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Priekšvārds

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rakstu XX sējumā publicētie
materiāli iedalīti piecās daļās, lai izdevumā būtu vieglāk orientēties

mūsu lasītājiem.
Pirmajā daļā "Raksti" ietvertas bibliotēku darba un citu

nozaru speciālistu publikācijas - pētījumu un aptauju materiāli,
raksti par atsevišķu Latvijas bibliotēku darbību. Tajā ir divas

apakšnodaļas: 1) bibliotēku vēstures pētījumi; 2) bibliotēkas

mūsdienās.

Otrā daļa "Hronika" sniedz informāciju par starptautiskām
konferencēm ("Bibliotēka, grāmatniecība, ideoloģija Otrā pasaules
kara laikā (1939 - 1945)", "Baltijas senās kartes") un kooperatora
Aleksandra Sprūdža (1914 - 1994) fondu Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā (LNB).

Trešajā daļā "īsziņas par bibliotēkām un informācijas
centriem" ietverti informatīvi materiāli par četru Latvijas augstskolu
bibliotēkām, kā arī par vairākām speciālajām bibliotēkām un

informācijas centriem.

Ceturtā daļa "Materiāli Latvijas Nacionālās bibliotēkas

darbinieku biogrāfiskajai vārdnīcai" satur desmit LNB darbinieku

īsus dzīves aprakstus.
Piektajā daļā publicēts grāmatzīmju kolekcionāra Laimoņa

Straupenieka sastādītais bibliogrāfiskais saraksts "Latviešu

grāmatzīmes. 1897. - 1945." To papildina grāmatzīmju adresātu

alfabētiskais palīgrādītājs. Šā saraksta manuskriptu sastādītājs
L.Straupenieks (1929 - 1983) 1976. gadā uzdāvināja Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai.

L N B
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Bibliotēku vēsturēs pētījumi
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ieskats Rīgas tautas bibliotēku vēsturē

Dr.hist. Aivars Beika

Latviešu tautas pirmās atmodas, kas sākās XIX gs. vidū, loģisks noslēgums bija
1905. gada revolūcija. Tā deva triecienu vācu baronu varai, Krievijas monarhijas realizētajai
pārkrievošanas politikai Latvijā. Gan latviešu tautas spēka demonstrējums, gan da|ēju
demokrātisko brīvību atzīšana bija labi politiskie priekšnosacījumi, lai Rīgas valde sāktu

organizēt pirmo publisko, sabiedrībai brīvi pieejamu bibliotēku. Finansiālo pamatu tai

ielika bijušā Rīgas rātskunga, Rīgas valdes locekļa Džona Milna ziedotie 5000 rbļ.
1905. gada 7.novembrī ar Rīgas valdes lēmumu izveidoja komisiju "brīvas tautas

bibliotēkas un lasītavas atvēršanai". Tajā bija 5 Rīgas valdes locekļi: 3 vācieši (M.fon
Gafners, komisijas priekšsēdētājs, N.fon Klots, doktors R.Gervagens), latviešu tirgotājs
un sabiedriskais darbinieks Kristaps Bergs un krievs M.V.Ņesterovs 1 .

Līdz šim Rīgā esošās bibliotēkas pamatā piederēja privātpersonām vai bija dažādu
sabiedrisko organizāciju veidotas saviem biedriem, vai par maksu. Pārsvarā tās bija vācu

vai krievu bibliotēkas, un līdz ar to bija ierobežota to izmantošana.

Jaundibināmās bibliotēkas programmu uzticēja izstrādāt pilsētas bibliotekāram

vācietim Nikolajam Bušam. Tajā bija paredzēta nodaļu izveidošana pēc valodu principa -

latviešu, vācu, krievu. Latviešu un krievu nodaļas literatūras iegādei atvēlēja 600 rbļ.
katrai, bet vācu - 1000 rbļ., jo šajā valodā esot vairāk izdevumu un daļa latviešu un

krievu protot vācu valodu, tādēļ lasīšot literatūru arī vācu valodā. Piemērotu telpu
atrašanu un latviešu literatūras iepirkšanu uzdeva K.Bergam, grāmatu iegādē saistoties

ar Rīgas latviešu biedrības speciālistiem.
Jau 1906. gada 19.janvārī Rīgas valdes sēdē nolēma mainīt nosaukumu "tautas

bibliotēkas un lasītavas" pret "publiskā lasītava un bibliotēka", jo Krievijā 1896. gadā
tautas bezmaksas bibliotēkām bija strikti noteikti fondu veidošanas un funkcionēšanas

ierobežojumi. Bez pakļautības cenzūras pārvaldes noteikumiem, bibliotēku darbību, it

īpaši literatūras iegādi, ierobežoja vēl baznīcas un mācību apgabalu kuratorijas
uzraudzība. Tā kā pēc 1905. gada 17. oktobra Manifesta speciāla lēmuma par tautas

bibliotēkām nebija, Rīgas valde uzskatīja, ka iepriekšējie ierobežojumi saglabājas. Lai tos

apietu un "patiesi varētu veikt tautas brīvas izglītošanas uzdevumu", jaundibināmo
bibliotēku nosauca par "I.publisko lasītavu un bibliotēku" 2 (turpmāk 1 .bibliotēka).

1 .bibliotēkas fondus veidoja beletristika, populārzinātniskā literatūra un periodika.
Rīgas valde nolēma bibliotēkai iegādāties tikai labāko literatūru un dažādu politisko
novirzienu presi, lai lasītāji nesaņemtu vienpusīgas politiskās orientācijas informāciju.

Vācu valodā literatūru iepirka Berlīnē, kā arī no vietējiem izdevējiem, bet izdevumus

krievu un latviešu valodā iepirka Rīgā. Jāņa Misiņa grāmatnīcā3 iepirka J. Janševska, A.

Brigaderes, A. Niedras, J. Zeibolta, K. Skalbes, V. Plūdoņa un citu latviešu rakstnieku
darbus, kā arī cittautu rakstnieku darbu tulkojumus.

Bibliotēkai noteica 3 štata vienības - bibliotekārs, bibliotekāra palīgs un bibliotēkas
kalpotājs. Pirms bibliotekāra vēlēšanām latviešu presē parādījās raksti, kas pauda viedokli,
ka bibliotekāram jābūt latvietim, jo tikai tad bibliotēka varēs pilnvērtīgi funkcionēt un

tajā būs līdzvērtīga vieta arī latviešu literatūrai. Par pirmo bibliotekāru jeb, mūsdienu

terminoloģijā, bibliotēkas vadītāju no 12 pretendentiem bibliotēkas ierīkošanas komisija
izvēlējās Svētā Jāņa baznīcas skolas vadītāju rakstnieku Apsīšu Jēkabu jeb īstajā vārdā
Jāni Jaunzemu. Par bibliotekāra palīgu no 10 pretendentiem ievēlēja Millera reālskolas
sagatavošanas klašu skolotāju Fjodoru Šilleru, bet par kalpotāju no 14 pretendentiem
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izvēlējās Fridrihu Feldmani. Abi pirmie strādāja amatu savienošanas kārtībā. Rīgas valde

apstiprināja viņus amatā ar 1906. gada 1 .jūniju un uzdeva pilsētas galvam par to informēt

Vidzemes gubernatoru. Visas 3 štata vienības ierakstīja to amatu sarakstā, kam bija
tiesības uz pensiju. Rīgas Dome apstiprināja 4000 rbļ. gada budžetu 4 .

Līdz 1906. gada oktobrim pilnā sparā ritēja I.publiskās lasītavas un bibliotēkas

izveidošanas darbs Frīdriha Kaufmaņa privātmājā noīrētajā 5 istabu dzīvoklī ar

palīgtelpām. Tas atradās Akas ielā 6. Bez iepirktās literatūras saņēma dublētus no

1 524. gadā dibinātās Rīgas pilsētas bibliotēkas, privāti ziedotās grāmatas un G. Leflēra

grāmatnīcas īpašnieka ziedotās 5 gleznas. Pēc šādas sagatavošanās 1906. gada 10.(23.)
oktobrī 1 .publiskā lasītava un bibliotēka, kurā bija 2976 grāmatas, sāka darbu. Perspektīvā

atklājamo publisko bibliotēku vadīšanai un palīdzības sniegšanai pēc Rīgas Domes lēmuma

Rīgas valde izveidoja attiecīgu pārvaldi, kuras priekšnieks bija Rīgas valdes loceklis, vēlākais

Rīgas galvas biedrs, M. fon Gafners, bet locekļi - domnieks J. Lazdiņš, pilsētas bibliotekārs

N. Bušs un vecākais pasniedzējs P. Ruckojs.
Lasītāju pieplūdums bija liels. Jau pirmajā mēnesī vairāk nekā 230 cilvēku dienā,

kaut darbdienās strādāja 3 stundas vakaros, bet svētdienā 4 stundas dienā. Lasītāju
skaits nesamazinājās arī turpmāk, un īpaši pieprasīta bija literatūra latviešu valodā 5 .

Pārliecinājušies, ka darbs bibliotēkā prasa pārāk lielu slodzi un nav savienojams ar

pedagoga darbu, no 1 .bibliotēkas jau 1907. gada 15.maijā aiziet JJaunzems un F.Šillers.

Par bibliotekāru ievēl Matīsu Šiliņu no Rīgas Latviešu biedrības, kam biedrībā bija jāstrādā
tikai 6 stundas nedēļā.

Rīgas I.publiskās bibliotēkas darbība rada interesi arī Liepājā, kuras valde no

Rīgas pieprasa sīku informāciju par publiskās bibliotēkas dibināšanas juridiskajiem un

finansiālajiem aspektiem.
Latviešu prese pievērš uzmanību I.publiskās bibliotēkas darbam, un jau mēnesi

pēc tās atklāšanas laikraksts "Latvija"6 pieprasa pagarināt darba laiku. Prasība tika

ievērota, tomēr bibliotēka turpināja strādāt ar pārslodzi. "Jaunā Dienas Lapa" rakstīja:
"... laikrakstu skaits ierobežots, jāgaida līdz 1 stundai, lai dabūtu avīzi, sēžamvietas

aizņemtas, jāstāv istabas vidū un jālasa" 7 .
Arī "Dzimtenes Vēstnesis" norādīja, ka pēc 1 .publiskās bibliotēkas atvēršanas tur

bijis daudz lasītāju. Apmeklētāju skaits pirmajā laikā bija tik liels, ka bibliotekāriem bija
grūti visus apkalpot. Bibliotekāri, pašaizliedzīgi strādādami, ar darbu tika galā, tomēr

labāko grāmatu pietrūka 8 .
Sabiedrības spiediena dēļ paildzināja 1 .bibliotēkas darba laiku, piešķīra papildus

štata vienības, un 1909. gada 14. novembrī pilsētas mājā Dārtas ielā 41 a atklāja 2.publisko
bibliotēku (vadītājs Kārlis Košs). Tas, ka lasītāji no dažādiem pilsētas rajoniem lielā skaitā

brauca uz divām pilsētas bibliotēkām, piespieda Rīgas Domi 1912. gada 28. oktobrī

Sadovņikova ielā 37 atklāt 3.publisko bibliotēku (vadītājs Arnolds Ziemelis) un, izmantojot
ģenerālmajora Džeimsa Dopelmeijera atraitnes Vilhelmīnes kapitālu, 1914. gada 26. oktobrī

arī 4.publisko bibliotēku Miera ielā 43 (vadītājs Roberts Buclers).
Laikposmā līdz 1 .pasaules karam bija vērojams gan lasītāju un apmeklētības, gan

izsniegto grāmatu skaita pieaugums, kā arī latviešu lasītāju lielāks īpatsvars. Tas liecināja
par mūsu tautas garīgo un politisko atmodu.

I.pasaules kara gados piefrontes dzīves apstākļi, kara cenzūra sarežģīja un

apgrūtināja Rīgas publisko bibliotēku darbu, bet to nepārtrauca.
Nodibinoties Latvijas valstij, tās ekonomika bija izpostīta; frontei vairākkārt

pārstaigājot gandrīz visu Latviju, simtiem tūkstošu tās iedzīvotāju aizdzīti Krievijā bēgļu
gaitās, zeme tranšeju izrakņāta. Problēmu gūzma, bet, tikko bija noslēgts miera līgums
ar Krieviju, Rīgā organizēja pirmos bibliotekāru kursus. Manuprāt, šis fakts labi raksturo
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jaunās varas, galvaspilsētas vadības attieksmi pret tautas izglītošanu, nodrošināšanu ar

informāciju, brīvā laika aizpildi un izpratni par bibliotēku lomu šajā procesā. Arī turpmāk
Rīgas vadības rīcība šo vērtējumu apliecina.

Laikā no 1923. gada līdz 1927. gadam Rīgā nodibināja 6 tautas bibliotēkas, un to

kopskaits sasniedza 10. Tās veica pilnu bibliotekārā darba ciklu un ar sev piešķirtajiem
līdzekļiem darbojās kā juridiskas personas, likuma robežās iepērkot grāmatas un citus

informācijas nesējus.
Ar Rīgas valdes 1926. gada 3.jūnija lēmumu B.novembrī pilsētas attālākās vietās

darbu sāka pirmie 10 grāmatu izdalīšanas punkti (GIP)9 . Tie katrs no stacionārajām
bibliotēkām saņēma 2000-3000 izsniegšanai sagatavotus sējumus, un tos arī apkalpoja
stacionāro bibliotēku darbinieki. GIP parasti apkalpoja lasītājus 3 dienas nedēļā, bet

dzīvākos punktos visas 6 dienas. Līdz 1933. gadam Rīgā bija atklāti un darbojās 24 GIP,
to skaits ar nelielām izmaiņām saglabājās arī 2.pasaules kara laikā.

s.bibliotēkā, kuru atvēra 1923. gadā, izveidoja bērnu literatūras nodaļu; tādas
vēlāk radīja visās bibliotēkās, izņemot 8. un 10. bibliotēku (pēdējā atvēra specializētu
žīdu literatūras nodaļu un lasītavu).

Divdesmito gadu otrajā pusē un trīsdesmito gadu sākumā Rīgas tautas bibliotēku
darbu mēģināja koordinēt Bibliotēku centrāle un Bibliotēku padome. Tās organizēja
grāmatu centralizētu iegādi, kā arī uzsāka kopkataloga izveidi, bet 1934. gadā šo darbu

pārtrauca.
Visā Latvijas Republikas pastāvēšanas laikā galvenajos bibliotēku darbu

raksturojošos rādītājos bija vērojamas pozitīvas, pieaugošas tendences, kaut bija gadi,
kad dažās bibliotēkās un atsevišķos rādītājos kopumā bija arī pretējas izpausmes. (Skat,
tabulu Nr.l.)

1 .tabula
~

Gads 1922. 1925. 1930. 1935. 1939. 1989. 1995.

Rīgas iedzīvo-

tāju skaits 337699 377917 385063915100 839 700

t.sk. latvieši% 58,85 60,29 63,04 36,5 38,1
vācieši % 12,97 11,67 10,0 0,1 0,1
ebreji % 11,68 11,20 11,3 2,1 1,2
krievi %8,19 7,86 7,3647,3 47,4
Sējumu skaits

tautas bibliotē- 32 190 67 106 228953 334167 372645 3,3milj. 2,6milj.
kas
t.sk. latviešu
valodā. %43,32 52,30 64,18 65,29 68,48 28,8 36,4
Apmeklējumu
skaits tautas 244573 401583 846097 1134347 1129477 I,smilj. 1117780
bibliotēkās

Bibliotekāros darbiniekus iedalīja 3 kategorijās: bibliotēkas pārzinis, pārziņa palīgs
un bibliotekārs. Viņi skaitījās pilsētas ierēdņi. Līdz 1932.gadam katru gadu decembrī
pieauga viņu atalgojums. Sākot ar 1921 .gadu, pie mēneša algas ģimenes cilvēkiem bija
ģimenes piemaksa, bet ar 1930. gadu - izdienas piemaksa. 1933. gadā bibliotekāro
darbinieku algas samazinājās un bija nemainīgas līdz Latvijas okupācijai.
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2. tabula
Bibliotekāru atalgojums (Ls) 10

Gads f 1923.~j~1925~ [193(1 [ 1932. 1940. Amatu kategorija
Bibliotēkas 106 200+16 240+25 252+ 230+30+ Vkat.

pārzinisizdiena izdiena

Pārziņa palīgs 98 156+16 198+25 181+170+VIkat.

Bibliotekārsßo 122+16 158+25 142+ 130+Xkat.

Atvilkumibija tikai 2% slimokasei un 2% pensiju kasei. Bibliotēkas apkopējs saņēma
tik, cik patlaban bibliotēkas vadītājs (pārzinis), bet garderobiste vienādi ar mūsdienu

bibliotēku galvenajiem speciālistiem ar augstāko izglītību. Bibliotekāro darbinieku algu
lielumu labi raksturo arī pārtikas groza vidējās cenas, kuras caurmērā tuvas mūsdienu

cenām.

3.

Gada pārtikas vidējās cenas Rīgā (Ls)11

Gads 1923. 1925. 1932. 1935.
rudzu maize 0,240,320,280,21
ba1tmaize0,720,710,600,49
5v.cūkgaļa1,491,860,940,89
11 nekrejots 0,23 0,26 0,18 0,17

piens
sviests3,oß 3,692,032,15
cukur 50,850,640,630,66

Kādi bija Rīgas tautas bibliotēku lasītāji? Pēc vecuma grupām lasošākie bija
iedzīvotāji vecumā no 21 līdz 30 gadiem. 2.vietā mainījās no 16 līdz 20 un no 30 līdz 40

gadiem. Vecāki cilvēki lasīja maz.

Pēc nacionālā sastāva dominēja latviešu lasītāji, tiem sekoja krievi un ebreji. Pēc

nodarbošanās visaktīvākie lasītāji bija strādnieku, amatnieku un veikalu kalpotāju grupa

un skolēni. Tiem sekoja pārsvarā inteliģentām profesijām piederīgie.
Kaut arī Latvijā sieviešu bija vairāk nekā vīriešu, tomēr Rīgā vīrieši par dažiem

procentiem lasīja vairāk nekā sievietes.

Vislielākais pieprasījums bija pēc daiļliteratūras.
1940. gada 17.jūnijā Sarkanajai Armijai okupējot Latviju, jaunais komunistiskais

okupācijas režīms sāka krasus pārkārtojumus bibliotēku darbā; tie bija vērsti uz pilnīgas
centralizācijas ieviešanu, lai varētu kontrolēt bibliotēku darbību un izmantot tās

komunistiskās ideoloģijas propagandā. Šajā nolūkā:

1) notika grāmatu fonda tīrīšana no režīma prasībām nepiemērotām grāmatām.
Jau 1940. gada otrajā pusē par tādiem atzīti 22300 sējumu;

2) notika grāmatu fonda papildināšana ar marksisma-ļeņinisma ideoloģijas garā
rakstītiem darbiem. Pat Latvijas pēdējā prezidenta K.Ulmaņa pirms okupācijas Rīgas
bibliotēkām dāvātos IOOOLs jūnija beigās izmantoja, lai iegādātos Ļeņina un Staļina
darbus;

3) ar Rīgas pilsētas pagaidu izpildu komitejas lēmumu visi grāmatu izsniegšanas
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punkti un bērnu literatūras nodaļas tika pārdēvētas par bibliotēkām; tādējādi vienā

rāvienā, būtībā neko nemainot, propagandas rupori varēja ziņot, ka Rīgā īsā laikā tautas

bibliotēku skaitssasniedzis 42.

4) sākot ar 1941 .gada 1 .janvāri izveidoja Bibliotēku centrāli, lai realizētu VK(b)P
norādījumus bibliotēku administratīvajā, organizatoriskajā un profesionālajā darbā;

5) līdzšinējo bibliotekāro darbinieku 3 kategoriju vietā ieviesa 8 kategorijas;
6) organizēja krievu valodas kursus bibliotekāriem;
7) bibliotēkās ieviesa PSRS pieņemtās masu darba formas (sienas avīžu

izgatavošana, aģitācijas braucieni, gājieni pa lasītāju dzīvokļiem un darba vietām, plakātu
un skrejlapu izplatīšana utt.) 12 .

Novērtēt visus šos iecerētos pasākumus var visai nosacīti. Vairāki no tiem palika
ieceru līmenī un praksē tos pilnībā nepaspēja realizēt sakarā ar okupācijas režīma maiņu.

1941 .gada jūnija beigās PSRS okupāciju nomainīja nacistiskās Vācijas okupācija.
Šīs okupācijas laikā Rīgas tautas bibliotēku darbā veica šādus pasākumus:

1) ar Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas 1 .augusta pavēli bibliotēku vadītājiem
vajadzēja izņemt no apgrozības grāmatas un rakstus, kas bija ieplūdināti no PSRS, vācu

literatūru ar marksistisku tendenci, ebreju, Vācijas emigrantu literatūru, angļu,
amerikāņu, franču rakstnieku darbus, kā arī to tulkojumus vācu un latviešu valodās,
kas bija izdoti pēc 1933. gada, un latviešu literatūru ar pretvācu tendenci. Pēc nedēļas
šie norādījumi tika papildināti ar latviešu nodevēju V.Lāča, A.Upīša, A.Kirhenšteina un

citu darbiem.

