-
tūrvēsturiska satura rokrakstu, kam nav saistības ar LNB
vēsturi.

5. Ņina Ģērmane (dz. 1914. g.), Arturs Ģērmanis
08991993)

RX A 296,' 1986, 93 gl. v., 1899.—1986.

Bibliogrāfa A. Ģērmaņa biogrāfiskā satura atmiņas un

fotomateriāli. Dažādu personu rokraksti un materiāli no

A. Ģērmaņa kolekcijas, piem., J. Misiņa atmiņu pieraksts,
V. Cannes rokraksti, foto un darbības materiāli, A. Rolava
tulkotais I. Kanta darbs «Tikumu metafiziskais pamatojums»
un citi.

Logopēdes Ņ. Ģērmanes un viņas tēva A. Dzeivera darbī-
bas materiāli, sarakste.

6. Anna Ipšenberga (1904 —1969).
RX A 60, 1969, 7 gl. v„ 1930. gadi—l969.
Biogrāfiskā satura materiāli (1 gl. v.), japaņu valodas

apguves materiāli.

7. Jūlijs Krūmiņš (1890—19...).
RX A 278, 1983, 14 gl. v„ 1910. —1940.

Fragmenti no viņa vāktas latviešu kultūras darbinieku rok-

rakstu kolekcijas (daiļdarbu autogrāfi, vēstules).
8. Eiženija Peile (1908—1978).
RX A 256, 1979, 43 gl. v„ 1953.—1977.

Apcerējumi un materiāli apcerējumiem bibliogrāfijā un

grāmatniecībā, bibliotekāro terminu vārdnīcas šķirkļu karto-

tēka; fotoattēli u.c. materiāli par darbību bibliotēkas, arī

LVB.

9. Atis Rolavs (1897—1970).
RX A 64, 1970, 31 gl. v., 1931.-1967.

.. .

1. Kanta darbu tulkojumi, apcerējumi par filozofijas jau-

tājumiem; biogrāfiska satura fotoalbums.
10. Rihards Rudzītis (1898—1960).
RX A 122, 1969, 19 gl. v., 1920. gadi—l9BB.
Daiļdarbi (dzeja, apcerējumi); materiāli par darbību Lat-

vijas Rēriha biedrībā; dienasgrāmatas (1923—1926, 1930

1948); biogrāfiska satura fotoattēli un to kopijas.
11. Skaidrīte Sirsone (dz. 1920. g.).
RX A 210, 1978, 3 gl. v., 1910. —1977.

Fotomateriāli.



12. Ženija Sūna-Pe n ģ er o t £ (1898—1975).
RX A 236, 1976, 96 gl. v., 1941. —1973.
Viencēlieni un apcerējumi par latviešu kultūras darbinie-

kiem. Sarakste ar pedagogu J. Gresti, apcerējums par J. Gresti.
13. Elza Stengele (1888—1971).
RX A 71, 1972, 4 gl. v., 1888.—1971.

Biogrāfiskā satura dokumenti, arī fotoattēli; apcerējums
par LVB.

14. Aleksandrs Vebers (1891 1973).
RX A 97, 1975, 11 gl. v., 1839., 1890.—1960. gadi.
Biogrāfiskā satura dokumenti un fotoattēli; bibliotēku vēs-

turei veltīts fotoalbums u.c. materiāli.
15. Biruta Zakevica (1919 —1987).
RX A 308, 1988, 10 gl. v., 1920.—1980. gadi.
Biogrāfiska satura dokumenti; raksti par kataloģizācijas

jautājumiem; studiju darbi literatūrzinātnē; kultūras darbinieku

fotokolekcija (4 gl. v.).
16. Jānis Zemzaris (dz. 1902. g.).
RX A 66, 1972, 153 gl. v., 1950. gadi—l99o.
Materiāli par darbību bibliotēkas R nodaļa (piezīmes par

retumu materiālu komplektēšanu, sarakste).
Fonda lielākā daļa viņa vēsturnieka darbības materiāli

apcerējumi, sagataves materiāli apcerējumiem, dokumentu tul-

kojumi, noraksti; atmiņu pieraksti; novadpētnieciska satura
darbi un fotoattēli par Lejasciemu.

17. Eriks Zuitinš (1889—1980).
RX A 274, 1983, 26 gl. v„ 1907.—1946.

Biogrāfiska satura dokumenti un fotoattēli; fotokolekcija
par LVB Latviešu nodaļu; stereofotogrāfiju kolekcija (Latvi-
jas, citu zemju un pilsētu skati, 1920. —1930. gadi).

Sastādītāja Gu n a KrūmiņaGuna Krūmiņa
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ROKRAKSTU FONDI, KAS APSTRĀDĀTI
LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS

RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU ZINĀTNISKAJĀ
NODAĻĀ NO 1980. GADA 1. APRĪĻA LĪDZ 1994. GADA

1. JANVĀRIM 1

Manuscript collections processed in the Scientific Department
of Rare Books and Manuscripts of the National Library of Latvia

from April 1, 1980 till January 1, 1994

Fon<i a Materiālu
Fonda nosaukums Materiālu raksturs rašanās vienību

murs laiks skaits

1 2 3 4 5

83 Oļģerts Ābelīte, Oriģināldarbi (zīmējumi, 1909—1974 29

grafiķis linogriezumi, kokgre-
(1909 —1972) bumu plātnes u.c.).

Biogrāfiski materiāli.
Vēstules, Fotomateri-
āli. Tēva Mintauta

Ābelītes biogrāfiskie
materiāli.

81 Pēteris Birkerts, Biogrāfiski materiāli 1890. gadi 304

folklorists (autobiogrāfija, bio- 1969

(1881 —1956) hronika u.c.). Materi-

āli par zinātnisko dar-
bību. Dažāda satura

apcerējumi, atmiņu pie-
raksti. Vēstules. Foto-
materiāli. Citu personu
rokraksti un darbu ma-

šīnraksti.