Sakarā ar grāmatu fondu tīrīšanu un nedaudziem jaunieguvumiem, saruka arī

kopējais bibliotēku fonds. Ja 1940. gada 1 .jūlijā to veidoja 377404 sējumi, tad 1943. gada
1 Janvārī bija 370013 sējumi. Pēc valodām tie sadalāmi šādi: 74,1% latviešu valodā, 14,4%
krievu valodā un 9,9% vācu valodā, pārējie sējumi - citās valodās. Jāatzīmē, ka, mainoties

okupācijām,l94l .gada vasarā, no 10549 grāmatām, ko komunisti bija sagatavojuši
aizvešanai un iznīcināšanai, lielākā daļa vēl nebija aizvestas un nokļuva atpakaļ bibliotēku

fondos. Tos papildināja arī 5148 sējumi no komunistu režīmam līdzi aizbēgušo cilvēku
un represēto ebreju dzīvokļiem iegūtām grāmatām, kuras atzina par derīgām nodošanai

bibliotēkām 13 .

Okupācijas varai problēmas radīja nelabvēlīgo rakstu likvidēšana bibliotēkās.

Tāpēc 1943. gada 23.februārītika izdots Ģenerālkomisariāta rīkojums Latvijas pašpārvaldes
Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas ģenerāldirektoram, kurā bija atkārtota prasība
iznīcināt visus kaitīgos rakstus. Atļāva paturēt augstākais 2 eksemplārus zinātnisko

bibliotēku slēgtajās nodaļās, kuru izveidošanai bija nepieciešama Ģenerālkomisariāta
atļauja. Šaubu gadījumos par attiecīgā raksta kaitīgumu pēc slēdziena bija jāgriežas
reihsministra Rozenberga štābā 14 .

Slēgto nodaļu materiālu izmantošanai atļauju deva attiecīgo bibliotēku direktori
vai viņu vietnieki. Jāatzīmē, ka pēckara okupācijā slēgto fondu izmantošanai atļaujas
izsniedza daudz augstākā līmenī;

2) uzskatot, ka komunistu veiktā grāmatu izsniegšanas punktu un bērnu literatūras

nodaļu juridiskā statusa maiņa, nosaucot tās par bibliotēkām, ir bijusi neracionāla, ar

1941. gada I.augustu tās reorganizēja, atdodot iepriekšējo statusu, saglabājot vienu

specializētu bērnu un jaunatnes bibliotēku (11 .bibliotēka). Grāmatu izsniegšanas punktu
skaits vācu okupācijas laikā par dažām vienībām samazinājās, jo tos apvienoja vai likvidēja;

3) ar Rīgas vecākā 1941 .gada 23. oktobra pavēli likvidēja Bibliotēku centrāli, tādējādi
decentralizējot bibliotēku darbu. Atjaunoja Latvijas Republikas laika bibliotekāro
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darbinieku amata nosaukumus 15 .
īātad pamatā tika saglabāta Latvijas Republikā pastāvējusī Rīgas tautas bibliotēku

organizatoriskā struktūra, bibliotēku un to filiāļu skaits un gada darba pārskatu
struktūra.

Bet kara gados bija vērojama lasītāju skaita, bibliotēku apmeklējumu un grāmatu

izsnieguma samazināšanās. Aktīvākā sociālā grupa bibliotēku pakalpojumu izmantošanā

bija skolēni. Lasītāju vidū dominēja sievietes.

Kara pēdējā posmā, kad viena okupācijas armija atkāpās, bet otra atgriezās,
cieta arī bibliotēkas, to fondi un darbinieki. Tomēr 1945. gada beigās Rīgā darbojās 11

masu bibliotēkas (tā pārdēvētas tautas bibliotēkas) un 13 grāmatu izsniegšanas punkti
ar kopējo grāmatu fondu 403956 grāmatas. 1943. gadā līdz I.decembrim reģistrēti
674469 bibliotēku apmeklējumi, bet visā 1945. gadā tikai 481082 16 . Nākošajos gados
atjaunoja 1940./41.gadā realizēto jaunu bibliotēku izveides sistēmu uz līdzšinējo grāmatu
izsniegšanas punktu un bērnu literatūras nodaļu bāzes. Tādējādi 1950. gada beigās Rīgā
darbojās 26 pieaugušo un 3 bērnu bibliotēkas.

Pēckara gadiem bija raksturīgs tas, ka:

1) notika kārtējā grāmatu fondu tīrīšana no literatūras, kas neatbilda

komunistiskajam režīmam. Jau 1945. gadā no Rīgas masu bibliotēkām izņēma 12923

grāmatas. Nākamā gadā Rīgas izpildkomitejas kultūrizglītības nodaļa gada atskaitē raksta,
ka "regulāri pārbaudīja grāmatu fondu, atbrīvojot bibliotēkas no nevēlamas literatūras.

Kā nevēlamas tika izslēgtas 27625 grāmatas. Process turpinājās arī nākamajos gados, un

1948. gadā kā nevēlamas un novecojušas no bibliotēku plauktiem pazuda 86257 vienības.

To vietā pastiprināti ieplūdināja marksistiski ļeņinisko politisko literatūru. Jau 1947. gadā
13,6% no masu bibliotēku fondiem veidoja šī literatūra. Lai palielinātu grāmatu fondu,

tajā ieskaitīja arī brošūras un žurnālus17
;

2) lai noklusētu mērķtiecīgo rusifikāciju, sākot ar 1947. gadu, atskaitēs vairs

neuzrādīja grāmatu fondā esošo grāmatu sadalījumu pēc valodām. Tas turpinājās līdz
Gorbačova uzsāktajai pārbūvei;

3) bibliotekārajiem darbiniekiem bija jāpiedalās dažādās politiskās kampaņās (sējas,
pļaujas, vēlēšanu, visos PSRS svētkos u.c.), jāizgatavo lozungi un plakāti, jāizdod sienas

avīzes, jāsagatavoceļojošas izstādes, jāpiedalās sociālistiskajā sacensībā starp bibliotēkām

u.c. pasākumos;
4) notika darba formu meklējumi, kam pamatā bija ideoloģiskās ietekmēšanas

mērķis, lai grāmatu tuvinātu cilvēkiem. Darbavietās organizēja ceļojošās bibliotēkas ar

20-150 grāmatām un brošūrām, veica invalīdu apkalpošanu mājās, rīkoja literāros vakarus,
tikšanās ar rakstniekiem, lasītāju konferences, grāmatu un periodikas galdus parkos
vasaras mēnešos;

5) pēc VK(b)P CK prasības pastiprināt ideoloģisko darbu 1948. gada aprīlī organizēja
bibliotekāru politiskās sagatavotības pārbaudi. Pārbaudīja, kā bibliotekāri lasa marksisma-

ļeņinisma klasiķus, padomju autoru darbus, vissavienības periodiku, kādas filmas un

teātra izrādes skatās. Pārbaudes rezultāti radīja pilsētas vadībā dziļu neapmierinātību,
jo atklāja bibliotekāru patieso attieksmi pret okupācijas varu.

No 20 pārbaudīto bibliotēku 126 darbiniekiem:

1) neko nebija lasījuši no:

K. Marksa darbiem - 32.5%,
F. Engelsa darbiem - 79,0%,
V. Ļeņina darbiem - 22,5%,
J. Staļina darbiem - 19,7%.
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2) nebija lasījuši:
PSRS Konstitūciju - 52,3%,

VK(b)Pīso kursu-57,4%,
avīzi "Pravda" - 72%,

žurnālu "Kultura i žizņ" - 91,1%.

3) nebija lasījuši šādus padomju rakstnieku darbus:

N. Ostrovskis "Kā rūdījās tērauds" - 55,5%,
A. Fadejevs "Jaunā gvarde" - 54,5%,
B. Poļevojs "Stāsts par īstu cilvēku" - 80,5%,

V. Lācis "Vētra" - 40,1%.

Pārbaudē norādīts, ka šie darbi iznākuši latviešu valodā jau 1947. gadā. Filmu

"Ļeņins Oktobrī" bija redzējuši 8, bet "Ļeņins 1918. gadā" - tikai 4 bibliotekāri. "Tie

raksturo", teikts pārbaudes atskaitē, "kultūrizglītības iestāžu galveno darbinieku politisko
seju, kuri aicināti veikt sevišķi svarīgu un atbildīgu politisku uzdevumu, ko izvirzījusi
boļševiku partija [..] - audzināt darbaļaudis komunisma un padomju patriotisma garā
un izskaust cilvēku apziņā buržuāziskā nacionālisma un kapitālisma paliekas" 18 .

Lai novērstu šos trūkums, no darba atbrīvoja 3 bibliotēku vadītājus un vairākus

bibliotekārus, visās bibliotēkās pastiprināja politpulciņu darbību, bibliotekāriem bija
jāapmeklē semināri un jāklausāslekcijas par padomju patriotismu, komunistisko morāli
un citām līdzīgām tēmām. Sociālistiskajā sacensībā starp bibliotēkām bija jāuzņemas
individuālās saistības izlasīt attiecīgu skaitu marksisma-ļeņinisma, padomju autoru darbu,
noskatīties attiecīgas filmas un teātra izrādes. Šo saistību izpildi un bibliotēku darbu

regulāri pārbaudīja. Jau 1948. gada beigās Rīgas Darbaļaužu deputātu padomes
Kultūrizglītības nodaļa gada atskaitē rakstīja, ka "..visu šo pasākumu rezultātā cēlās

bibliotekāru politiskā izglītība, uzlabojās viņu darbs, pieauga lasītāju skaits un labāk

popularizēja marksisma-ļeņinisma un padomju autoru darbus"19
. Idejiski labāk

sagatavotos 28 bibliotekārus iesaistīja koru un deju kolektīvu darba pārbaudē pirms
Dziesmu svētkiem.

Par politiskās audzināšanas neefektivitāti liecina fakts, ka no 145 bibliotekārajiem

Aleksandrs Vēbers

(centrā) vadīja Rīgas
Centrālo bibliotēku no

1923. līdzi 1951. gadam

11
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darbiniekiem 1950. gadā tikai 6 bija partijas biedri un 8 komjaunieši, bet pārējie -

bezpartejiskie;
6) no atskaišu anketām pazuda nopietnai darba analīzei nepieciešamā informācija

par lasītāju vecumu, nacionālo sastāvu, nodarbošanos, grāmatu apgrozību. Līdz arto

vērojama manipulēšana ar vispārīgiem rādītājiem dažādām instancēm rakstītajos gada
darba pārskatos vai pat, piemēram, 1948. gada Rīgas izpildu komitejas Kultūrizglītības
iestāžu noda|as krievu valodā rakstītajā gada pārskatā un tā beigās latviešu valodā

dotajā pārskata kopsavilkumā. 1950. gada darba pārskatos par grāmatu, brošūru un

žurnālu fondu šī starpība sasniedz pat 20 000 vienību;
7) turpmākajos gadu desmitos pakāpeniski palielinājās bibliotēku skaits un pārējie

bibliotekārā darba rādītāji. Maksimālo tautas bibliotēku skaitu - 48 sasniedza 1980. gadā,
un tāds tas ir arī pašreiz.

1979. gada 1 .aprīlī Rīgā sāka funkcionēt centralizētā bibliotēku sistēma ar vienotu

administratīvo, saimniecisko un metodisko vadību, vienotu katalogu, tika apgūta
centralizēta grāmatu iegāde un bibliotekārā apstrāde;

8) grāmatu, brošūru un žurnālu fonds 1987. gadā, kad atkal deva tā sadalījumu
divās galvenajās valodās, sasniedza 3,3 miljonus vienību, bet tikai 28,8% no fonda bija
latviešu valodā, 68,8% bija krievu valodā. Rīgas Centrālajā bibliotēkā no 147250 sējumiem
tikai 26,2% bija latviešu valodā, bet no 395704 lasītājiem izsniegtajām vienībām tikai

4,68% bija literatūra latviešu valodā 20 . Tas tāpēc, ka uzziņu un nozaru literatūras latviešu

valodā tikpat kā nebija. Tādējādi PSRS okupācijas 50 gados bibliotēkas pretēji savai

gribai un sūtībai kļuva par realizētā garīgā genocīda instrumentu;
9) saglabājās un tika izkoptas tās darba formas (tikšanās ar rakstniekiem, literārie

vakari u.c.), ko atzina lasītāji, turpretī politisko kampaņu pasākumi pārvērtās par

formāliempasākumiem atskaitēm.

Tādējādi redzams, ka fašistiskā un ilgstošā komunistiskā okupācijas režīma

pastāvēšana Latvijā kavēja Latvijas Republikas laikā notikušo Rīgas tautas bibliotēku

normālu, Rietumu pasaulei atbilstošu attīstību. Visi okupācijas režīmi baidījās no grāmatas,
no tajā paustajiem plūrālistiskajiem uzskatiem, un tādēļ cietējs bija arī bibliotekārs.

Grāmatu izsniegšana. Trīsdesmitie gadi.

12
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Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieki 1979. gadā
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārējo sakaru

nodibināšanās un attīstība (1919 - 1930)

Inta Pētersone

1919. gada vasarā Latvijā sākās daudzu kultūras iestāžu rosīga darbība. Tomēr

Latvijas Izglītības ministrijas (IM) Vispārējā departamenta un Arhīvu un bibliotēku nodaļas
darbu stipri kavēja karadarbība, kas norisinājās Latvijā Brīvības cīņu laikā (1918-1920).
Kara apstākļos bija gājuši bojā lieli grāmatu krājumi gan no sabiedriskajām, gan privātajām
bibliotēkām, tāpēc liela nozīme bija grāmatu krājumu atjaunošanai, grāmatu
patapināšanai un apmaiņai. īpaši nozīmīgi tas bija jaundibinātajām kultūras un izglītības
iestādēm, lai nodrošinātos ar vērtīgu literatūru, kas veicinātu izglītības, kultūras, zinātnes

un tehnikas attīstību. Grāmatu iegūšanā un starptautiskajā apmaiņā Valsts bibliotēkas

(VB) vajadzībām liela nozīme kā starpniekam bija Latvijas Ārlietu ministrijai (ĀM). Faktiski

tā bija galvenā iestāde, kas VB palīdzēja nodibināt un nostiprināt ārējos sakarus.

Neatkarīgās Latvijas pirmajos desmit gados VB darbinieku pieredzes apmaiņas braucieni,
piedalīšanās starptautiskajos bibliotekāru kongresos un konferencēs, kā arī latviešu

grāmatu izstādes ārzemēs u.tml. notika tieši saskaņā ar ĀM organizatorisko palīdzību.
1920. gada 3.111 IM Arhīvu un bibliotēku nodaļa publicēja aicinājumu ziedot Valsts

bibliotēkai ārzemēs iznākušas latviskas, kā arī citas vērtīgas grāmatas. Uz šo aicinājumu
atsaucās daudzas Latvijas vēstniecības, ārzemēs dzīvojošie latvieši, kā arī ārzemju
izdevniecības un zinātnieki. Arhīvā ir saglabājies Latvijas legācijas Londonā 2.sekretāra

Reinholda Sutas 1920.g. B.IV Izglītības ministrijai rakstītās vēstules oriģināls, kurā teikts,
ka Latvijas delegācijas pārstāvis Londonā iegādājies grāmatas Latvijai. 1 1920.g. 20.1V uz

Latviju tika atsūtīts arī A.&F.Donny (citur Denny) firmas grāmatu katalogs, lai visvairāk

nepieciešamās no šīm grāmatām varētu pasūtīt arī Valsts bibliotēka (firma bija īpaši
apgādāta ar tehnikas nozaru zinātniskajām grāmatām). Katalogs vēlāk tika nodots Valsts

bibliotēkai.

1920.g.9.111 izglītības ministrs, Vispārējais departaments un Arhīvu un bibliotēku

nodaļas vadītājs rakstīja kopīgu ziņojumu Latvijas Ārlietu ministrijai: "Latvijas bibliotēkas

stipri cietušas. Bermonta laikā sadedzināta Jelgavas pils bibliotēka, kuras vērtība uzdota

par 6 000 000 r.(rubļu-LP.) Bez tam okupācijas laikā izvestas un izpostītas no vāciešiem

daudzas bibliotēkas, daļa no Jelgavas ģimnāzijas bibliotēkas, Jelgavas reālskolas u.c.

Atjaunot bibliotēkas tagad ir ļoti grūti, bez tam arī no 15.marta aizliegts izvest grāmatas
no Vācijas. Tagad Izglītības ministrija griežas ar lūgumu ievest miera noteikumos (Latvijas
un Vācijas pagaidu līgums 1920. 15.V11-1.P.) punktu, ka Latvijai atļauts iepirkt un izvest

no Vācijas par minēto summu 6 000 000 rbl. Latv.ļiešu] v.falodas] grāmatas bibliotēku

atjaunošanai, pie tam bez sevišķiem spaidiem muitas ziņā.'' 2 Attiecībā uz grāmatu
ievešanu un izvešanu nozīmīgs ir arī dokuments, 3 kas vēstī par 1920.g. 19. novembrī

pieņemto lēmumu, ka mācību līdzekļi ievedami bez īpašām atļaujām. 1921 .g. 7.1 VB

nosūtīja Arhīvu un bibliotēku nodaļai attiecīgu sarakstu (apmēram uz 1200 lapām),
norādot, ka saraksts nebūt vēl nav pilnīgs.

1920.g.oktobrī visām Latvijas sūtniecībām ārvalstīs tika izsūtītas vēstules, kurās

bija izteikts lūgums noskaidrot, kādas latviešu kolonijas ir izveidotas katrā ārvalstī, kādu

literatūru izdod utt. No Somijas 1920.g. 18.XII sūtnis Kārlis Zariņš ziņoja, ka Somijā
latviešu inteliģences tikpat kā nemaz nav: "Varbūt pa visu Somiju 2-3 ģimenes, tāpēc
tur nekad nav iznākuši latviešu laikraksti un nav arī izdotas latviešu grāmatas." 4

1921 .g. 11.1 VB saņēma līdzīga satura ziņojumu arī par Norvēģiju, 5 kurā bija teikts, ka

14
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tur neiznāk neviens latviešu izdevums.

1920. g.20.X1 VB nodibināja sakarus ar Berlīnes laikrakstu Literarische Echo un

Berliner Tageblatt redakcijām. 6 Ar arhīvu un bibliotēku nodaļas starpniecību 1920.g.
22.n0v. Helsingforsas universitātei tika nosūtīts lūgums savus izdevumus (īpaši par

filoloģiju) 7 sūtīt VB. 1920.g. 6.decembrī Arhīvu un bibliotēku nodaļa rakstīja Mākslas

un kultūras departamentam (tajā laikā VB bija pakļauta šim departamentam): "VB ir

uzsākusi lielākus grāmatu pirkumus ārzemēs - pirmā kārtā Vācijā, jo te valūtu apstākļi

pašreiz vislabvēlīgākie. Teikto ievērojot, VB lūdz departamentu griezties pie Finanšu

ministrijas ar priekšlikumu rezervēt bibliotēkas vajadzībām 100 000 markas Vācijas valūtā

izsniegšanai uz VB grāmatu iegādāšanas konta. Tā kā pirmie iepirkumi jau izdarīti un

grāmatas pa daļai jau saņemtas, tad, lai neceltos nepatīkami sarežģījumi, šis lūgums
jāuzskata par saistošu."8

Nozīmīgs bija Ministru kabineta 1920. g. 28.X11 sēdes lēmums, kas saskaņā ar muitas

753. panta pielikuma 27§ deva VB tiesības saņemt no ārzemēm tai nepieciešamās grāmatas
un kolekcijas bez muitas.9

1921. 17.1 Arhīvu un bibliotēku nodaļai tika paziņots, ka atļaujas grāmatu
ievešanai no ārzemēm dod lekšlietu ministrija, kas pie grāmatu izdošanas muitas namā

sūta savu cenzoru. 10

1921 .g. 7.111 krievu Anilīnkrāsu fabrika Leopold Cassella &Co VB nosūtīja fabrikas

paraugu grāmatas, piemēram, Die Baumvvollfarberei, Die VVollfarberei, Kleines

Handbuch der Farberei der Russischen Anilinfarben-FabrikLeopold Cassella & Co 11 u.c.

(šīs grāmatas glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondos arī vēl šodien).
Sakarā ar to, ka VB nodibinājās ārējie sakari arī ar Ziemeļamerikas Savienotajām

Valstīm (ZASV), VB pārzinis Mārtiņš Stumbergs 1921 .g. 12.augustā rakstīja izglītības
ministram, ka, lai varētu veikt oficiālo drukas darbu apmaiņu, "VB uzskata par vajadzīgu
un nepieciešamu jau laikus nodibināt sevišķu oficiālo izdevumu fondu šim nolūkam.

Ņemot vērā, ka līdzšinējie Valsts bibliotēkai iesūtītie oficiālie izdevumi neaptver attiecīgo
resoru darbību pilnīgi - piemēram, izdevumi, kas attiecas uz resoru iekšējo darbību,
netiek nemaz iesūtīti, jo pastāvošie likumi šinī ziņā nepietiekoši noteikti." 12 Tāpēc VB

ļoti nozīmīgs bija ministru prezidenta un izglītības ministra 1921.g. 22.X1 lēmums par
oficiāli izdoto drukas darbu iesūtīšanu Valsts bibliotēkai.Tajā bija teikts: "Lai nodibinātu
oficiālo iespieddarbu kārtīgu apmaiņu ar ārvalstīm, ikkatrai valsts iestādei jāpiesūta Valsts

bibliotēkai, sākot ar 1921 .g. 1 .decembri, desmit eksemplāri no visiem bez izņēmuma
šinīs iestādēs oficiāli izdotiem drukas darbiem." 13

Sakaru nodibināšanai ar Padomju Krievijas iestādēm jau 1920.g. uz turieni tika

komandēts Izglītības ministrijas darbinieks. No viņa ziņojumiem VB redzams, ka vestas

sarunas ar Padomju Krievijas ZA Petrogradā par akadēmijas izdevumu apmaiņu (1921 .g.
VB saņēma šās akadēmijas Krievijas dabas bagātību pētniecības komisijas izdevumus).
Sakari tika nodibināti arī bijušo Ķeizarisko ģeogrāfijas biedrību un Arheoloģijas institūtu,
kā arī ar Pēterpils valsts grāmatapgādu un izdevniecību "Sovcentropečats". Izglītības
ministrijas pārstāvis vienojās arī ar Padomju Krievijas izglītības komisāra biedru par
nepieciešamību starp Padomju Krieviju un Latviju noslēgt konvenciju par grāmatu
savstarpēju apmaiņu.

Cerība uz plašāku un aktīvāku bibliotēku sadarbību radās, kad Tautu Savienības
nodibinātās "Intelektuālās kopdarbības komisijas" izstrādāja un 1922. g. septembrī Tautu

Savienības plenārsēdē pieņēma rezolūcijas, kurās bija paredzēta pievienošanās 1886.g.
Briselē noslēgtajai konvencijai par starptautisko drukas darbu apmaiņu (rezolūcija nr.3),
kā arī grāmatu un zinātnisku dokumentu piegādāšanu to valstu skolām un augstskolām,

15
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kam nav pietiekamu līdzekļu grāmatu iegādei (rezolūcija nr.s). 14 Šās komisijas rezolūcijas,
kas bija apkopotas divās brošūrās, 1922.g.7.X1 no ĀM Politiski ekonomiskā departamenta

saņēma arī IM, kas 1922. g. 2.X11 tās nodeva VB. Šajā sakarā 1923. g. 4.1 VB pārzinis
M.Stumbergs izglītības ministram rakstīja, ka VB cer, ka ar nākamo kongresu Latvija tiks

iekļauta to valstu skaitā, kas varēs saņemt grāmatas. 15 M.Stumbergs arī lūdza izglītības
ministru "stāties ar Ārlietu ministriju sakarā, lai VB varētu izdarīt valdības iestāžu oficiālo

rakstu un drukas darbu apmaiņu ar sekošām valstīm: Vāciju, Franciju, Angliju, Ameriku

(ZASV-1.P.), Poliju, Igauniju, Lietuvu, Šveici un Somiju." 16 M.Stumbergs norāda, ka VB

šim nolūkam jau saņem un krāj pa 10 eks. no katra izdevuma un ka ar ZASV jau iesākta

sarakstīšanās grāmatu apmaiņas lietā. Ciešāki sakari ar Lietuvu VB bija sākušies jau 1922. g.

vasarā, kad 18.VIII IM bibliotēkas lietās uz Lietuvu komandēja VB vecāko bibliotekāru

E.Runci. 17

No sarakstes redzams, ka VB grāmatu apmaiņas lietas ar ārvalstu bibliotēkām u.c.

iestādēm joprojām kārtoja, uzturot ciešus kontaktus ar ĀM un saziņā ar IM. 1923.g.
sākumā VB bija izstrādājusi un 7.11 IM apstiprinājusi grāmatu sadalīšanas kārtības projektu
(1 2.11 tas tika iesniegts apstiprināšanai arī ĀM). Projektā bija norādīts, ka VB no visiem

drukas darbiem rezervēs 3 eks. latviešu nodaļu dibināšanai ārzemēs 18 (izcēlums mans-

-1.P.). Sarunas par šādu nodaļu radīšanas iespējām VB bija jau risinājusi ar ārzemju valsts

bibliotēkām tūlīt pēc tam, kad bija pieņemts Likums par Valsts bibliotēku (1922. g. 24.V).
Jau 1922. g. 15.X11 VB lūdza IM atļaut kārtējo izdevumu 3 eksemplārus nosūtīt Anglijas,
Amerikas (ZASV-1.P.) un Krievijas valsts bibliotēkām. 1923.g.7.11 atļauja tika saņemta, un

sākās grāmatapmaiņas sarunas ar Britu muzeja bibliotēku (The British Museum Library)
Londonā un Kongresa bibliotēku Vašingtonā. Tā kā ar Padomju Krieviju tehnisku iemeslu

dēļ tas vēl nebija iespējams, tad tās vietā VB izraudzījās Franciju un 1923. g. 27.X1 lūdza

izglītības ministru Hugo Celmiņu tam piekrist. 19 Vienoties par pastāvīgu latviešu nodaļu
nodibināšanu ārzemju valsts bibliotēkās nebija nemaz tik viegli. Jāatzīmē, ka arī šajā
darbā VB daudz palīdzēja Latvijas sūtņi dažādās valstīs. Ka šāda latviešu nodaļa (sekcija)
bija izveidota Čikāgas Centrālajā bibliotēkā, par to Latvijas ĀM Preses nodaļai 1923. g.

27.1V no Latvijas legācijas Vašingtonā ziņoja Latvijas sūtnis ZASV Ludvigs Sēja, norādot,
ka šās bibliotēkas pārzinis (Mr.Clement W.Andrews) lūdzis legāciju, lai tā noskaidrotu,
vai Čikāgas Centrālajai bibliotēkai ir iespējams iegūt Latvijas oficiālos izdevumus. "Tā kā

bibliotēka ir ievērojama un tur jau pastāv Latvijas sekcija, tad, man liekas, būtu vēlams

šai bibliotēkai piesūtīt, vismaz pa daļai, Latvijas oficiālos izdevumus, kā Statistisko Gada

grāmatu, Universitātes Rakstus u.c. bez sevišķas atlīdzības Smithsonian Institution,
International Exchange Service Vašingtonā," 20 rakstīja L.Sēja.

1923. gads bija daudzu starptautisku sakaru nodibināšanas laiks. No VB darba

atskaites 1923.1.1V - 1924.1.1V redzams, ka īpaši rosīgi bijuši sakari ar Prūsijas Valsts

bibliotēku Berlīnē, jo atskaites periodā VB saņēmusi 73 sējumus 2 - 4 nedēļu lietošanā.

Piekrišanu savstarpējai grāmatu patapināšanai (lietošanai uz noteiktu laiku) devušas arī

vēl citas bibliotēkas - Itālijas Nacionālā bibliotēka (t.i. Viktora Emanuēla II Nacionālā

centrālā bibliotēka) Romā, vairākas Čehoslovakijas zinātniskās bibliotēkas un Tērbatas
universitātes bibliotēka. 21 Vēstulē22 no Tērbatas universitātes bija ierosinātsVB būt par
centrālo vietu, kur tiktu pieņemtas no Tērbatas universitātes atsūtītās grāmatas latviešu

profesoriem u.c. lasītājiem. Patapināt (Leihverkehr) viņi pieļāva uz vienu mēnesi. Savukārt

viņu bibliotēka apņēmās grāmatas nogādāt atpakaļ.
1924. g. janvārīLatvija pievienojās 1886. g. Briseles konvencijai, 23 kurā bija paredzēta

ar valsts līdzekļiem izdotu iespieddarbu - oficiālu dokumentu, zinātnisku un literāru

izdevumu starptautiska apmaiņa. Šim nolūkam Ministru kabinets piešķīra obligātos
iespieddarbu eksemplārus un iekārtoja Starpresoru biroju, 24 kuru iekļāva VB sastāvā.
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Plašāki sakari tika nodibināti ar Beļģiju, Čehoslovakiju, Jugoslāviju (Dienvidslāviju-1.P.),
Lietuvu, Poliju, Portugāli, Urugvaju, ZASV. Kad Starpresoru birojs darbus bija ievadījis,
tas savu darbību tūlīt pārtrauca un visu darbu turpināja Latvijas Starptautiskās drukas

darbu apmaiņas birojs (arī darbojās VB pakļautībā), ko ilgus gadus vadīja Līna Baltgalve.
1924. g. vasaras sākumā notika grāmatu apmaiņa ar Vācu bibliotēku Leipcigā 25

,
no

Latvijas konsulāta Ņujorkā VB saņēma ZASV oficiālo izdevumu Report of the National

Academy of Sciences - 1923,26 bet no Kolumbijas universitātes II Studies of the

International Institute of Teachers College, kā arī no Bulgārijas - Schools in Bulgaria. 27

Pēc kārtējā bibliogrāfiskā izdevuma "Latviešu zinātne un literatūra. 1921. gads"
iznākšanas 1924. g. jūlijā tā brīveksemplāri tika nosūtīti Lietuvas Valsts bibliotēkai, Prūsijas
Valsts bibliotēkai, Igaunijas universitātei, Briseles Starptautiskajam bibliotēku institūtam,

Somijas, Polijas un Čehoslovakijas bibliotēkām.28 Ar Starptautiskā oficiālo drukas darbu

apmaiņas biroja starpniecību no 1925.1 .IV līdz 1926.1 .IV VB saņēma no Urugvajas 128

sēj., no Čehoslovakijas 60 sējumus, bet citām Latvijas iestādēm bibliotēka nodeva 131

sēj., ko bija saņēmusi no dažādām pasaules valstīm.Tajā pašā laikā uz ārzemēm nosūtītas

222 grāmatas, 6813 oficiālo laikrakstu un 1116 žurnālu numuri.29 Interesanta ir tabula 30

par VB grāmatu fonda veidošanos no 1921. g. līdz 1926.g.; kopā pa šiem gadiem ir

nopirktas 35 415, iemainītas - 1873, dāvinātas 7226, savāktas - 895 grāmatas.
Liels pieprasījums ārzemēs bija pēc VB izdevuma "Latvijas zinātne un literatūra.

1926. g." Salīdzinot "Latviešu zinātne un literatūra” sējuma par laikposmu 1856.-1876. g.

izsniegto brīveksemplāru skaitu ar 1926.g. izsniegto izdevumu sarakstu31 , varam

konstatēt, ka papildus vēl klāt ir nākušas 2 Beļģijas bibliotēkas Briselē: Beļģijas Karaliskā

bibliotēka (Bibliothēque Royale de Belgique) un Beļģijas bibliogrāfiskais dienests (Service
de la Bibliographie de Belgique), Vācijā Berlīnes universitātes bibliotēka, Šveicē Bāzeles

publiskā bibliotēka (Offentliche Bibliothek), Itālijā Vatikāna bibliotēka (Biblioteca
Apostolica Vaticana) un Viktora Emanuēla II Nacionālā centrālā bibliotēka (Biblioteca
Nacionale Centrāle Vittorio Emanuele II) Romā, Zviedrijā Karaliskā bibliotēka (Kungliga
Biblioteket), Lietuvā Kaunas Centrālā valsts bibliotēka. Pavisam no jauna sadarbība iesākās

ar Karalisko bibliotēku (Det Kongelige Bibliotek) Dānijā.
LVVA ir saglabājies 42 ārzemju bibliotēku, atsevišķu iestāžu un privātpersonu

saraksts, kas lūgušas nosūtīt tām izdevumu "Latviešu zinātne un literatūra. 1856.- 75. g."
No saraksta, kas datēts ar 1929.g. 7.11, redzams, ka minētais bibliogrāfiskais izdevums

nosūtīts uz 17 pasaules valstīm. Saraksta sākumā, piemēram, rodama Tautu Savienība
Zenēvā un Institut International de Cooperation Intellectuelle Parīzē. Sarakstā minētas

arī divas privātpersonas: J.Šmits Čikāgā un Pukita kungs Tērbatā 32 .
1929. g. sākumā nodibinājās VB sakari ar Londonas Zinātnes muzeju (The Science

Museum) un Budapeštas Bibliotēku zinātnes centru (Zentralstelle fur Bibliotheksvvesen).
1929.g. 22.V M.Stumbergs bija uzaicināts piedalīties Kēnigsbergas (Karalauču)

Universitātes bibliotēkas 400 gadu jubilejas svinībās. Arhīva dokumentā teikts, ka VB šai

bibliotēkai nodevusi Festschrift der Politechnischen Schule zu Riga... vienu dublēšu

eksemplāru3 3. Atpakaļceļā M.Stumbergs uzturējās Kaunā (Lietuvā), kur iepazinās ar

Lietuvas Centrālo bibliotēku un Kaunas Universitātes bibliotēku 34 . 1929.g. 14.V ĀM
Rietumu nodaļa VB nosūtīja no Itālijas sūtniecības saņemto Romas bibliotēku un

bibliogrāfijas kongresa programmu
35 . Kā liecina arhīva dokuments36 , uz šī kongresa

grāmatu izstādi Romā bija aizsūtīti pa vienam eksemplāram visi VB izdevumi. Pirms došanās
uz Romu M.Stumbergs lūdza atļauju iepazīties ar Francijas, Beļģijas un Vācijas bibliotēkām,
lai noskaidrotu nacionālo un universitāšu bibliotēku apvienošanas principus. Šāda
vajadzība bija radusies sakarā ar to, ka VB saņēma no Rīgas pilsētas valdes noraidošu
atbildi attiecībā uz pieprasītājiem gruntsgabaliem jaunās Valsts bibliotēkas ēkas
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celtniecībai un tāpēc bija spiesta ievadīt sarunas ar Latvijas Universitāti par kopējas
bibliotēkas ēkas celšanu 37 .

VB ārējo sakaru pirmo desmitgadi pārlūkojot, jāsecina, ka bija veikts liels un

nozīmīgs darbs. Galvenais panākums šajā laikaposmā bija oficiāla grāmatu apmaiņas
biroja nodibināšana. Ar dažām valstīm - Monako, Dāniju, Itāliju gan tika praktizēta tikai

ierobežota grāmatu apmaiņa, t.i. sūtīja tikai stingri oficiālus izdevumus, piemēram,
"Valdības Vēstnesi", likumu un Ministru kabineta noteikumu krājumus.

1930. gadā Latvijas Starptautiskās drukas darbu apmaiņas birojs sadarbojās ar 32

valstīm (neatkarīgi no tā, vai attiecīgā valsts bija parakstījusi oficiālu konvenciju vai ne).

Pavisam VB saņēma 4621 oficiālo darbu krājumu (1781 paku), bet uz citām valstīm nosūtīja
72 pakas. Sarunas par savstarpēju sadarbību bija uzsāktas vēl ar daudzām valstīm, no

tām 24 valstis vēl nebija atsūtījušas savu galīgo atbildi (tostarp arī Francija un Spānija,
kas pašas bija sākušas sūtīt savus izdevumus). Apmaiņas birojs veica ne tikai iespieddarbu
apmaiņu, bet daudzreiz bija arī vidutājs starp Latvijas zinātniskajām iestādēm un

biedrībām iespieddarbu pārsūtīšanā un saņemšanā.
Visi iespieddarbi, ko sūtīja ārzemju apmaiņas biroji, palika VB. Arī Latvijas apmaiņas

biroja aizsūtītos iespieddarbus ārzemēs parasti novietoja vienā vietā. Piemēram, ZASV

birojs Smithsonian Institution tos glabāja Kongresa bibliotēkā, Vašingtonā, Čehoslovakijas
apmaiņas birojs - Nacionālās asamblejas bibliotēkā (Bibliothēque de /' Assamblee

Nationale), Lietuvā šie iespieddarbi glabājās Lietuvas Centrālajā bibliotēkā, Igaunijā -

Parlamenta bibliotēkā.

Bez oficiālajiem izdevumiem bibliotēkas apmainīja vai arī uz laiku patapināja
visdažādāko zinātnisko, tehnisko un humanitāro literatūru; tas lielā mērā veicināja Latvijas
kultūras, ekonomikas un zinātnes attīstību. Šajā darbā, kā liecina ļoti daudzi arhīvu

materiāli, ar lielu nesavtību iesaisījās Latvijas sūtniecības ārzemēs, īpaši sākuma posmā,
līdz 1924.g., kad VB vēl nepastāvēja oficiāls grāmatu apmaiņas birojs.

ATSAUCES:

’ LVVA. - 1632.f. - 2.apr. -729.lieta. -18.lp.
2 LVVA. - 2661 .f. -1 .apr. -63. lieta. -1 .Ip.
3 Turpat, 4.1p.
4 LVA. - 235.f. -1 , a apr. -11 .lieta.-295.1p.
5 Turpat, 313.1p.
6 LVA.- 235.f.- 1 a apr. -14. lieta. - 68. un7o.lp.
7 Turpat, 73.1p.
8 Turpat, 78.1p.
9 Turpat, 203. Ip.
10 LVVA.- 2661.f. - I.apr. -63. lieta.- 14.1p.
” LVA.- 235.f.-1 . a apr. -11.lieta.-381 .Ip.
12 LVVA.- 1632.f.- 2.apr.- 741 .lieta.- 9.1 p.
13 Valdības Vēstnesis.-1921 .-Nr. 268. - I.lpp.
14 LVVA.- 1632.f.- 2.apr.- 1140. lieta- 116.1p.
15 Turpat, 145.1p.
,6 Turpat, 145.1p.
17 LVVA.- 1632.f.-2.apr.-1140.lieta.-40.1p.
,B Turpat, 149.1p.
19 LVVA.- 1632.f.- 2.apr.- 732. lieta- 160.1p.
20 Turpat,104. Ip.
21 Turpat, 27.1p.
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23 Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums.-1924.- 2. burtnīca.-13.-19.1pp.;
BaltgalveL. 1886. g. Briseles konvencija un Latvijas starptautiskais apmaiņas birojs //

Latvijas B-ku Padomes gadagrām. - 2.[sēj.].- R., 1932.- 126.-129.1pp.
24 LVVA.- 1632.f.-2.apr.-1261 .lieta.-6.,7.1p.
25 LVVA.- 1632.f.- 2.apr.- 733. lieta- 51 .Ip.
26 LVVA.- 1632,f.- 2.apr.- 733. lieta- 66.1p.
27 Turpat, 68.1p.
28 Turpat, 61 .Ip.
29 LVVA. - 1632.f. - 2.apr. -175.lieta. -54.1p.
30 Turpat, 56.1p.
31 LVVA. - 1632.f. - 2.apr. -736. lieta. -113.1p.
32 Turpat, 170.1p.
33 LVVA. - 1632.f. - 2.apr. -736. lieta. -144.1p.
34 Turpat, 148 ,-149.1p.
35 Turpat, 146.1p.
36 Turpat, 141 .Ip.
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Oto Mednis.

Ex libris Aija Štosa
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NACISTISKO IESTĀŽU POLITIKA NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS

FONDU JAUTĀJUMOS

Jana Dreimane

(1941 .gada jūlijs -1944.gada oktobris)

Pētījumam izmantotas četras avotu grupas:

1. Latvijas Nacionālās (Valsts (Zemes)) bibliotēkas bijušās darbinieces Nehamas

Perelmuteres raksts TocynapcTßei-iHafl 6n6nwoieKa JlaTßnūcKOŪ CCP b nepuion 1940-

1946 rr." 1 Atsevišķa nodaļa šajā darbā veltīta nacistiskās okupācijas periodam. Taču

pētījums veikts padomju okupācijas laikā, kad daļa pašreiz pieejamo materiālu nebija
zināmi vai arī uz tiem nevarēja atsaukties. Tāpēc rakstā minētie fakti un to interpretācija
izmantojami tikai pēc rūpīgas pārbaudes. Turklāt Valsts (toreizējās Zemes) bibliotēkas

1941 .-1944. gada fondu stāvoklis šajā darbā nav detalizēti aplūkots.
2. Arhīvu materiāli par šo Valsts bibliotēkas darbības periodu glabājas Latvijas

Valsts arhīvā un Latvijas Valsts vēstures arhīvā, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto

grāmatu un rokrakstu nodaļas fondā. Te gan jāatzīmē, ka 1952. gadā Valsts bibliotēkas

vadības ieceltā ekspertu grupa, izskatījusi Latvijas Valsts arhīvā 1015 lietas par laikposmu
no 1919. gada līdz 1944. gadam, 562 atlasīja iznīcināšanai.2

Vēsturniece Inta Pētersone izteikusi versiju, ka daļa no 1952. gadā iznīcināšanai

paredzētajiem dokumentiem, iespējams, nokļuvuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto

grāmatu un rokrakstu nodaļas fondā. 3

Nacistiskās okupācijas laika darbības pārskatos vērojama terminu neprecizitāte,
vienotu uzskaites principu trūkums un skaitlisko rādītāju savstarpēja nesakritība, tādēļ
nav iespējams izdarīt pilnīgi precīzus secinājumus.