84 Adolfs Kaktiņš, Biogrāfiski materiāli. Da- 1889—1965 66

operdziedātājs žādu komponistu nošu

(1885—1965) rokraksti un noraksti,
nošu izdevumi ar veltī-

juma ierakstiem. Foto-

materiāli (to vidū

A. Kaktiņš lomās).

82 Atis Ķēniņš, Dzejoju pirmraksti un 1880. gadi 16

dzejnieks tīrraksti. Materiāli (ap- 1960. gadi
(1874 —1961) cerējums, fotogrāfijas

1 Ziņas par iepriekšējos gados apstrādātajiem rokrakstu fondiem sk.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas «Rakstu» 1.—5. sējumā un krā-

juma «Bibliotēku zinātnes aspekti» 1.. 2. un 5. laidienā.
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u. c.) par Irlavas

skolotāju semināru.

Vēstules. Fotomateri-
āli. Atmiņas par
A. Ķēniņu.

112 Mēdemu dzimtas Ar Kurzemes grāfu Mē- 18. gs. beigas— 58
būvprojektu ko- demu dzimtu un to 19. gs. pirmā
lekcija īpašumiem saistīti ēku, puse

to detaļu projekti un

skices dažādu autoru

(piemēram, arhitekta
Dž. Kvarengi) izpil-
dījumā.

85 Krišs Melnalksnis, Biogrāfiski materiāli. 1891.—1940. 145
pedagogs Oriģinālsacerējumi un gadi
(1879 —1930) tulkojumi. Materiāli

par pedagoģisko dar-
bību. Vēstules. Foto-

materiāli. Citu personu
dokumenti un vēstu-
les. Pedagogu atmiņas
par K. Melnalksni.

86 Pauls Pūriņš, Biogrāfiski materiāli, 1694., 149

pedagogs atmiņu pieraksti l , sa- 1817—1965
(1878 —1967) rakste, fotomateriāli.

Citu Puriņu dzimtas
pedagogu, tēva Kārja,
brāļu Augusta un

Makša biogrāfiski do-

kumenti, sarakste, sa-

cerējumi. Materiāli par

Raiskuma pagasta
skolām un pagasta
vēsturi, arī fotoattēli.

Sastādītāja Guna Krūmiņa

No 1980. gada 1. aprī|a līdz 1994. gada 1. janvārim Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai retas grāmatas, rokrakstus un fotomaterialus dāvinājuši:
V. Ābelīte, J. Āboliņš, A. Aļķe, A. Apīnis, G. Bertiņa, A. Bīlmanis (ASV),.
V. Bisenieks, K. Brante, V. Brante, A. Briedis, |M. Burgmeistereļ, V. Buš-

manis, I. Cālītis, J. Cibujskis, M. Dakere, L. Dambrāne, |E. Pārdedzis!,

|A, Deglavaļ, I. Drava, A. Egle, Ā. Feldhūns, V. Fedosejevs (Vācija),

Z. Frīde, Ā. Frīdlands, O. Gailis, V. Grāvītis, V. Grišāne, ļl. Grunduleļ,

G. Gurins, Ņ. Ģērmane, |A. Ģērmanisļ, R. Ivanova, A. Jaunbērziņa, E.Jaun-

valks, G. Jenšs, A. Jurjāns, I. L. Kairiša, A. Kalniņš, |G. Karlsonsļ, K. Ka-

rulis, D. Kauns (Lietuva), R. Kelve, H. Klava-Burgmeistere, 2. Kļaviņa,.



Kocēnu 8-gadīgā skola, |L. Koklei, F. Kolbuševskis (Polija), E. Kozlov-

skis, E. Krapovska, H. Kraule, J. Kroders, J. Kubulnieks, D. Kuļkovs,
J. Lāce, H. Lapsa, E. Lēnmane, R. Liepa, J. Loja, I.Lukaševica, |R. Malvessļ,
I. Martinova, M. Matisone, |M. Mediņaļ, A. Mediņš, I. Melnalksne,

|M. Melnalksneļ, J. Melngailis, A. Mičulis, I. Milišovska, K. Mūriņš,
O. Mutule, I. Neilande, |J. Niedrei, M. Oša, O. Ozoliņa, J. Ozoliņš, V. Ozols,

A. Pedere, G. Piesis, B. Placēna, D. Platā, S. Portnovs, L. Prauliņa,

E. Priedkalns, O. Pūce, V. Rabinovičs, H. Raubiško, A. Riba, |O. Rīdzenieceļ,
M. Rizga, G. Rudzīte, |L. Rudzītei, I. Silabriede, L. Simsons, S. Sirsone,

A. Skuja, O. Slovceva, E. Sovere, O. Spārītis, L. Sproģe, D. Sprūdža,
A. Staris, |A. Stegmanisļ, R. Strautāne, L. Sungale, S. Sveile, Dž. Sērts

(Lielbritānija), A. Silde (Vācija), |V. Šķēlei, E. Sķiltere, A. Sveics, Z. Tom-

sons, O. Upenieks, J. Urtāns, Maija Vanaga, Melānija Vanaga, V. Vanags,
L. Vankina, T. Vankins, |V. Vilčuksļ, A. Vilks, V. Villerušs, L Vītiņš,

A. un B. Vītoliņi (Zviedrija), B. Zakevica, A. Zalsters, V. Za]kalns (Zvied-
rija), P. Zariņš, J. Zemzaris, M. Zorins, H. Zuitiņa, A. Zvirgzdiņa.

Bibliotēka izsaka dāvinātājiem sirsnīgu pateicību par fondu papildinā-
jumiem.
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