3. Publikācijas nacistiskās okupācijas laika presē. Ziņas par Latvijas Nacionālo -

toreizējo Zemes bibliotēku rodamas lielākajos Latvijas ģenerālapgabala preses izdevumos

-"Tēvija", "Izglītības Mēnešraksts", "Laikmets", "DeutscheZeitung im Ostland" un citos.

Vairākums rakstu publicēti 1941 .-1942. gadā un ir saistīti ar Rīgas zinātnisko bibliotēku

apvienošanu Zemes bibliotēkā, 1941. gada vasarā ugunsgrēkā cietušo Rīgas pilsētas
bibliotēku, bez īpašniekiem palikušo kultūras vērtību savākšanu. Diemžēl detalizētu

informāciju par Zemes bibliotēkas darbību šajos gados atrast nav izdevies. Jāņem vērā

arī tas, ka tolaik visu iespiesto vārdu stingri kontrolēja cenzūra, tādēļ preses materiāli

rūpīgi vērtējami un salīdzināmi ar citiem vēstures avotiem 4 .
4. Memuārliteratūra. Pētījumā izmantotas toreizējā Zemes bibliotēkas direktora

Žaņa Unāma atmiņas, kas publicētas vairākās atsevišķās grāmatās5 .

1941 .gada 23.jūnijā Latviju sasniedza Hitlera armijas 291. kājnieku divīzija. 1 .jūlijā
tā ieņēma Rīgu. Sākās nacistiskās okupācijas periods, kas ilga četrus gadus.

Pirmos divus mēnešus pārvaldes jautājumus Rīgā kārtoja nacistiskā militārā pārvalde
armiju grupējuma "Ziemeļi" aizmugures armijas komandiera ģenerāļa Karla fon Roka

vadībā. Kultūras dzīvi šajā laikā noteica armijas propagandas nodaļa un tās vadītājs
Dreslers, vēlākais Latvijas ģenerālkomisariāta galvenās pārvaldes un propagandas nodaļas
vadītājs6

,
kā arī ģenerāļa fon Roka pilnvarotais muzeju un bibliotēku lietās Nīls fon

Holsts7
, Baltijas vācietis no Igaunijas, pēc profesijas mākslas vēsturnieks. No latviešu

puses nacionālās kultūras dzīves veidošanā formāli piedalījās tā sauktā Izglītības un

kultūras nozare, vēlākā Izglītības un kultūras ģenerāldirekcija. Taču latviešu pašpārvaldes
iestādes darbojās tikai, lai radītu ārēju iespaidu, bet faktiskā noteicēja visās jomās bija

20
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nacistiskāvara. 8

1941 .gada 12.jūlijā Izglītības nozares vadība par Valsts bibliotēkas direktoru iecēla

Žani Unāmu 9
, bijušo Rīgas pilsētas 10. bibliotēkas pārzini. Jau 1941 .gada 14.jūlijā nacistiskā

lauku komandantūra (Feldkommandantur) paziņoja, ka "visām grāmatu, avīžu un

laikrakstu pārdotavām un bibliotēkām no apgrozības jāizņem visas grāmatas, avīzes,

laikraksti, kalendāri un visāda veida drukas darbi, kā arī visa boļševistiskā literatūra, kas

laista apgrozībā krievu komunisma laikā. Šos materiālus nedrīkst iznīcināt, tie jāiesaiņo
kastēs un jānoliek drošībā. Viss materiāls tiek apķīlāts." 10 Domājams, tieši šajā rīkojumā
paredzēto tīrīšanas akciju dēļ bibliotēka 1941. gada 26. jūlijā bija spiesta darbību

pārtraukt11 . Kopš 12. augusta tā bija pieejama tikai vācu militārpersonām 12
,

bet no

1941. gada 1. decembra arī pārējiem lasītājiem 13 .
1941. gada I.augustā Nīls fon Holsts, neinformējot bibliotēkas vadību, Valsts

bibliotēku pēc Vācijas parauga pārdēvēja par Zemes bibliotēku (Landesbibliothek)' 4
-

faktiski apgabala bibliotēku, jo saskaņā ar Hitlera 16.jūlija protokolu "visai Baltijai jākļūst
par Vācijas apgabalu" 15

,

kas ar Hitlera 17.jūlija rīkojumu "pārgāja" okupēto Austrumu

apgabalu reihsministram Alfrēdam Rozenbergam pakļautā civilpārvaldē16 .

Realizējot nacistiskās pārvaldes uzraudzību pār vietējām iestādēm, ar Nīla fon
Holsta rīkojumu Zemes bibliotēkā tika apvienotas visas Rīgas zinātniskās bibliotēkas,
izņemot Rīgas Universitātes (agrākās Latvijas Universitātes) bibliotēku. 17 Apvienoto
bibliotēku kodolu veidoja bijusī Valsts bibliotēka ar tai jau 1940. gada 10. septembrī
pievienoto Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēku 18 , Misiņa bibliotēka

Žanis Unāms. 1926.
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un no ugunsgrēka izglābtais Rīgas pilsētas (tagad Latvijas Akadēmiskās) bibliotēkas

krājums 19 .
1941 .gada 2.augustā Nīls fon Holsts papildināja nacistiskās lauka komandantūras

14. jūlija paziņojumu, nosakot, ka "pie nevēlama satura grāmatām pieskaitāmas arī visai

Lielvācijai un nacionālsociālistiskai kustībai naidīgā literatūra, pretreliģiski raksti, visa

žīdu autoru literatūra un tās tulkojumi, ieskaitot tajā arī žīdiska satura un žīdiem

labvēlīgus sacerējumus, kā arī visāda veida literāriski darbi latviešu valodā, kas izdoti
tendenciozā nolūkā, lai traucētu latviešu un vācu tautas draudzīgu attiecību veidošanos.
Galvenokārt ņemami vērā darbi, kas rakstīti laikā no 1914.-1941 .gadam, pie kam sevišķa
uzmanība pievēršama tiem sacerējumiem, kas radušies tieši pirmā pasaules kara laikā, jo
tad vācieši un latvieši stāvēja vieni pret otriem pretējās frontēs un pozīcijās" 20 . Tādējādi
kļūst saprotams, kāpēc nacistu drošības policijas un drošības dienesta vadītājs Latvijā
Lange 1942. gada 9.martā aizliedza izsniegt Zemes bibliotēkas lasītājiem Aleksandra Grīna

romānu "Dvēseļu putenis", pat saīsināto variantu 21 . No bibliotēku fondiem gan to

tūlīt neizņēma. Starp citu, šis romāns bija aizliegts arī padomju okupācijas laikā.

Saskaņā ar Nīla fon Holsta rīkojumu, Zemes bibliotēkai bija jāsastāda nevēlamo

grāmatu saraksta projekts, lai uz tā bāzes veidotu nevēlamo grāmatu fondu 22 .
1941. gada 22. oktobrī tika radīta īpaša komisija 12 cilvēku sastāvā saraksta pārbaudei
un papildināšanai 23

. Komisiju vadīja Gustavs Šaurums, mācītājs un bibliofils, kurš bija
savācis ap 20 000 sējumu plašu grāmatu kolekciju, labi pārzināja Baltijas viduslaiku

grāmatniecību. No 1934. līdz 1938. gadam viņš bija Rīgas pilsētas bibliotēkas vadītājs,
bet no 1937. līdz 1940. gadam - žurnāla "Bibliotekārs" redaktors. Zemes bibliotēkā kā

savu uzticības personu Gustavu Šaurumu iekārtoja Nīls fon Holsts, kurš nacistiskās

pārvaldes rīkojumus bibliotēkai nodevis tikai ar G.Šauruma starpniecību24 . 1941 .gada
28. novembrī pārtopošā nevēlamo grāmatu fonda pārzini tika iecelts Ēriks Zuitiņš, Zemes

bibliotēkas Latviešu nodaļas vadītājs25 . Neatkarīgās Latvijas laikā viņš vadīja Valsts

bibliotēkas arhīvu, kurā glabājās arī nelegālā literatūra, tātad bija speciālists ar pieredzi.
Tomēr darbs pie nevēlamo grāmatu fonda veidošanas ievilkās. Kā liecinaarhīva materiāli,
iepriekš minētā komisija darbojās vēl 1942. gada 15.jūnijā -nu jau Ērika Zuitiņa vadībā 26 .

Visbeidzot tika izveidots nevēlamo grāmatu fonds un katalogs,bet pašas grāmatas
bija pieejamas tikai pētnieciskiem nolūkiem ar bibliotēkas direktora īpašu atļauju 27 .
1941. gada statistiskie materiāli ir ļoti neprecīzi un pretrunīgi, nacistiskās okupācijas
periods tajos nav atsevišķi izdalīts. Tikai vienā no pārskatiem atrodamas ziņas, ka

1941. gadā Zemes bibliotēkas nevēlamās literatūras fondu veidoja 15 131 vienība28
,

savukārt 1942. un 1943. gadā no apgrozības tika izņemti vēl 2444 sējumi 29 .
1941. gada I.septembrī Latvijā sāka darboties nacistiskā civilā pārvalde. Kā

latviešu pašpārvaldes iestāde Zemes bibliotēka joprojām bija pakļauta Izglītības un kultūras

ģenerāldirekcijai. Faktisko bibliotēkas uzraudzību veica Latvijas ģenerālkomisariāta
Zinātnes un kultūras nodaļa, ko līdz 1943. gada janvārim vadīja Kārlis fon Strickis30

,

Rīgas vācietis, kurš pēc 1939. gada repatriācijas bija atgriezies Latvijā 31 . Turklāt Zemes

bibliotēkai bija jāievēro arī Austrumzemes (Ostland) reihskomisariāta norādījumi, kurus
tā saņēma ar bibliotēku lietu referenta Vilhelma Lenca 32 starpniecību. Bibliotēkas darbību

šajā laikā ietekmēja arī citas nacistiskās pārvaldes iestādes. Kā raksta Žanis Unāms, arī

Kārlis fon Strickis interesējies par Zemes bibliotēkas nevēlamo grāmatu sarakstiem, kurus,

pēc viņa domām, vajadzēja apstiprināt nacistu drošības dienestam. Taču viņa interese

nezināmu iemeslu dēļ drīz apsīka33 .
Lielāku interesi par šiem sarakstiem, pēc Ž.Unāma atmiņām, izrādījusi gestapo

(geheime Staatspolizei) informācijas nodaļa, kas vēlējusies uz Berlīni sūtāmo īpašo -

vāciešiem naidīgo - latviešu un krievu grāmatu komplektu papildināt ar Zemes bibliotēkas
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eksemplāriem. Bibliotēkas direktoram to izdevies novērst34 .
Negaisa mākoņi pār grāmatām savilkās 1942. gada jūlijā. Zemes bibliotēkā ieradās

Vācijas kara ministrijas pārstāvis majors Junkers ar adjutantu Šliku un, atsaucoties uz

reihskomisariāta bibliotēku referenta Vilhelma Lenca norādījumu, pārbaudīja militārā

rakstura grāmatas, ko Zemes bibliotēka pēc Nīla fon Holsta rīkojuma bija pārņēmusi no

likvidētajām militārajām iestādēm. 35 1942. gada 15. augustā bibliotēka saņēma Latvijas
ģenerālkomisariāta norādījumu, saskaņā ar kuru Junkers un Šliks pilnvaroti pārņemt
savā rīcībā visas agrāko militāro iestāžu grāmatas36 .

1942. gada septembrī sākās grāmatu promvešana, tā ar nelieliem pārtraukumiem
ilga līdz pat oktobrim. No Zemes bibliotēkas tika aizvestas grāmatas trīs kravas

automašīnās, divos vienzirga kara ratos, sešpadsmit eksprešratos 37 . Kvīti par aizvestajām
grāmatām, kā bija solījis Austrumzemes reihskomisariāta bibliotēku lietu refererents

Vilhelms Lenčs, bibliotēka nesaņēma38 , tādēļ zaudējumi precīzi nav nosakāmi. Domājams,
ka šī militārā literatūra tika iznīcināta. Taču dokumentāls apstiprinājums tam pagaidām
nav atrasts.

Ž.Unāms raksta, ka grāmatu promvešanā piedalījušies Rozenberga štāba 39

pārstāvji. Viena autokrava aizvesta tieši uz štābu. Kad Ž. Unāms mēģinājis aizkavēt

grāmatu aizvešanu, viņam teikts, ka tiekot izņemta tikai boļševistiska propagandas
literatūra, par kuru drīzumā gaidāms speciāls rīkojums.

Un tiešām -1943. gada 23. februārī Izglītības un kultūras ģenerāldirekcija saņēma
Latvijas ģenerālkomisariāta rīkojumu par kaitīgo literatūru (sch'ādliches Schriftum)40 .
Atšķirībā no 1941 .gada lauku komandatūras un Nīla fon Holsta rīkojumiem, jaunie
norādījumi paredzēja kaitīgās literatūras iznīcināšanu. Šajā sarakstā ietilpa, lietojot tā

sastādītāju terminoloģiju, gan žīdu, gan masonu, gan boļševistiskā, gan arī slepenā
zinātniskā (geheime-vvissenschaftliche), bet it īpaši - vāciešiem naidīgā literatūra.

Iznīcināmās grāmatas bija jānodod Rozenberga štāba rīcībā. Lai atrastu kaitīgos
izdevumus, Rozenberga štāba darbiniekiem bija tiesības pārmeklēt un pat slēgt
bibliotēkas.

Kaitīgo literatūru, ne vairāk kā divus eksemplārus no katra izdevuma, bija atļauts
uzglabāt Zemes bibliotēkas, ja nepieciešams, arī citu zinātnisko bibliotēku (rīkojums
attiecās uz visu Austrumu apgabalu) speciālās slēgtās nodaļās. Šādu nodaļu veidošanai

bija nepieciešama ģenerālkomisariāta atļauja. Literatūras izmantošanai katru reizi

vajadzēja saņemt direktora vai viņa vietnieka atļauju.
Tirdzniecībā esošie kaitīgie zinātniskie izdevumi bija jānodod zinātnisko bibliotēku

slēgtajām nodaļām. Konkrētas grāmatas atzīšanai par kaitniecisku noteicošais bija
Rozenberga štāba viedoklis.

Tādējādi kļūst saprotams, kāpēc majors Junkers lika iznīcināt militārās mācību

grāmatas un reglamentus. Tā bija nacistiem naidīga literatūra, kas varēja rosināt

apbruņotos latviešus vērsties pret viņiem.

1944.gada jūlijā Hitlers visu varu Latvijā nodeva Austrumzemes augstākajam SS
un policijas vadītājam Frīdriham Jekelnam. Civilā pārvalde faktiski tika likvidēta41 .

Sarkanā armija jau bija piespiedusi vācu armiju atkāpties līdz Igaunijas un Latvijas
robežām, sākās intensīva materiālo vērtību un cilvēku evakuācija uz Vāciju.

1944. gada septembrī, kad Zemes bibliotēkas darbinieki bija izklīduši, bet bibliotēku

vadīja pēdējais nacistiskās okupācijas laika direktors Edmunds Puksis, Pērkoņkrusta
organizācijas biedrs, tika saņemts mutisks rīkojums, iespējams, no ģenerālkomisariāta
Zinātnes un kultūras nodaļas vadītāja Kurta Dilfera (Kurt Dulfer) 42

,
steidzīgi ņemt ārā

no seifiem grāmatas un likt tās kastēs sūtīšanai uz Vāciju 43 . Kā raksta Elza Štengele,
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toreizējā Zemes bibliotēkas darbiniece, savās atmiņās, "pie kārtīgas strādāšanas varēja
visus seifus iztukšot... Laime bija, ka paši darbinieki bijām pie grāmatu saiņošanas un

tādēļ vairāk sēdējām nekā strādājām. Vērtīgākās grāmatas ņēmām no seifiem ārā un

slēpām"44 .
Tādējādi bibliotēkas darbiniekiem izdevās izglābt Rīgas pilsētas bibliotēkas īpašumu

- Johana Kristofa Broces rokrakstu "Dažādu Vidzemes pieminekļu, prospektu, monētu,

ģerboņu u.c. krājums" 45 . Pēc Latvijas PSR Valsts bibliotēkas komisijas slēdziena (tajā
darbojās bibliotēkas direktors Arturs Ģērmanis, viņa vietnieks Arturs Eglīte un galvenais
grāmatvedis), 1944. gada 15. novembrī, vācu okupācijas gados kopumā bojātas,
pazaudētas, iznīcinātas 166 870 vienības46 . No tām simttūkstoš (!) eksemplāru 1941./
42. gadā no bibliotēkas nesakārtoto, neinventarizēto grāmatu fondiem aizveda projām
Alfrēda Rozenberga štābs 47 . Aptuveni 10 000 eksemplāru (1500 nosaukumu), respektīvi,
58 kastes no Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēkas un 12 kastes no

Galvenās, t.i., bijušās Valsts bibliotēkas izveda 1944. gada rudenī48 . Izvesto materiālu

vidū sevišķi vērtīgi esot bijuši iepriekšējo gadsimtu Baltijas periodiskie izdevumi, senie

iespieddarbi Baltijas vēsturē, pirmās Rīgas Mollīna tipogrāfijas grāmatu kolekcija,
enciklopēdijas un citi kapitāli uzziņu krājumi 49 .

Tomēr Zemes bibliotēkā iekļauto bibliotēku zaudējumi vēl joprojām nav detalizēti

izpētīti. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas fondā glabājas
no Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēkas evakuējamās literatūras
saraksts 50 .

Turpretī par literatūru, kas aizvesta no bijušās Latvijas Valsts bibliotēkas pagaidām
nav atrasta nekāda informācija. Zināms, ka visas 70 kastes bija adresētas uz Opavu
(toreizējais nosaukums - Troppau), pilsētu Čehijas teritorijā51 . Nav noskaidrots, kāds

bija šo kastu tālākais liktenis. Vācu vēsturniece Marlēne Hillere savā pētījumā "Bucher
als Beute" raksta, ka pēc Otrā pasauleskara beigām, "Amerikas Savienoto Valstu pārstāvji
Trpisty (Čehoslovākija) atrada grāmatas arī no Latvijas Valsts bibliotēkas un jau 1945. gada
oktobrī/novembrī tās nodeva atpakaļ Padomju Savienībai" 52 . Taču Latvijas Nacionālā

bibliotēka vēl šobrīd tās nav redzējusi.
Vērtējot nacistiskās okupācijas varas iestāžu politiku Zemes bibliotēkas fondu

jautājumos, jāsecina, ka tā nelabvēlīgi ietekmēja bibliotēkas darbību. Vispirms jau
nevēlamo grāmatu saraksta sastādīšana, atbilstoša fonda izveidošana aizņēma daudz

laika un pūļu, kas, ņemot vērā nelielo bibliotēkas personālu, traucēja bibliotēkas ikdienas

pienākumu izpildi. Turklāt okupācijas iestādes, neņemot vērā bibliotēkas protestus,
patvaļīgi pārņēma savā rīcībā visus bibliotēkas grāmatu krājumus, par kuriem vien tām

radās interese. Pats galvenais - cieta bibliotēkas prestižs, jo, izveidojot nevēlamās
literatūras fondu, kas nebija pieejams visiem, bibliotēka zaudēja savu demokrātisma

veidolu, ko neatjaunoja, bet pavisam iznīcināja otrā padomju okupācija.

* Trpista - apdzīvota vieta Čehijā.
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LATVIJAS NEREDZĪGO BIBLIOTĒKA

Irēna Gaile, Ināra Martinsone

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas priekšvēsture ir cieši saistīta ar Latvijas neredzīgo
izglītības pirmsākumiem. Pirmā Rīgas Neredzīgo institūta Strazdumuižā (Blinden -Institut

Strasdenhof Riga) skolotāja Ida Valentinoviča 1872. gadā apguva praktiskās iemaņas
darbam ar neredzīgajiem Kēnigsbergā. Jādomā, ka no turienes viņa atgriezās ar darbam

nepieciešamām grāmatām parastajā iespiedumā un Braila rakstā (starptautisks reljefa
raksts neredzīgajiem, nosaukts tā izgudrotāja franču pedagoga L. Braila vārdā). 1881.

gadā I.Valentinoviča abonēja mēnešrakstu "Derßlindenfreund" (Vācijas neredzīgo mācību

iestāžu skolotāju, kongresu un biedrības preses izdevums ar ļoti vispusīgu saturu). Ar to

sākās Rīgas Neredzīgo institūta bibliotēkas veidošana.

1889. gada aprīlī Rīgas Neredzīgo institūta direktorsOskars Notnāgels nodibināja
Braila grāmatu bibliotēku, organizējot un apmācot Neredzīgo izglītošanas biedrības

dāmas literāru darbu pārrakstīšanai Braila rakstā. 1895. gada janvārī grāmatu fonds

Braila rakstā pārsniedza 300 vienību.

Izmantojot vācu alfabētu, tika pārrakstītas grāmatas arī latviešu valodā. Par to

liecina Latvijas Neredzīgo bibliotēkas tifloloģijas fondā esošā 1899. gadā pārrakstītā
Augusta Deglava "Pastarā diena. Stāsts iz tautas dzīves".

1922. gada septembrī Rīgas Neredzīgo institūta skolotāji P. Eihe un A. Rutks

izveidoja Braila raksta latviešu alfabētu, jo pēc 50 gadu ilgas bērnu un pieaugušo
mācīšanas vācu valodā beidzot bija radusies iespēja Latvijas neredzīgajiem un

vājredzīgajiem cilvēkiem mācīties un apgūt kultūras vērtības no grāmatām dzimtajā
valodā.

1923. gadā bibliotēkā bija apmēram 2 tūkstoši sējumu grāmatu Braila rakstā,
taču pārsvarā - vācu valodā. Latviešu valodā, izņemot dažas ābeces, nebija nevienas

mācību grāmatas.
Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli liecina, ka 1922. gada 26. oktobrī Ministru

kabineta sēdē Darba ministrijai atvēlēti 500 tūkst, rubļu inteliģento bezdarbnieku

nodarbināšanai grāmatu pārrakstīšanas darbiem Braila rakstā 1 . Vēlākajos gadosšis darbs

turpināts. Daudzas ar roku pārrakstītās grāmatas vēl šodien ir Neredzīgo bibliotēkas

fondā.

Tipogrāfiski Braila rakstā iespiestās grāmatas sāka iznākt 1953. gada martā, kad

toreizējā Latvijas Valsts izdevniecība nodibināja Neredzīgo literatūras redakciju. Vēlāk šī

redakcija iekļāvās izdevniecības "Zvaigzne" sastāvā. Pirmā grāmata, ko šī redakcija
sagatavoja iespiešanai, bija Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja Meikola Gudriņika sastādītā

ābece "Braiļa sistēmas raksta zīmes" (R.:LV1,1953.).
Līdz 1957. gadam Neredzīgo bibliotēka darbojās sabiedriskā kārtā neredzīgo

pansionātā. Šajā gadā tika piešķirta viena štata vienība un bibliotēku pārdēvēja par
Rīgas pilsētas 27. bibliotēkas neredzīgo grāmatu filiāli, vēlāk to pārdēvēja par Rīgas
pilsētas 19. neredzīgo raksta bibliotēku, kurā strādāja 4 štata darbinieki.

1961. gada jūlijā nodibināja skaņu ierakstu studiju, vienu no pirmajām toreizējā
PSRS, kurā tiek ieskaņotas grāmatas magnetafona lentē neredzīgajiem.

1962. gada 1. aprīlī nodibināta Republikāniskā neredzīgo raksta bibliotēka. Tā
izveidota saskaņā ar LPSR Kultūras ministrijas 1962. gada 10. aprīļa pavēli, pārorganizējot
iepriekš minēto bibliotēku un studiju. Bibliotēka ieguva telpas 1853. gadā celtajā koka
ēkā Juglas ielā 14, kurā strādā vēl šodien.
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Neredzīgo bibliotēka atrodas skaistā vietā, pilsētas nomalē pie Juglas ezera,

Strazdumuižas teritorijā. Te atrodas ciemats, kurā pārsvarā dzīvo neredzīgie un vājredzīgie
iedzīvotāji. Blakus bibliotēkai ir Strazdumuižas internātskola, Neredzīgo biedrības centrālā
valde (NB CV), Neredzīgo pansionāts (no 1992. gada 1. jūlija - Redzes invalīdu sociālās

aprūpes un rehabilitācijas centrs), NB Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums (MRU), NB

vēstures sabiedriskais muzejs.
Sākotnēji bibliotēkā strādāja 4 cilvēki. 1962. gada 1. jūlijā darbā tika pieņemti vēl

3 darbinieki. Bibliotēkā darbojas lasītava, abonements un skaņu ierakstu studija.
Bibliotēkas pirmais direktors Staņislavs Miklaševičs, pats būdams neredzīgs, daudz

darījis bibliotēkas organizēšanā, izcīnot tai telpas un republikāniskās bibliotēkas statusu.

1964. - 65. gadā Cēsīs, Liepājā un Daugavpilī - pilsētās, kurās bija NB MRU, tika

atvērtas pirmās trīs bibliotēkas filiāles, vēlākajos gados arī Jelgavā (1973.), Ventspilī (1978.),
Rēzeknē (1979.) un Balvos (1982.), kur dzīvoja zināms daudzums NB biedru un bija

reģionālās valdes.

Tāpat kā NB apvieno visus Latvijas neredzīgos un vājredzīgos iedzīvotājus un katrā

rajonā ir NB reģionālā valde, arī bibliotēkas filiālēm un centram Rīgā ir savi apkalpojamie
rajoni; tādējādi tās aptver visu valsts teritoriju.

Bibliotēkas 7 filiāles savā darbā ir cieši saistītas ar NB uzņēmumiem un reģionālajām
valdēm. Bibliotekāri kopā ar tām organizē pasākumus lasītājiem: ātrrakstīšanas un

ātrlasīšanas konkursus Braila rakstā, literāras pēcpusdienas, priekšā lasīšanu un citus. To

veicina arī tas apstāklis, ka abas organizācijas atrodas vienās telpās un veic redzes invalīdu

aprūpes darbu.

Latvijā 1996. gadā bija uzskaitē 4830 NB biedri. Bibliotēkā šajā pašā laikā bija 2567

lasītāji, no tiem 1259 ir NB biedri, pārējie - viņu ģimenes locekļi un NB sistēmā strādājošie.
Bibliotēku vada direktore, direktoram ir vietnieks saimnieciskajos jautājumos.

Bibliotēkā ir komplektēšanas un apstrādes, lasītāju apkalpošanas, metodikas un

bibliogrāfijas nodaļas, tifloloģijas sektors, skaņu ierakstu studija, grāmatvedība. Bibliotēkā

strādā 30 bibliotekārie darbinieki, 9 bibliotēkas darbinieki ir redzes invalīdi.
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Neredzīgo bibliotēkas fondu komplektēšana notiek centralizēti. Svarīgāko fonda

daļu - ieskaņotās grāmatās - bibliotēka ražo pati savā skaņu ierakstu studijā, un tā ir

vienīgā vieta valstī, kur ieskaņo grāmatas redzes invalīdiem. Līdz 1992. gadam Braila

raksta grāmatas krievu valodā un ieskaņoto grāmatu kopijas kasetēs tika pasūtītas
Maskavā. leskaņoto grāmatu oriģinālus krievu valodā bibliotēka iepirka Minskā

(Baltkrievijas NB skaņu ierakstu studijā). Pagaidām ieskaņotās grāmatas krievu valodā

tiek kopētas, izmantojot iepriekšējos gados iepirktos oriģinālus. Bibliotēkas skaņu ierakstu

studijā ielasa arī grāmatas krievu valodā. Gada laikā tiek ielasīti 7 līdz 8 nosaukumi.

Braila raksta grāmatas krievu valodā bibliotēka vairs nesaņem; lai tās pasūtītu, ir

nepieciešama valūta.

Bibliotēkas fondā ir 199,4 tūkst, vienību dažādu izdevumu, no kurām 21,9 tūkst.

Braila rakstā, 79,9 tūkst, ieskaņotās grāmatas magnetafona lentēs un kasetēs, 93,9
tūkst, parastajā iespiedumā, 3,5 tūkst, skaņuplatēs un 170 mūzikas kasetes.

Lasītāju apkalpošanas nodaļā ietilpst abonements, lasītava un mūzikas sektors.

Vēl 1995. gadā 166 lasītājus, kas dzīvo Rīgas pilsētā un tās tuvumā esošajos rajonos,
apkalpoja mājās ar bibliotēkas transportu. Šajā grupā iekļauti lasītāji, kuriem bez redzes

zuduma ir arī citāda veida invaliditāte, kā arī vientuļi cilvēki un tie, kas dzīvo tālu no

bibliotēkas un pasta. Ir izstrādāti 11 maršruti, pa kuriem šoferis izvadā literatūru. Diemžēl

pēdējos gados šis darbs ir apsīcis tāpēc, ka finanšu trūkuma dēļ nav iespējams saremontēt

bibliotēkas transportu un iegādāties degvielu. Tagad bibliotēkas darbinieki cenšas

apkalpot šos lasītājus, nosūtot grāmatas pa pastu. Latvijā tādu lasītāju ir apmēram 260.

Bibliotekāri nogādā pakas pastā un saņem tur arī sūtījumus no lasītājiem. Sākot ar

1991. gadu, Latvijā pasta pakalpojumi neredzīgajiem ir bezmaksas. Filiālēs ir 44 lasītāji,
kam bibliotekāri pienes grāmatas mājās.

1996. gadā bibliotēkā bija 2567 lasītāji, no tiem 108 lasītāji izmanto Braila raksta

grāmatu fondu. leskaņotās grāmatas klausās 1619, skaņuplates - 70 lasītāji, parastajā
iespiedumā lasa 1125 lasītāji. Literatūras izsniegums ir 300 tūkst, vienību, no tām Braila

raksta grāmatas ap 2,9 tūkst, sējumu, ieskaņotās grāmatas 239,5 tūkst, vienību,
skaņuplates un mūzikas ierakstu kasetes 370 un 57,5 tūkst, parastajā iespiedrakstā.
Gada laikā bibliotēka apmeklēta 38,2 tūkst, reizes.

Lasītavā apmeklētāji var saņemt bibliotekāra - priekšā lasītāja pakalpojumus, kurš

pēc lasītāja izvēles iepazīstina viņu ar jaunāko periodiku, mācību literatūru u.c.

materiāliem, pēc individuāla lasītāja pieprasījuma, ielasa mācībām un darbam

nepieciešamo literatūru.

Tifloloģijas sektorā vāc un sistematizē materiālus par neredzīgajiem Latvijā un

ārzemēs, veido kartotēkas, konsultē speciālistus, sagatavo un nolasa referātus, kā arī

veido izstādes par tēmām, piemēram:

DLuijs Brails (1809.-1852.);
2) Indriķis (1783. - 1828.) - pirmais latviešu tautības dzejnieks, kam

iznākusi grāmata;
3) oktobris - Baltā spieķa diena;
4) dzīve ārzemēs (tulkojumi no ārzemju neredzīgo organizāciju

periodiskajiem izdevumiem);
5) neredzīgo vēsture.

Tiflofondā ir NB veterānu atmiņu ieraksti magnetafona lentē. Līdz 1985. gadam
vēstures materiālus un priekšmetus vāca tifloloģijas sektorā. Kad nodibinājās NB vēstures
sabiedriskais muzejs, daudz materiālu tika nodots muzejam.
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Metodikas un bibliogrāfijas nodaļas darbinieki veic metodisko darbu un informē

lasītājus par jaunākajām ieskaņotajām grāmatām žurnālā "Rosme", sagatavo anotētu

ieskaņoto grāmatu jaunumu biļetenu, kā arī organizē divu skaņu žurnālu sagatavošanu
un ieskaņošanu: par kultūras, mākslas, mūzikas un literārām tēmām - žurnālu "Atbalss",
bet par dabas, vēstures, medicīnas, populārzinātniskām, sadzīves un sabiedrības dzīves

tēmām - žurnālu "Doma". Katru mēnesi bibliotēkas darbinieki izvēlas interesantākos

rakstus no Latvijas periodiskajiem izdevumiem un ielasa minētos ieskaņotos žurnālus.

Nodaļā ir tulks, kas gatavo materiālus no ārzemju neredzīgo organizāciju izdevumiem,
veic saraksti ar ārvalstīm. Nodaļas darbinieki izstrādāja projektu, kas piedalījās Dānijas
Nacionālās bibliotēkas organizētajā stipendiju konkursā par sadarbību ar

Austrumeiropas, Centrāleiropas un Baltijas valstu publiskajām un akadēmiskajām
bibliotēkām. Projekta galvenais mērķis bija iepazīties ar Dānijas modeli redzes invalīdu

bibliotekārajā apkalpošanā,ar datoru izmantošanu lasītāju apkalpošanā un kataloģizācijā,
iegūt pieredzi sadarbībai starp Ziemeļvalstu neredzīgo bibliotēkām, kā arī paplašināt
Starptautiskā starpbibliotēku abonementa darbību. Stipendijas iegūšana deva iespēju
četrām bibliotēkas darbiniecēm divas nedēļas apgūt pieredzi Dānijas Neredzīgo bibliotēkā
1994. gada novembrī. Nākamais projekts "Tehnisko līdzekļu iegāde Latvijas Neredzīgo
bibliotēkai, lai saglabātu ieskaņoto grāmatu ražošanu un nodrošinātu operatīvu un

kvalitatīvu lasītāju apkalpošanu" arī bija veiksmīgs. Projekts tika iesniegts Sorosa fondam

- Latvija. Ar Sorosa fonda atbalstu bibliotēka iegādājās jaunu skaņu ierakstu un kopēšanas
aparatūru, kā arī datortehniku.

1996. gada sākumā tika uzstādīta jaunā aparatūra, un ieskaņoto grāmatu kvalitāte
ir stipri uzlabojusies, paātrinājusies grāmatu kopēšana, taču grāmatu nosaukumu skaits

nepalielinās, jo diktori nespēj lasīt ātrāk; šo problēmu var atrisināt tikai otras studijas
izveide. Bibliotēkas skaņu ierakstu studijā ieskaņo grāmatas tikai bibliotēkas vajadzībām.
Studijas jauda nav liela, gada laikā ielasa ap 70 grāmatu nosaukumu latviešu valodā.

leskaņo arī iepriekš minētos skaņu žurnālus (24 numurus gadā). Studijā strādā 5 diktori.
Viens no lasītāju iemīļotiem diktoriem bija bibliotēkas darbinieks Aleksandrs Kūlainis,
kas strādāja skaņu ierakstu studijā vairāk nekā 20 gadu. leskaņotajās grāmatās paliek
iemūžināta radiodiktoru Kārļa Cīruļa un Birutas Cīrules balss. Daudz grāmatu ielasījis arī

Ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu iegādāto datortehniku bibliotēka izmanto fondu

uzskaitei un bibliogrāfiskajam darbam
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Nacionālā teātra aktieris Ēriks Brītiņš. Jau no 70. gadu sākuma grāmatas ielasa pazīstamā
radiodiktore Dzidra Liepiņa. Kopā ar viņu šodien pie grāmatu ierakstiem strādā Aivars

Bogdanovičs un Uldis Deisons, Strazdumuižas internātskolas skolotāja Marija Karpoviča
un aktrise Līga Liepiņa. Bibliotēkā ir diktoru kartotēka, kurā atrodams, kādas grāmatas
katrs diktors ielasījis. Bibliotēkas studijā savu dzeju ielasīja dzejnieks Ojārs Vācietis; šis

ieraksts atrodas bibliotēkas fondā. Sastādot ieskaņošanas plānus, tiek izmantoti lasītāju
ieteikumi. Visvairāk tiek ieskaņota daiļliteratūra. Studijas kopētavā ieskaņotās grāmatas
tiražē 10 eksemplāros.

Uzskatām, ka mūsu lasītājiem ir ierobežotas izvēles iespējas. Kā jau iepriekš teikts,
nelielā skaņu studijas jauda neļauj apgādāt lasītājus ar grāmatām pietiekamā skaitā.

Trūkst tukšo kasešu ierakstiem. Izņemot radio un televīziju, Latvijas neredzīgajiem liegta
iespēja saņemt informāciju vienlaikus ar redzīgajiem, kā tas ir lielākajā daļā ārvalstu, kur

neredzīgie var saņemt ieskaņotās avīzes, vai avīzes Braila rakstā. Lai to varētu īstenot,
būtu jāpaplašina bibliotēkas darbība, jāizveido otra skaņu ierakstu studija. Arī Braila

raksta grāmatu izdošanas tehnoloģija izdevniecībā «Zvaigzne ABC» ir novecojusi, tāpēc
vienas grāmatas pašizmaksa ir ļoti augsta un gada laikā iespējams izdot tikai nelielu

grāmatu skaitu (12-15 nosaukumi gadā). Patreiz tiek risināts jautājums par modernākas

tehnikas ieviešanas iespējām.
No 1990. gada Latvijas Neredzīgo bibliotēka sadarbojas ar Zviedrijas Runājošo

grāmatu un Braila bibliotēku (The Svvedish Library of Talking Books and Braille). Šīs
bibliotēkas imigrācijas daļas vadītāja apmeklēja skaņu ierakstu studiju un izvēlējās grāmatas
savai nodaļai, kurā ir literatūra 82 valodās. Desmit latviešu rakstnieku grāmatas ir aizvestas
uz Zviedriju. Apmaiņai bibliotēka saņēma tukšās kasetes. lesāktā sadarbība veiksmīgi
turpinās. Divi bibliotēkas darbinieki pieredzes apmaiņai ir apmeklējuši Zviedrijas Runājošo
grāmatu un Braila bibliotēku. 1992. gadā mūsu bibliotēkai izveidojās sadarbība ar Dānijas
Neredzīgo asociāciju, apmeklēti tās organizētie semināri par Baltijas un Ziemeļvalstu
neredzīgo organizāciju darbu un Eiropas neredzīgo bibliotēku darbu. Kopš 1992. gada
bibliotēka saņem Dānijas Neredzīgo asociācijasžurnālu "Blinde Sagen". Tā sarakstās arī

ar Lielbritānijas Karalisko nacionālo institūtu neredzīgajiem (Royal National Institute for
the Blind); ir rasta iespēja mūsu lasītājiem saņemt grāmatas Braila rakstā angļu valodā,
pasūtām grāmatas arī no Kongresa bibliotēkas Vašingtonā (The Library of Congress,
Washington).

No Latviešu neredzīgo kopas Vācijā bibliotēka saņēmusi dāvanu - ieskaņoto
grāmatu fondu (apmēram 1 tūkst, nosaukumu). Fonds ir interesants tāpēc, ka tajā
iekļauti trimdas latviešu rakstnieku darbi. Piemēram, A. Dziļuma darbu vien ir 28

nosaukumi, G. Janovska - 24, A. Eglīša - 23, J. Klīdzēja - 14,1. Grebzdes -13, E. Aistara -

8, kā arī vēl daudzu citu trimdas autoru darbu. Unikāla ir iespēja dzirdēt Z. Mauriņas, A.

Dziļuma, I. Grebzdes, V. Lesiņa, un citu rakstnieku balsis, lasot savus sacerējumus. Fonda

saņemšana uzliek par pienākumu mūsu bibliotēkai apkalpot arī ārpus Latvijas dzīvojošos
neredzīgos latviešu lasītājus. leskaņotās grāmatas tiek izsūtītas uz Ameriku, Angliju,
Austrāliju, Kanādu, Vāciju un Zviedriju. Ārvalstu lasītājiem iespējams nosūtīt ierobežotu
grāmatu skaitu tāpēc, ka mūsu ieskaņoto grāmatu fonda lielākā daļa ir magnetafona
lentēs, bet ārvalstu lasītāji klausās grāmatas tikai kasetēs, un ierakstu ātrums līdz neilgam
laikam bija atšķirīgs no tā, kādu lietojām Latvijā. Ar Sorosa fonda atbalstu iegādātā
aparatūra ir devusi iespēju arī mūsu bibliotēkai pāriet uz visiem pieejamo ierakstu ātrumu

(4,76 cm/s) un no 1996. gada februāra grāmatas ieskaņot tikai kasetēs. No Vācijas
saņemtais fonds ir saturiski interesants, bet grāmatas ir diezgan nolietotas un ierakstu
kvalitāte ir zema, tāpēc, ka tās ielasītas mājas apstākļos. Ārvalstu lasītāji jau atzinīgi
novērtējuši mūsu skaņu ierakstu studijā ieskaņotās grāmatas, tikai to ir vēl stipri maz.
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Bibliotēkas tiflologa sagatavotais materiāls par Neredzīgo Indriķi tulkots vācu un

ang|u valodā. Angļu variants publicēts Pasaules Neredzīgo savienības izdevumā "The

VVorld Blind" 2 Spānijā, vācu variants - žurnālā "Horus",3 kas iznāk Vācijā.
1993. gada oktobrī Daugavpilī notika Latvijas publisko bibliotēku direktoru

seminārs, kura laikā tā dalībnieki apmeklējā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils
filiāli.Bibliotēku speciālisti iepazinās ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas vēsturi un darbību,
apskatīja plašu dokumentu, priekšmetu, grāmatu un citu materiālu izstādi. Daudziem

semināra dalībniekiem šās bibliotēkas darbība bija jaunatklājums.
Mūsdienās Latvijas Neredzīgo bibliotēku pazīst daudz vairākcilvēku nekā tas bija

pirms desmit gadiem. To veicina arī Kultūras skolas un LU bibliotēku specialitātes studentu

ikgadējās ekskursijas.
Ārvalstīs ne tikai speciālās bibliotēkās redzes invalīdiem, bet arī gandrīz katrā

publiskajā bibliotēkā ir iespējams saņemt ieskaņotās un Braila raksta grāmatas. Ceram,
ka tāda iespēja nākotnē būs arī mūsu valsts iedzīvotājiem.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka regulāri apmainās ar informāciju un dalās pieredzē
ar Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Sanktpēterburgas neredzīgo bibliotēkām. Diemžēl
finanšu trūkums kavē aktīvākus kontaktus šo bibliotēku starpā. Arī ieskaņoto grāmatu
ražošanas palielināšana pašreizējos apstākļos nav iespējama, tāpēc bibliotēkas galvenais
uzdevums ir saglabāt sasniegtos rezultātus un sniegt neredzīgajiem lasītājiem iespējami
plašāku informāciju.

ATSAUCES:

1 LWA. - 5213. f. -7. apr. - 3418. lieta. -19. Ip.
2 Indrick, the Blind (1783 - 1828): Literary passages. //The VVorld Blind. - 1993. - Nr. 10. - I
July - December. -P. 71. - 72. - 11.
3 Gaile I. Der lettische blinde Dichter Indrick. //Horus: Marburger Beitrage zur Integration
Blinder und Sehbehinderter. - 1994. - Nr. 1. -S. 5. -7. -IL

Elza Stalidzāne.

Ex libris Erna Saleniece
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RĪGAS PUBLISKO BIBLIOTĒKU ĒKAS UN TELPAS

Arnis Zīle

Rīgas publiskās bibliotēkas atrodas namos, kas celti dažādos laikmetos. Arī šo

namu sākotnējā izmantošana bijusi dažāda. Vairāk bibliotēku ierīkotas ēkās, kas pielāgotas
bibliotēkas vajadzībām. Tomēr dažas celtas arī tieši šādam noteiktam nolūkam. Bibliotēku

namu celtniecība noritējusi prāvā laikposmā - to vecums mērojams no dažiem simtiem

gadu līdz apmēram piecpadsmit gadiem. Tāpēc arī dažāds ir bibliotēku ēku

arhitektoniskais risinājums.

Rīgas Centrālā bibliotēka (Brīvības ielā 39)*

Bibliotēka atrodas 1931. gadā uzceltā biroju ēkā. šo ēku projektējis ievērojamais
latviešu arhitekts Eižens Laube, un tā atzīstama par vienu no veiksmīgākajām celtnēm

mūsu pirmskara arhitektūras sniegumā. Nams ilgus gadus tika dēvēts par "Sniķera māju".
Ēkā ļoti veiksmīgi savienoti divi atšķirīgi arhitektūras elementi - moderna konstrukcija ar

klasicisma dekoru. Dzelzsbetona konstrukcija ar lieliem logiem ēkai piešķir 20. gadsimtam
atbilstošu funkcionālisma veidolu. Toties prasmīgi pielietotie dekoratīvie elementi, kā

profilētas dzegas un logu apmales, balustrādu josla un mākslīgā akmens apmetums
padara celtni pievilcīgu un elegantu, tomēr saglabājot konstrukcijai piemērotu atturību.

Diemžēl jāsecina, ka skaistā balustrādu josla virs ēkas ir gandrīz beigusi eksistēt un

aizstāta ar metāla stieņiem.
Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā, un šajās telpās neatrodas nekādi dekoratīvi

arhitektūras elementi. Lietišķajā interjerā jāatzīmē vienīgi lielais logs, kas cauri bibliotēkai

saista kāpņu telpu ar ārieni, radot daudz gaismas un plašuma izjūtu.

Mākslas literatūras bibliotēka (Vaļņu ielā 9)

Vērtējot nama ārējo un iekšējo arhitektūru, ir pamats atzīt, ka Mākslas bibliotēka

atbilstoši savam nosaukumam atrodas piemērotā ēkā ar māksliniecisku projekta
risinājumu. Lai gan stilistiski šo namu grūti ierindot kādā no arhitektūras virzieniem,
tomēr vistuvāk tas atbilst jūgendstilam. Atsevišķās detaļās gan samanāma arī

neoklasicisma, konstruktīvisma un romantisma ietekme. Ēka uzcelta 1914. gadā pēc
inženiera arhitekta R.Heršelmana projekta kā dzīvojamā ēka. Ar vēlākām pārbūvēm tas

piemērots pašreizējām, t.i. kultūras iestādes funkcijām. Nams pazīstams kā Mākslas
darbinieku nams; tā augšstāvā atrodas bibliotēkas telpas. Lai tur nokļūtu, jāmēro garš
ceļš caur vestibilu un kāpņu telpu. Šajā posmā vairākās vietās atkārtojas ziedu dekora

motīvs, it īpaši dekoratīvajos ciļņos. Beidzot to sastopam arī bibliotēkā griestu ciļņos
abonementa un lasītavas telpās, tā saglabājot māksliniecisku vienotību visā namā. Arī

pārējie dekoratīvie elementi atbilst nama kopnoskaņai. Apmeklējot bibliotēku, jūtams,
ka telpa saskan ar savu funkciju - kalpot mākslai.

* 1997.g.bibliotēka pārvietota uz citām telpām Brīvības iela 49/53. (Sastād.piezīme)
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Ziemeļblāzmās bibliotēka (Ziemeļblāzmās ielā 36)

Kopš 1949. gada bibliotēka
atrodas Kultūras namā "Ziemeļ-
blāzma". Tas vien jau ir svarīgs fakts,
ka bibliotēkai mājvieta ir tik

vēsturiski nozīmīgā ēkā. "Ziemeļ-
blāzmas" tagadējo namu uzcēla

1913.g. pēc slavenā Vecmīlgrāvja
rūpnieka un sabiedriskā darbinieka

Augusta Dombrovska metiem. Šajā
vietā jau no 1904. gada darbojās
atturības biedrības "Ziemeļblāzma"
nams, ko nodedzināja 1905. g.

revolūcijas laikā. Jaunais nams kā

pirmais Latvijā celts, izmantojot
dzelzsbetona konstrukcijas. Ēkas
arhitektūrā skaidri manāmi kons-

truktīvisma elementi, lai gan tikpat
labi saskatāmas arī jūgendstila
iezīmes. Visskaidrāk jūgendstils
jūtams interjerā restaurācijas laikā

atjaunotajos sienu un griestu deko-

ros. Pa ceļam uz bibliotēku vestibilos

un kāpnēs var izbaudīt kultūras

nama monumentalitāti. Bibliotēkas

telpas atrodas augšējā, 3.stāvā, tās

ir vienkāršas un lietišķas. Vienīgi
abonementa telpā ir dekoratīvo

ciļņu josla un kolonnu kapiteļi. Tikai tie neatbilst nama arhitektūras kopējam veidolam,

jo radīti personības kulta laikā. Pieminams, ka "Ziemeļblāzmas" nams atrodas krāšņā
parkā, ko stādījis pats A.Dombrovskis. Tajā aug vairāk nekā 1000 koku, daudzi ir reti un

ļoti veci. Parkā atrodas arī A.Dombrovskaatdusas vieta un piemineklis, ko veidojis tēlnieks

V.Treijs, pēc J.Smiltnieka meta, ar G.Šķiltera veidoto A.Dombrovska cilni un uzrakstu.

Āgenskalna bibliotēka (Vienības gatvē 27)

Šī bibliotēka atrodas arhitektūras piemineklī, t.s. Bloka muižā Torņakalnā. Šis
fakts vērtējams divējādi - kā kultūras objektam ēkai ir rasta piemērota izmantošana,
toties vecā celtne no praktiskā viedokļa nav tas labākais variants bibliotēkai. Šī muižas

ēka uzcelta 1843. gadā, tai apkārt saglabājusies parka daļa. Nav zināms projekta autors,

bet ēka ir ieturēta tīrā klasicisma stilā, atbilstoši savam celtniecības laikam. Koka celtnes

plānojums tuvināts grieķu templim, ar kolonādi visapkārt (izņemot aizmuguri) un

frontonu, kas monumentāli izdalās augstajā kārniņu jumtā. Frontonā ievietots pusapļa
logs. Lai gan muižiņa tiek dēvēta tās kādreizējā īpašnieka kapteiņa Bloka vārdā, pēdējais
īpašnieks bijis Līhingers, kas tajā ierīkoja aptieku, bet daudz nerūpējās par celtni un bija
to stipri nolaidis. Tāpēc 1952. gadā ēku restaurēja, lai saglabātu kā arhitektūras pieminekli.
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1963. gadā to vēlreiz kapitāli izremontēja, un tad tajā sāka darboties bibliotēka. Laimīgā
kārtā ēkas pirmatnējais veidols visumā saglabājies un interjerā redzams, ka klasicisma

stils izturēts viscauri. Par to liecina ornamentālāsdurvis, krāsnis ar dekoratīvi ornamentālu

joslu, figurālais cilnis krāsns vidū, griestu rotājumi ar ornamentālām joslām, kā arī kāpņu
margas. 1994. gadā ēka denacionalizēta, tāpēc bibliotēka ir spiesta meklēt jaunu mājvietu,
šo aprakstu varētu attiecināt uz pagātni.

Bolderājas bibliotēka un klubs (Gaigalas ielā 3)

Bolderājas klubbibliotēka izvietojas 2 ēkās - viena Bolderājā, otra Daugavgrīvā.
Vecākā ēka atrodas Bolderājā un tajā atrodas bērnu nodaļa un klubs. Tā uzcelta 1939.g.
kā pasta ēka pēc tipa projekta, raksturīga 30. gadu otrās puses celtne ar pseidoklasiskām
detaļām - profilētām logu apmalēm un gaišbrūnu cēlapmetumu. Divstāvu celtne ir

pietiekami plaša, un to savā laikā izmantoja pasta vajadzībām, arī tagad tajā ērti izvietojies
klubs un bērnu bibliotēka. Ja ēkas ārējā arhitektūra ir ar atzīstamu vērtējumu, tad

iekštelpās maz var atrast mākslinieciskas detaļas, varbūtvienīgi durvju risinājumos. Interjerā
valda lietišķums, kas tomēr nav kontrastā ar celtnes kopiespaidu. Patīkami, ka ēka atrodas

plašā dārzā, kurā ir daudz koku, tādējādi radot bibliotēkai krāšņu fonu. Šajā namā

bibliotēka sāka iekārtoties 1986. gadā, pamazām sākot arī kluba darbību.

Otra bibliotēkas daļa - pieaugušo nodaļa atrodas Daugavgrīvā, bijušā matrožu

kluba ēkā. Pēc padomju armijas aiziešanas un attiecīga remonta 1989. gadā bibliotēka

iekārtota 2.stāva vienā galā. Ēkas arhitektūra ir tipiska padomju laika pēckara posmam,
ar tendenci uz monumentālismu. Pilastru rinda fasādē tomēr rada butaforisku efektu
un neiekļaujas kāda arhitektūras stila ietvaros. Ļoti ērtas ir plašās bibliotēkas telpas, kas

gaumīgi izremontētas, izmantojot sienām finiera plākšņu radītu paneli gan gaišā, gan
tumšā tonējumā. To papildina arī mākslas darbi un to reprodukcijas. Ja atrisināsies
bibliotēkas ekspluatācijas tehniskie jautājumi, tad šī bibliotēka varētu būt visvairāk

labiekārtoto skaitā.

Bibliotēka "Vidzeme" un Mūzikas bibliotēka un salons "Tilts"

(Brīvības gatvē 206)

35



Arnis Zīle - Rīgas publisko bibliotēku ēkas un telpas

LDFS RAKSTI XX36

Bibliotēkas divstāvu koka ēka celta 1895. gadā kā raksturīgs Rīgas ārpilsētas nams,

projekta autors civilinženieris Florians fon Viganovskis. Tās svarīgākā iezīme - tornītis uz

slīpā jumta fona, kas sava laika apbūvē bija ļoti ierasta detaļa stūra ēkām. Mājas
arhitektūras detaļas nav cieši saistāmas ar kādu noteiktu stilu, tomēr zināma tuvība

varētu būt ar jūgendstila nacionālā romantisma atzaru. Kā jau sākumā atzīmēts, šāda
arhitektoniska risinājuma ēkas daudz sastopamas Rīgas nomaļu mazstāvu apbūvē, it

īpaši Pārdaugavā, arī vasarnīcās. Ēkas interjeram nepiemīt īpašs arhitektonisks nozīmīgums.
Svarīgi atzīmēt, ka nams gandrīz vienmēr izmantots kultūras pasākumiem. Tā 1901 ,g. te

atklāja atturības biedrības "Auseklis" tautas namu, kurā norisa aktīva koncertu un teātra

izrāžu darbība, bet 1926.g. darbu sāka 9.bibliotēka. Vēl jāatzīmē, ka 30. gadu sākumā

ēka paplašināta ar mūra piebūvi lietišķi funkcionālā risinājumā, kas arhitektoniski nemaz

nesaistās ar veco ēkas daļu.

Svešvalodu bibliotēka (K.Valdemāra ielā 5)

Kopš 1991. gada bibliotēka atrodas Kongresu namā, kas uzcelts 1982. gadā,
arhitekti VKadirkovs un J.Gertmanis. Ēkas arhitektūra konstruktīva ar monumentalizētu
tendenci - dolomīta apšuvums un vertikālais logu kārtojums. Arī ēkas interjers ar lielo
vestibila halli cauri visiem stāviem rada monumentalitātes noskaņu, ko pastiprina lietotie

materiāli, kā dabiskais akmens un koks. Bibliotēka atrodas pirmajā stāvā saistībā ar

galveno vestibilu un kāpnēm, ērti pieejama un atrodama. Bibliotēkas telpas ir ļoti
funkcionālas, ar gaišu kopnoskaņu. To rada lieli logi, gaišas mēbeles un gaiši griesti.
Tieši griestu gaišā cēlapmetuma dalījums kvadrātveida laukumos bibliotēkai piešķir
arhitektonisku vienotību ar visas ēkas risinājumu, reizē pildot arī vienīgo dekoratīvā

elementa lomu.

Imantas bibliotēka un klubs (Slokas ielā 161)

Bibliotēka iekārtota speciāli kultūras centram būvētā ēkā, kas uzcelta 1980.g.
pēc arhitektu M.Ģelža, J.Kārkliņa un J.Paegles projekta. Kopā ar veikalu rindu veidots

vienots ansamblis. Bibliotēkas telpas plašas, vairākos līmeņos. Līdz ar to radušās iespējas
katru bibliotēkas nodaļu izvietot atsevišķi, vēl arī iekārtojot telpas kluba darbībai. Dažādais

kāpņu novietojums it kā aicina apmeklētājus doties tālāk, iepazīt telpas. Ēkas ārējā un

iekšējā arhitektūra ir moderni lietišķa, bez pretenzijām uz mākslinieciskām vērtībām.

Arhitektūras vienkāršību kompensē bibliotēkas iekārtojums - mēbeļu izvietojums,
dekoratīvie zaļumi un eksponētie mākslas darbi. Šī bibliotēka vizuāli rada īstu kultūras

centra iespaidu, un to praktiski arī apstiprina tās darbība.

Šampētera bibliotēka (Lielirbes ielā 6)

Pēc vairākām iepriekšējām atrašanās vietām šī bibliotēka kopš 1986.g. atrodas

speciāli bibliotēkas vajadzībām celtā ēkā pēc arhitekta Vladimira Ailes projekta. Bibliotēka

ir veidota kā divstāvu piebūve dzīvojamam namam, to ir cēlusi Rīgas mehāniskā rūpnīca
par saviem līdzekļiem. Tāpat kā dzīvojamai ēkai, arī bibliotēkai kapitālās galasienas mūrētas

no sarkaniem fasādes ķieģeļiem, bet starp logiem izmantoti dzelzsbetona bloki. Arī
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interjers ir projektēts funkcionāls, bet ar monumentāli dekoratīvu apdari, respektīvi ar

mākslīgām akmeņu imitācijām. Koridorā un kāpņu telpā izmantota tumši pelēka marmora

imitācija, lasītavā - pelēka granīta apmetums, griestos smilškrāsas mākslīgā akmens

kvadrāti, un kāpņu telpas logus rotā Sandras Utānes dekoratīvas vitrāžas. Toties Jura

Utāna sienu gleznojumi atrodas lasītavā - Raiņa literāro tēlu kompozīcija, un abonementa

telpā latviešu rakstnieku portreti. Visi šie elementi sniedz bagātīgu māksliniecisku

kopiespaidu un kultūras iestādei piemērotu atmosfēru.

Sarkandaugavas bērnu bibliotēka - klubs (Aptiekas ielā 14)

Bibliotēkas ēka uzcelta 1980.g. kā divstāvu piebūve dzīvokļu un veikala namam.

Par saviem līdzekļiem bibliotēku būvēja un iekārtoja mēbeļu ražošanas apvienība "Rīga".
Tāpēc arī bibliotēkā daudzveidīgs un bagātīgs mēbeļu klāsts, lai gan visi priekšmeti ir

apvienības standarta ražojumi. Sarkana ķieģeļu ēka izdalās no tipa dzīvojamās ēkas

veidola, tā ieturēta lietišķā arhitektoniskā risinājumā ar nedaudziem dekoratīviem

elementiem. Arī interjers ir funkcionāli lietišķs, tā atdzīvināšanai izmantoti mākslas darbi

- gleznas, zīmējumi, bet galvenais rotājums ir sienu apgleznojumi un keramikas dekori.

Keramikas sienas dekori ar dzīvnieku un ziedu attēliem izvietoti pie 1 .stāva zāles galasienas.
Ligitas Caunes gleznojumi rotā pasaku istabas sienas ar daudziem pasaku tēliem. Līdzīgi
veidota arī spēļu istaba, kurai sienas arī ar pasaku tēliem apgleznojis V.Lurins. Plašajās
vestibila un darba telpās izvietotās mēbeles ir katrā vietā savādākas, tādējādi piešķirot
visam interjeram zināmu māksliniecisku daudzveidību.

Daugavas bibliotēka (Maskavas ielā 264)

Bibliotēkas ēka uzcelta 1972.g. pēc speciāla plānojuma bibliotēkas vajadzībām.
Kopā ar vēlāk uzbūvēto kultūras namu un tirdzniecības centru izveidojies vienots divstāvu

komplekss ar iekšējo pagalmu. Lietišķā ķieģeļu arhitektūra iekļaujas apkārtējā dzīvojamo
namu apbūvē. Bibliotēka atrodas celtnes aizmugurē, tālāk no ielas. Šis apstāklis sniedz

ne vien nepieciešamo klusumu, bet arī skatu uz Daugavu un nelielo dekoratīvo dīķīti.
Tāds ārējais efekts itkā nejauši piedalās bibliotēkas estētiskā veidola radīšanā. Bibliotēkas

interjers atzīmējams ar savu plānojuma atbilstību uzdevumam. Izņemot ieeju ar garderobi,
visas telpas atrodas 2. stāvā ar labu dienasgaismu. Plašs vestibils un koridors ieved pārējās
pietiekama apjoma telpās. Telpu iekārtojumam izmantotas mūsdienu standarta mēbeles,
kopaina atbilst modernam interjeram. Telpu rotājumam veiksmīgi izmantotas

or iģinālgleznas, kā arī dekoratīvie augi. Ar to sasniegts attiecīgs estētisks līmenis, kas

uzturēšanos telpā padara tīkamu gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem.

Iļģuciema bibliotēka (Lidoņu ielā 27)

Šī bibliotēka atvērta 1973.g. Tā ir gandrīz tāda pati kā iepriekšējā, jo celta pēc tā

paša projekta. Arī te radīts līdzīgs komplekss. Arī iekštelpu iekārtojums līdzīgs, tāpat
izmantoti dekoratīvie zaļumi. Tas ir padomju laika standartizācijas piemērs.
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Bibliotēka "Zvirbulis" (Ernestīnes ielā 21a)

Bibliotēka atrodas vienstāva dzīvojamāēkā kopš 1946. g- uzkalniņā pie parka. Šis

parks pirms Otrā pasaules kara ir bijusi dārzniecība, un tagadējā bibliotēkas ēka ir

dārzniecības īpašnieka dzīvojamā māja. Vienkāršā, neapmestā ķieģeļu ēka ir ļoti racionāla,
bez arhitektūras dekoratīviem elementiem, arī interjera vienīgais rotājums ir mākslas

darbi, bērnu zīmējumi un dekoratīvie zaļumi. Tas, ka atrodas parka teritorijā saistībā ar

kāpnēm, celiņiem un atbalsta sienām, ir svarīgākais estētiski pozitīvais elements.

Vecrīgas bibliotēka un mākslas salons (Pils ielā 18)

Šī bibliotēka radīta kā viens no Rīgas 800 gadu jubilejai veltītajiem objektiem, tajā
koncentrējot literatūru par Rīgu. Nosaukums "Vecrīga" saistīts ar atrašanās vietu, arī ar

ēku, kurā tā atrodas. Tā ir viena no jaunākajām Rīgas bibliotēkām (darbojaskopš 1994. g.),
bet atrodas visvecākajā ēkā no visām Rīgas bibliotēkām. Ēkai ir vairāk nekā 200 gadu,
laiku gaitā tā pieredzējusi pārbūves. Kādreiz ēka piederējusi slavenajam novadpētniekam
J.Brocem. lekārtojot bibliotēku, apzināti izvairījās no mūsdienīga interjera, to saskaņojot
ar ēkas kopējo arhitektonisko veidolu. Interjera projekta autors ir arhitekts Ilgonis
Stukmanis. To realizējot, ne viss izdevās kā iecerēts līdzekļu ekonomijas dēļ. Tomēr daļēji
interjerā jūtama saikne ar pagājušo gadsimtu, galvenokārt mēbeļu, durvju un paneļu
profilējamos. Telpu iekārtu papildina mākslas darbi, it īpaši regulāras mākslas un foto

izstādes. Visvairāk senatnīgums jūtams vestibilā atjaunotajos ornamentālos sienu

gleznojumos, atsedzot un restaurējot vissenāko slāni. To papildina virs ieejas durvīm

novietotā jaunā, bet tematiski pieskaņotā Noras Cēsnieces darinātā vitrāža par Vecrīgas
tēmu. Žēl, ka nama fasāde netiek savesta kārtībā un rada disonansi ar iekštelpu kārtību.

Fricis Makstnieks.

Ex libris Dzejas klēts



LNB RAKSTI XX
39

Bibliotēkas mūsdienās

A - RAKSTI



Silvija Sardiko - Zinātniskās bibliotēkas Latvija statistiskodatu spogulī

LNB RAKSTI XX

Silvija Sardiko

Zinātniskās bibliotēkas Latvija statistisko datu spogulī

Bibliotēkas, muzeji un arhīvi ir daļa no sabiedrības informācijas tīkla. Moderno

informacionālo tehnoloģiju attīstība [lasāmatmiņas kompaktdiski (CD - ROM) un līnijrežīma
(on-line) datu bāzes, pieslēgums Internetam] ir radījusi jaunas iespējas, kā sabiedrības

rīcībā nodot informācijas resursus. Bibliotēku tīklā ietilpst zinātniskās (arī akadēmiskās

un speciālās) bibliotēkas un publiskās bibliotēkas (arī vispārizglītojošo skolu bibliotēkas).
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) gādā par zinātnisko un publisko bibliotēku

apzināšanu, statistisko datu savākšanu, veic bibliotēku darbības galveno rādītāju
statistisko apkopošanu un grupēšanu, kā arī pēc rezultātu sistematizēšanas publicē
bibliotēku darba rādītāju kopsavilkuma materiālus.

90. gadu vidū LNB izveidots jauns zinātnisko bibliotēku saraksts, kas tiek precizēts,
svītrojot likvidētās, sarakstā iekļaujot jaunās bibliotēkas un fiksējot pārmaiņas
reorganizētajās iestādēs. lepriecina tas, ka ne tikai bibliotēkas, kas saņem valsts un

pašvaldību finansējumu, bet arī privāto augstskolu, privatizēto uzņēmumu vai sabiedrisko

organizāciju bibliotēkas atzīst, ka tām ir saikne ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un

atsaucas uz uzaicinājumu informēt par sevi, tādējādi darot zināmu savu pastāvēšanu arī

citiem interesentiem.

Latvijas Nacionālā bibliotēka katru gadu saņem no zinātniskajām bibliotēkām

aizpildītas statistiskā pārskata veidlapas. Apstrādājot zinātnisko bibliotēku iesniegtās
ziņas, iespējams atskatīties uz pēdējiem gadiem, kā arī sniegt ieskatu valsts zinātnisko

bibliotēku statistikas datos.

1998. gada sākumā Latvijā statistiski uzskaitītas 223 zinātniskās bibliotēkas.
Statistikas pārskatus par darbu 1997. gadā iesniedza 164 bibliotēkas. To fondos ir 34, 7

miljoni sējumu. Bibliotēkas pēc fondu lieluma ir dažādas - no dažiem tūkstošiem sējumu
līdz simtiem tūkstošu un pat vairākiem miljoniem eksemplāru. Zinātniskās bibliotēkas

apkalpo apmeklētājus, sākot ar dažām stundām dienā līdz 74 stundām nedēļā.
Zinātniskajās bibliotēkās reģistrēti vairāk nekā 175 tūkstoši lasītāju - zinātnes darbinieki,

studenti, pedagogi, kultūras darbinieki, ekonomisti un citi speciālisti.*
Saskaņā ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūtu federācijas (IFLA)

vadlīnijām Latvijas zinātniskās bibliotēkas nosacīti var iedalīt šādi:

- Latvijas Nacionālā bibliotēka;
- LR Saeimas bibliotēka;
- zinātniskās (universālās, akadēmiskās, nozaru) un speciālās bibliotēkas

(pētniecības iestāžu, muzeju, arhīvu u.c.).
Zinātnisko bibliotēku grupā ietilpst:
♦ Latvijas Akadēmiskā bibliotēka (LAB) kā universāla bibliotēka, kas nav ne

augstskolas, ne arī nacionālā bibliotēka, kaut arī veic dažas nacionālās bibliotēkas

funkcijas;
♦ akadēmiskās bibliotēkas - augstskolu un citu augstākās izglītības institūciju

bibliotēkas (piecu universitāšu bibliotēkas Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī, kā arī

citu augstskolu bibliotēkas, universitāšu institūtu bibliotēkas); tās ir valsts
uzturētās un juridisko personu dibinātās augstāko mācību iestāžu bibliotēkas;

♦ nozaru zinātniskās bibliotēkas (Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka, Medicīnas

zinātniskā bibliotēka).

* Valstī pagaidam nav vienotas bibliotēku lasītāju uzskaites, kā arī unificētas bibliotēku statistikas
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Speciālo bibliotēku grupā ietilpst pētniecības iestāžu, muzeju un arhīvu

bibliotēkas, rūpniecības uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un citu institūciju
bibliotēkas. Tās parasti ir piesaistītas kādai konkrētai institūcijai, kuru tās arī

pirmām kārtām apkalpo un kuras pakļautībā atrodas.

Speciālo bibliotēku grupā ietilpst arī

♦ vidējās speciālās izglītības iestāžu bibliotēkas;
♦ valdības institūciju un dienestu bibliotēkas;
♦ profesionālo biedrību, asociāciju, izglītības apvienību un citu nevalstisko

organizāciju bibliotēkas.

Valsts nozīmes bibliotēkas daļēji izpilda nacionālās bibliotēkas funkcijas, jo veic

bibliotekāro un bibliogrāfisko resursu vākšanas, glabāšanas un izplatīšanas funkciju
katra savā jomā (zinātnes nozaru grupa - sociālās, humanitārās un teoloģijas zinātnes,
medicīna un medicīnas zinātnes u.c.).

LNB - valsts galvenā bibliotēka (literatūras komplektēšanas jomā prioritārās nozares -

sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes, māksla, tiesības u.c.).

LAB - līdz 1990.g. prioritārās nozares - literatūra eksaktās zinātnēs, tagad -

universāls profils.
Latvijas Neredzīgo bibliotēka - literatūra Braila rakstā, kasetes.

LUB - augstskolu galvenā bibliotēka.

LLU FB - centrālā lauksaimniecības un mežsaimniecības literatūras bibliotēka.

RTU ZB - inženierzinātnes, transports, sakari u.c.

LPTB - patentu dokumentācija un tehniskā literatūra.

MZB - medicīna un medicīnas zinātnes.

Latvijas bibliotēku pārraudzība

□.Kultūras ministrija:

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēka

Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka

Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka

Mūzikas un mākslas skolu bibliotēkas

Muzeju bibliotēkas

□ Izglītības un zinātnes ministrija:

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Universitātes bibliotēka

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka

Citu augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas

Tehnikumu, koledžu bibliotēkas

Zinātnisko institūtu, pētniecības iestāžu bibliotēkas

Dabas muzeja bibliotēka

□ Labklāļības ministrija:
Medicīnas zinātniskā bibliotēka

Latvijas Medicīnas akadēmijas bibliotēka (Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka)
Medicīnas skolu bibliotēkas
Medicīnas un rehabilitācijas centru bibliotēkas

PStradiņa medicīnas vēstures muzeja bibliotēka
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□ Zemkopības ministrija:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka

Lauksaimniecības tehnikumu un skolu bibliotēkas

Pētniecības iestāžu bibliotēkas (selekcijas un izmēģinājumu staciju u.c.)

Muzeju bibliotēkas

□ Tieslietu ministrija:
Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka

Valsts arhīvu speciālā bibliotēka

□.Aizsardzības ministrija:
Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka

Bibliotēkas robežapsardzes brigādēs
Latvijas Kara muzeja bibliotēka

□ lekšlietu ministrija:

Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka

lekšlietu ministrijas departamentu mācību centru bibliotēkas

Bibliotēkas ieslodzījuma vietās

□.Ekonomikas ministrija:

Ekonomikas ministrijas bibliotēka

Centrālās statistikas pārvaldes bibliotēka

□ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
Bibliotēkas

□ Satiksmes ministrija:

Bibliotēkas

□ Pašvaldības:

Tautas bibliotēkas pieaugušajiem un bērniem

Muzeju bibliotēkas

Ārstniecības iestāžu bibliotēkas

Vispārizglītojošo skolu bibliotēkas

Mūzikas un mākslas skolu bibliotēkas

□ Sabiedriskās organizācijas:
Arodbiedrību bibliotēkas

Nacionālo kultūras biedrību bibliotēkas

Profesionālo biedrību bibliotēkas

Citu nevalstisko organizāciju bibliotēkas

□ Uzņēmējsabiedrības un uzņēmumi:

Bibliotēkas

Tipiska speciālo bibliotēku iezīme ir tā, ka šo bibliotēku fondos ir literatūra vienā

zinātnes nozarē vai vairākās radniecīgās disciplīnās. Speciālās bibliotēkas ir arī tās, kas

vāc īpašus dokumentu veidus, apkalpo dažādu zinātņu nozaru vai pārvaldes institūciju
darbiniekus, komplektē bibliotēku fondus atbilstooi šo institūciju profilam. Bibliotēka

iestādē, uzņēmumā, organizācijā var būt gan tieši tās administrācijai pakļauta
struktūrvienība, gan arī daļa no citas struktūras(piem., bibliotēkakā informācijas nodaļas
sastāvdaļa). Līdz ar to vairākums bibliotēku, kas dibinātas pie valstiskas vai nevalstiskas

organizācijas kā tās struktūrvienība vai daļa, ir divdabīgā situācijā. Lai nodrošinātu
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bibliotēkas fonda papildināšanu un lasītājiem nepieciešamos informacionālos

pakalpojumus, bibliotēkai nepieciešama rīcības brīvība atvēlēto naudas līdzekļu izlietošanā

un gudra stratēģiskā plānošana. Ja bibliotēka grib darboties patstāvīgi, jābūt attiecīgam
juridiskam lēmumam un pārraudzības sistēmai.

Protams, zinātnisko bibliotēku dalījums kategorijās ir visai nosacīts. Robežas starp
bibliotēku veidiem ir visai plūstošas un dažkārt nav stingri nosakāmas. Speciālās
bibliotēkas ir gan vispārpieejamas, gan slēgta tipa iestādes, kas parasti pieejamas
ierobežotam lasītāju lokam.

Valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku virsuzdevums - radīt un nodrošināt sabiedrības

rīcībā pieejamu, daudzveidīgu, ekonomiski efektīvu informācijas sistēmu, kas pati attīstās.

Lielajās zinātniskajās bibliotēkās (Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Akadēmiskā

bibliotēka (LAB), Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka (LPTB), Medicīnas zinātniskā

bibliotēka (MZB), piecu universitāšu bibliotēkas) ir sazarota struktūra, bet nelielajās
speciālajās bibliotēkās parasti strādā tikai viens vai daži darbinieki. Latvijas bibliotēku

sistēmā pagaidām eksistē samērā stingrs nodalījums starp zinātniskajām bibliotēkām,

no vienas puses, un publiskajām bibliotēkām - no otras puses, turklāt profesionālās
izglītības mācību centru, koledžu, tehnikumu, medicīnas iestāžu bibliotēkas starp
zinātniskajām un publiskajām bibliotēkām zināmā mērā ieņem starpstāvokli.

Zinātnisko un pašvaldību tautas bibliotēku datorizācija, koordinācija un

kooperācija atsevišķu valsts reģionu bibliotēkās (piemēram, Ventspilī, kur tiek izstrādāts

vienotas pilsētas un augstskolas bibliotēkas modelis), elektronisko tehnoloģiju ieviešana,
starpbibliotēku sakari izvirza nepieciešamību pēc vienotas bibliotēku sistēmas. Tāpēc
var apgalvot, ka bibliotēku darba modernizācija (elektroniskie sakari, lokālie un

starptautiskie datortīkli) veicinās sadarbību starp publiskajām un zinātniskajām
bibliotēkām, tā mazinot pašizolāciju un noslēgšanos savā vidē. Literatūras un

bibliogrāfiskās informācijas apmaiņa, starpbibliotēku abonementa sakari, kas

ekonomiskās krīzes apstākļos apsīkuši, nepieciešamība efektīvāk izmantot finansiālos

resursus arvien noteiktāk kļūs par ikdienas nepieciešamību.
Latvijas zinātnisko bibliotēku darbību 90. gados raksturo šādi procesi:
♦palielinās lasītāju skaits zinātniskajās bibliotēkās (no 148,6 tūkst, lasītāju
1994. gadā līdz 196,0 tūkst, lasītāju 1996. gadā), kā arī literatūras izsniegums (no
7,9 milj. eksemplāru 1994. gadā līdz 9,9 milj. eks.l996.gadā). Valsts lielākajās
patstāvīgajās bibliotēkās (LNB, LAB, LPTB, MZB) lasītāju skaits ir palielinājies no

61.267 lasītājiem 1994. gadā līdz 75.301 lasītājam 1997. gadā;
♦ jaunieguvumu skaita palielināšanos valsts zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās

kā parasti noteica Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka. Atskaitot šos LPTB

jaunieguvumus, pārējās zinātniskās bibliotēkas 1997. gadā papildināja savus fondus

tikai ar 261403 eksemplāriem. LPTB patentu dokumentācijas fonds pēdējā laikā

ik gadu papildinās par aptuveni 1,5 milj. eksemplāru. 1998. gada sākumā LPTB

fondā bija - 17,6 milj. eks.; 1996. gadā LPTB patentu dokumentācijas fondā bija
1 5,5 milj. eks..

♦ Latvijas zinātnisko bibliotēku fondu apjoms sistemātiski samazinās. Visās

bibliotēkās kopumā 1994. gadā bija 37,3 milj. eks., 1997. g. - 34,7 milj. eks. Bibliotēku

iespējas jaunieguvumu pirkumiem ir visai ierobežotas. Jaunieguvumu skaits

1997. gadā Latvijas zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās ir 55 7020 eks. (no 1997. g.

laikā klātsaņemtām pirktajām, dāvinātajām, apmaiņas kārtā iegūtajām grāmatām
atskaitot no apgrozības izslēgtās). Tas sastāda 1,6% no fonda kopapjoma.
♦ Valstī darbojas piecas lielas bibliotēkas (LNB, LAB, LPTB, LUB, RTU ZB), kuru fondos

ir no 17,6 milj. eks.(LPTB) līdz 1,9 milj. eks. (RTU ZB). Daudz ir fonda apjoma ziņā
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nelielu bibliotēku;
♦ literatūras izsniegums valsts nozīmes bibliotēkās (LNB, LAB, LPTB, MZB) palie-

linājās no 3,7 milj. eks. 1994. g. līdz 5,3 milj. eks.l997.gadā;
♦ bibliotēku sistēmā notikušas svarīgas pārmaiņas, reaģējot uz pārmaiņām sabie-

drībā. Bibliotekārās apkalpošanas organizācijas pamatā ir decentralizācijas un

lokālās vadības princips. Pagājībā aizgājis laiks, kad Latvijas Zinātņu akadēmijas
(LZA) bibliotēku tīklā ietilpa LZA Fundamentālā bibliotēka (no 1992. gada - Latvijas
Akadēmiskā bibliotēka) un sešpadsmit zinātnisko iestāžu bibliotēkas.

Fundamentālā bibliotēka nodrošināja centralizētu literatūras iegādi un

bibliotekāro apstrādi. Bijušie ZA institūti atdalījās no LZA un pati LZA kļuva par

neatkarīgu sabiedrisku organizāciju. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka ir patstāvīga
valsts bezpeļņas organizācija, kas saņem pamatfinansējumu no valsts budžeta;
♦ 90. gadu otrā puse ir zīmīga ar zinātniskās pētniecības institūtu integrāciju
augstskolās. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas reorganizācijai
pakļautajiem divdesmit diviem institūtiem bibliotēkas pieder piecpadsmit
institūtiem. Tas nozīmē, ka turpmāk bibliotēku fondi, kas atrodas šo institūtu

valdījumā, tiks iekļauti kā pamatlīdzekļi vai nu augstskolu sastāvā vai

jaunveidojamos valsts nozīmes zinātniskajos centros;

♦ 90. gadu pirmā puse ir zīmīga ar augstskolu bibliotēku tīkla paplašināšanos.’ I
Izskaidrojums tam ir vienkāršs: nodibinātas vairākas jaunas valsts un juridisko
personu augstskolas. 1996. gada rudenī darbu uzsāka Vidzemes augstskolas
bibliotēka. To finansē Sorosa fonds-Latvija; 1997. g. maijā atklāta Juridiskās

augstskolas bibliotēka;
♦ sazarots bibliotēku tīkls veidojas Latvijas Universitātē. LU bez centrālās bibliotēkas

un nozaru bibliotēkām fakultātēs izveidotas vairākas jaunas neatkarīgas
bibliotēkas. Tās dibina pētnieciskās institūcijas (piemēram, LU Starptautisko
attiecību institūts, LU Cilvēktiesību institūts, LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju
centrs, LU Politikas, filozofijas un socioloģijas zinātņu katedra, Komunikācijas un

žurnālistikas katedra, Rīgas Eirofakultāte, Ziemeļamerikas studiju centrs u.c.). Tās

ir bibliotēkas ar humanitāru vai dabzinātnisku ievirzi un darbojas autonomi;
♦ sarukušajā speciālo bibliotēku saimē pārsteidzoši ātri veidojas pilnīgi jaunas
speciālās bibliotēkas, piemēram, Latvijas enerģētikas aģentūrā, kur ar PHARE

programmas finansiālu atbalstu pasūtītas grāmatas un žurnāli, kas atbilst

aģentūras profilam. 1997. gada martā Valsts cilvēktiesību birojā atvērta lasītava.

♦ bibliotēku situāciju nozīmīgi ietekmē uzņēmumu reorganizācija, likvidācija un

privatizācija. Bibliotēku visvairāk slēgts rūpniecības uzņēmumos, projektēšanas
institūtos, celtniecības organizācijās;
♦ bibliotēkas pastāv un veidojas vairākās īpašuma formās (valsts un pašvaldību,
sabiedrisko organizāciju un privātais, kā arī jauktais īpašums, ārvalstu īpašums);
♦ bibliotēku darbā sāk izmantot jaunus informacionālos pakalpojumus -

lasāmatmiņas kompaktdisku datu bāzes, līnijrežīma informāciju u.c.

♦vērtīga literatūra atrodama arī dažādās nevalstiskās institūcijās (piemēram,
Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrā), kā arī jaunatvērtajos pašmāju un

ārvalstu informācijas centros (Eiropas informācijas centrā, Tiesiskās informācijas
centrā u.c.);
♦ notiek pakāpeniska atsevišķu speciālo bibliotēku pāreja pašvaldību atbildībā,

kā arī sākta pirmo bibliotēku reorganizācija no valsts iestādēm par valsts un

pašvaldību bezpeļņas uzņēmumiem. Daudzviet zinātnisko bibliotēku tiesiskais

statuss nav reglamentēts;
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♦vairākas jaunas bibliotēkas izveidotas Latgales novadā. 1992. gadā Rēzeknē

atvērta Latgales kultūrvēstures muzeja zinātniskā bibliotēka. 1993. gadā Daugavpilī
nodibināta Latgales pētniecības institūta bibliotēka. 1993. g. darbību sāka Rēzeknes

Augstskolas bibliotēka.

♦ Daļa bibliotēku (tehniskās, medicīnas u.c.) faktiski tikpat kā nedarbojas. Daļēji
iekonservēta Zivsaimniecības pētniecības institūta bibliotēka, fonds saglabāts

Latvijas augu aizsardzības centra bibliotēkā, bet nav bibliotekāra. Netiek papildināts
fonds arī Nacionālā botāniskā dārza, kā arī Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijas
bibliotēkā. Bibliotēku iekonservēšana ir arī citviet, piemēram, Būvmateriālu

tehnoloģiskajā centrā, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā. 1996. gadā
likvidēta Valsts lopkopības mehanizācijaszinātnes un tehnikas centra "Rāmava"

bibliotēka, akciju sabiedrības "Latvijas f/n/er/s" bibliotēka;
♦ Latvijā darbību sākušas vairākas ārvalstu institūciju bibliotēkas, kas ir ārvalstu

īpašums. Visiem interesentiem ir pieejama Gētes institūta bibliotēka, kas ir Vācijas
īpašums. Bibliotēka ir iekārtota Lielbritānijas Padomes angļu valodas skolotāju
informācijas centrā. Literatūra par ASV politiku, ekonomiku, kultūru rodama

ASV Informatīvo resursu centrā, par Japānu - Japānas informācijas centrā. Šo un

citu bibliotēku izveide ir ārvalstu juridisko un fizisko personu nozīmīgs ieguldījums
Latvijā;
♦ strauji palielinājies pieprasījums pēc informācijas, kā arī literatūras ekonomikas

un komerczinību, sociālā darba jomā, palielinājies arī lasītājiem sniegto
bibliogrāfisko uzziņu skaits par literatūru uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā un

finansiālās darbības analīzē, tūrisma industrijā u.c. lerēdņi apgūst civilzinības,
ārsti iegūst sertifikāciju... Un visiem vajadzīga literatūra un informācija. Dažkārt

viens cilvēks ir pierakstīts vairākās bibliotēkās, jo speciālā literatūra rodama dažādās

grāmatu krātuvēs;
♦ bibliotēkas ir saņēmušas lielu palīdzību no ārvalstīm. Daudzas bibliotēkas kļuvušas
bagātākas ar ārzemju latviešu literatūru, izdevumiem svešvalodās, kuri saņemti
kā dāvinājumi. Lielu atbalstu bibliotēkas saņem no Sorosa fonda - pēdējos piecos
gados apmēram USD 900 000;
♦ bibliotēkās ir sākta bibliotekāro un bibliogrāfisko procesu datorizācija un jaunu
informācijas tehnoloģiju ieviešana. Zinātniskajās bibliotēkās koncentrēti miljoni
informācijas vienību, kas gaida iekļaušanu datorizētos kopkatalogos. Pozitīvas

pārmaiņas šajā procesā ir ļoti nepieciešamas;
♦ tiek īstenots astoņu lielo bibliotēku automatizācijas projekts, kā arī gatavots
publisko bibliotēku automatizētā informācijas tīkla izveides projekts.
(Sk. tabulu - Lielāko bibliotēku darba rādītāji).

Bibliotēku statistika fiksē gan kvantitatīvos lielumus, gan arī parāda bibliotēku
darbības kvalitatīvo saturu. Lai novērtētu, kā gadu ritumā mainās bibliotēku fondu

'zmantošana, literatūras izsniegums vidēji uz vienu bibliotēkas abonentu, bibliotēku
uzturēšanas izmaksas utt., iespējams izmantot dažādus vidējos rādītājus.

Bibliotēku darba rezultātus raksturo tādi statistiskie rādītāji kā viena lasītāja vidējais
apmeklējumu skaits, vidējais literatūras izsniegums uz vienu lasītāju (vidējā lasītība) un

vidējā fonda apgrozība (1. tabula).

Finansu līdzekļu izmantošanu un bibliotēku finansiālo izdevumu diferenciāciju
atspoguļo bibliotēku uzturēšanas izmaksu vidējie rādītāji.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzturēšanas vidējās izmaksās iekļauta nacionālās
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Lielāko bibliotēku darba radītāji 1994.-1997.g. 1

Bibliotēka Lasītāju skaits (tūkst.) Fonds (milj.eks.) Literat. izsniegums (milj.eks.) Jaunieguvumi (milj.eks.)
1994 1995 1996 1997

33.7

1994

4.8

1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997

Latvijas Nacionālā 25.9 30.2 33.7 4.8 4.5 4.4 2.1 2.6 3.2 2.7 710.6 53.6 33.5 56.4
Latvijas Akadēmiskā 19.5 22.1 24.2 25.3 3.1 3.1 3.1 3.1 1.2 2.0 2.0 2.1 47.0 41.0 44.8 46.4
Medicīnas zinātniskā 8.2 8.5 7.9 7.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 8.9 8.8 6.6 6.4
Latvijas Patentu tehniskā 7.7 6.6 5.3 8.3 18.1 15.5 16.4 17.6 0.3 0.2 0.3 0.2 176.2 157.2 166.9 118.2
Latvijas Universitātes (bez nozaru) 10.8 14.3 14.8* 16.1 2.1 2.1 2.0 2.0 0.7 0.8 0.7 0.7 25.7 20.5 17.4 23.7
Rīgas Tehniskās univ. Zinātniskā 11.2 10.4 12.2 10.3 2.1 2.0 2.0 1.9 1.2 1.2 1.2 1.2 9.1 14.3 10.6 10.5

Rīgas Aviācijas universitātes 3.9 6.1 6.2 0.9 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 6.6 5.0
Latv.Lauks.univ. Fundamentālā 5.9 7.0 6.6 7.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 13.0 12.0 16.3 9.6

*

ar nozaru bibliotēkām - 31.9 tūkst.

’ Informācijas avots: Statistiskie pārskati par bibliotēku darbu 1994.-1997.g.

1 tabula
Bibliotēku darba vidējie rādītāji 1994.-1997.g.

Lasītība Viena lasītāja vid. apm. skaits Fonda apgrozība
uiunuicr\a

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 |
! LNB 79.6 86.8 94.6 81.5 14.6 12.4 13.4 11.7 0.4 0.5 0.7 0.6

LAB 61 6 90.4 83.8 84.9 24.3 28.6 27.8 24.2 0.4 0.6 0.6 0.7

LPTB 35.5 43.2 24.3 25.4 6.8 5.7 7.4 4.6 0.02 0.02 0.01 0.01
MZB 260 22.2 24.3 24.3 6.9 6.7 73 7.3 ■ 0.3 0.3 0.3 0.3

LUB 69.0 55.4 47.6 47.1 19.8 17.3 8.3 16.0 0.4 0.4 0.3 0.4

RTU ZB 106.8 114.5 102.2 117.6 29.7 29.3 26.9 33.1 0.6 0.6 0.6 0.6
LLU FB 65.4 61.4 61.4 64.2 20.6 19.2 20.8 21.0 0.8 0.9 0.8 0.9

RAU ZTB 77.1 48.4 48.1 42.1 26.8 27.9 0.3 0.3 0.3

DPUB 52.4 56.1 56.3 60.6 27.2 27.2 28.1 33.0 0.5 0.6 J15 0.6 i

Bibliotēku darba vidējie rādītāji 1994.-1997. g.

Silvija
Sardiko

-Zinātniskās
bibliotēkas

Latvijā

statistisko
datu

spogulī
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bibliogrāfijas un nacionālā

kopkataloga veidošana, metodiskā un

konsultatīvā palīdzība bibliotēku

tīkliem, profesionālā apmācība, lietišķā
pētniecība, starpbibliotēku abone-

menta pakalpojumi, nozares standarti-

zācija.
Valsts lielākajās bibliotēkās

budžeta vidējais finansējums uz vienu

lasītāju 1995.g. svārstījās no Ls 21,5

(LNB; 1996. g -Ls 31,0) vai Ls 19,5 (LPTB;
1996. g. - Ls 28,2) līdz Ls 3,5 (RAU
zinātniski tehniskā bibliotēka vai Ls 6,7

(AML bibliotēka; 1996. g. -Ls 7,3).

Analizējot zinātnisko bibliotēku
uzturēšanas izdevumus no valsts un

vietējiem budžetiem, pārskatot tos

gan kopumā , gan rēķinot tos uz vienu

lasītāju dažādās bibliotēkās, jāsecina,
ka apkopoto datu svārstību amplitūda
gada robežās nav pārāk liela. 1996. g.

vidējās izmaksas uz vienu zinātniskās

bibliotēkas lasītāju bija apmēram 15,8

lati, 1996. g. - aptuveni 12,2 lati.

Pašlaik liela daļa budžeta

naudas tiek izlietota algās, taču

jebkuras bibliotēkas specifiskā
finansējuma problēma ir nepiecie-
šamība papildināt fondu ar jaunie-
guvumiem. Finanšu līdzekļu daļa, kas

paliek pāri grāmatu, periodikas un citu

dokumentu iegādei parasti ir pieticīga.
Ja bibliotēkas fondā vērojama neliela

attīstība, tas nākotnē dārgi izmaksās.

Zinātniskās bibliotēkas

1997. gadā 30% no kopējiem
uzturēšanas izdevumiem izlietoja
iespieddarbu iegādei, 44%

bibliotekāru algām. Neraugoties uz

nelielo atalgojumu, lielākā

bibliotekāru daļa strādā pacietīgi,
spītīgi darītgriboši, jo tic, ka bibliotēkas tiks saglabātas un ka tajās plaši ieviesīs modernās
sakaru un komunikācijas tehnoloģijas, kas kalpos cilvēkiem. Bibliotekāri apzinās, ka

bibliotēka nav tā vieta, kur var gūt materiālo labumu vai īsā laikā saņemt morālo
gandarījumu.

2.tabula Bibliotēku
uzturēšanas

izmaksu
vidējie

rādītāji
1994.-1997.

g.
1

Bibliotēka

Bibliotēkas
uzturēšanas
vidējas
izmaksas
(Ls)

Telpu
platība
(m
2

)

uz

vienu
lasītāju

Lasītāju
skaits

uz

vienu

bibliotekāro darbinieku

uz

vienu
lasītāju

uz

vienu

izsniegumu

uz

vienu

apmeklējumu

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997
1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

LNB

23.4

21.5

31.0

34.6

0.29

0.25

0.32

0.42

1.6

1.7

2.3

2.9

0.55

0.45

0.45

66

81

89

94

LAB

18.4

14.1

14.6

14.2

0.30

0.15

0.17

0.17

0.8

0.5

0.5

0.6

0.85

0.78

0.74

115

130

153

226

LPTB

18.5

19.5

28.2

18.5

0.52

0.21

0.64

0.72

2.7

3.4

3.8

4.0

0.35

0.38

0.24

88

111

85

136

MZB

11.7

11.0

14.0

14.1

0.45

0.49

0.58

0.58

1.7

1.6

1.9

1.9

0.10

215

225

197

184

LUB

8.2

7.5

8.8

11.4

0.12

0.14

0.19

0.24

0.4

0.4

0.5

0.7

0.37

0.35

0.31

88

117

135

149

RTU
ZB

9.7

8.2

7.0

10.4

0.09

0.07

0.07

0.08

0.3

0.3

0.3

0.3

0.47

0.40

0.48

114

121

185

161

LLU
FB

3.8

7.8

13.4

13.1

0.06

0.13

0.22

0.20

0.2

0.4

0.6

0.6

0.21

0.21

0.21

138

153

162

170

RAU
ZTB

4.0

3.5

4.2

0.05

0.07

0.09

0.1

0.13

0.15

0.74

0.72

125

210

222

DPUB

7.5

8.0

8.1

10.7

0.14

0.14

0.14

0.18

0.3

0.3

0.3

0.3

0.38

0.40

0.39

144

151

151

151

1

Informācijas
avots:

Statistiskie
pārskati
par

bibliotēku
darbu

1994.-1
997.
g.

Bibliotēku
uzturēšanas

izmaksu
vidējie

radītāji
1994.-1997.

g.
1
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3. tabula

Latvijas lielāko bibliotēku izdevumi 1995.- 1997.g.

Kopējie izdevumi (Ls)lespieddarbu iegādei (%) Darba algām (%) ļ
Bibliotēka

1995 ļ ļ996 ļ 'g 97 p 9'95 1996 ļ~ 1997 1995 ļ996~[ 1997

LNB 647991 1045948 1167604 3.3 3.2 38.8 51 40 J39_
LAB 311253 '353020 359616 14.0 10.1 7.5 476352

LPTB ~~ 1Ī28257 150441 153872 8.9 8.4 5251 54

MZB 94168 110302 111802 11.8 11.7 11.1 424445

LUB TČ8242 1131017 183266 7.7 8.4 21.8 65_ 5850

RTUZB 84771 86251 66767 16.2 19.3 21.0 5757 62

LLUFB | |89090
~

9199935.4 ,36.0 50 ,55
RAU ZTB 2Ī605 25930 34.4 26.2 6573

DPUB ,26698 126526 ,35651 132.1 |16.6 |27.9 |65 |72 |62

Tā kā atjaunotajā Latvijā īpaši sāpīga ir kultūras un arī bibliotēku finansēšana, ir

svarīgi zināt, kāds ir valsts budžeta izlietojums bibliotēku atbalstam. Kā liecina statistikas

dati, piemēram, nacionālajās bibliotēkās Dānijā, Somijā, Francijā un citās valstīs ir visai

atšķirīgi personālie un finansiālie resursi.

4. tabula
Nacionālo bibliotēku uzturēšanas kopējās izmaksas

un darbinieku skaits tajās2

Nacionālo bibliotēku n .. .
, Personālā aloas

„.. ..

~
, kopeiie izdevumi

, 0/ . ...
Bibliotekāro

Valsts . 1.
.. ....

(% no kopējiem . .
nacionalaias valūtas; , . .

darbinieku skaits
izdevumiem)

(000)

Dānija 11261560609

Francija6323s6ol 243

Igaunija6l9349634

Latvija 434 55 398
'

Norvēģija
~

93409 53 308

, Zviedrija ,102459 ,49 ,273

Tāpat kā citur, arī bibliotēku jomā nereti pietrūkst ticamu un starptautiski
salīdzināmu statistikas datu. Uzskatāmības labad salīdzināsim zinātnisko un speciālo
bibliotēku skaitu un sadalījumu Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs. s.tabulā un tekstā

izmantoti 90. gadu pirmās puses dati no dažādiem avotiem.3
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s.tabula

Ziemeļvalstu zinātniskās un speciālās bibliotēkas

(sējumu skaits bibliotēku fondos (tūkst.); plauktmetrs- bibliotēku fondu uzskaites

vienība, ko nosaka Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) standarts

"Starptautiskā bibliotēku statistika")

Nacionālās Universitāšu Speciālās
bibliotēkas (NB) bibliotēkās bibliotēkas

Dānija
Bibliotēkas 117385

Sējumu sk. 4388 80925056

Plauktmetrs 46727161070

Islande

Bibliotēkas I___s2
Sējumu sk. 430411

Plauktmetrs 3473 2

Norvēģija
Bibliotēkas 3 119219

I Sējumu sk. 218671855220

Plauktmetrs 14412001114

Somija
Bibliotēkas 1 30 27

Sējumu sk. 2908 12346 2786

Plauktmetrs 4742630188

jviedrija
Bibliotēkas 13257

22 Sējumu sk. 3125 18654 4223

22 Plauktmetrs 122 2176 453

Igaunijā darbojas 141 speciālā un zinātniskā bibliotēka, tajās strādā 1652 darbinieki;
Lietuvā lasītājus apkalpo M.Mažvīda Lietuvas Nacionālā bibliotēka, 38 augstskolu
bibliotēkas, Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka un 15 akadēmisko institūtu

bibliotēkas, 88 rūpnīcu, firmu tehniskās bibliotēkas, 9 lauksaimniecības bibliotēkas, 88

Medicīnas bibliotēkas.
Ir visai grūti šo informāciju un skaitļus salīdzināt ar Latvijas zinātnisko bibliotēku

statistiku. Izrādās, ka dažādās valstīs ir atšķirīga pieeja bibliotēku statistiskajai uzskaitei

(piemēram, ir valstis, kas koledžu bibliotēkas uzskata par speciālajām bibliotēkām, citviet
tās ieskaita skolu bibliotēku grupā). Drošas, salīdzināmas un vispārējas statistikas un

radītāju trūkums traucē iezīmēt tās saiknes, kas bibliotēkas vieno ar plašāku sociālo

kontekstu.

Latvijā ir sākti priekšdarbi, lai pārietu uz starptautiskās bibliotēku statistikas

standartu 4 . Piemēram, svarīgas ir ziņas par reģistrēto bibliotēkas lietotāju un

apkalpošanas punktu skaitu. Par apkalpošanas punktu uzskata jebkuru bibliotēku, kas
apkalpo lasītājus atsevišķā telpā, neatkarīgi no tā, vai bibliotēka ir patstāvīga vai tikai

daļa no lielās administratīvās vienības.

1998.gada sākumā zinātniskajās bibliotēkās strādāja 1107 bibliotekārie darbinieki.
64% no viņiem ir augstākā izglītība (31% - augstākā bibliotekārā), 10% - vidējā
•hliotekārā izglītība, bet 26% bibliotekāro darbinieku ir nespeciālisti.
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6.tabula

Pārmaiņas bibliotekāro darbinieku skaitā lielākajās

Latvijas zinātniskajās bibliotēkās

01.01.1993.-01.01.1998.

Bibliotekāro darbinieku skaits
Bibliotēka

1993 1994 1995 1996 1997
-

LNB 398 393 374 379 357

LAB 94 169 170 158 112

LPTB ~44 38 38 40 43

MZB 81 87 59 63 61

LUB 110 122 122 110 108

RTU ZB 96 98 86 66 64

LLU FB 33 32 30 28

RAU ZTB 444343 41 41
Informācijas avots: Statistikas pārskati

DPU82122222222
par bibliotēkas darbību 1993.-1997. g.

Lielā daļā speciālo bibliotēku (102) strādā pa vienam bibliotekāram, tai skaitā ar

pilnu slodzi -73 darbinieki. No 1997. g. sākumā statistiski uzskaitītajām bibliotēkām

bibliotekārie darbinieki bija 168 bibliotēkās, 29 bibliotēkās šo darbu veica bibliotekārie

darbinieki amatu savienošanas kārtā. 10 bibliotēkas uzrādījušas, ka tajās nav bibliotekāro

darbinieku vai arī tie strādā bez atalgojuma.
Daudzi profesionāli izglītoti bibliotekāri, lai nodrošinātu sev kaut cik normālu

atalgojumu, atraduši blakusdarbus, kas labākajā gadījumā tikai daļēji, bet parasti nemaz

nav saistīti ar bibliotekāro darbu. Daudzās nelielajās bibliotēkās ir darbinieki, kas strādā

tikai daļu slodzes, paretam izsniedzot kādu grāmatu un nodrošinot bibliotēkas fonda

saglabāšanu. Šādu apstākļu spiesti, darbinieki arvien vairāk attālinās no profesionālisma.
Ir arī tādi darbinieki, kas vienkārši "atsēž" savu laiku un apmierinās ar jau iegūto pieredzi,
atstājot malā turpmāko tālākizglītošanos. Dažviet iekonservētajās bibliotēkās bibliotekāra

štata vienības nav vispār, bet minimizētu bibliotekāro darbu veic laboranti, zinātniskie

sekretāri, arhivāri pusslodzē vai ceturtdaļslodzē.
Situācija bibliotēkās ir daudzveidīga kā pati dzīve. Bibliotēku sfēra nav tā, kas

skaļi pavēl, vai diktē noteikumus. Daudzviet bibliotēkas cenšas piesaistīt papildlīdzekļus,
kamēr valsts kase patukša. Bibliotēkām un to pakalpojumiem jākļūst par nozīmīgu Latvijas
demokrātijas sastāvdaļu.

ATSAUCES:

' Izglītība un Kultūra. - 1996. - 1 .aug. - 15.-16.1pp.
2 UNESCO. - Statīstical Yearbook. - 1995. - 7-25.
3 Indenpendence and libraries. - Tallinn, 1996; Raamatukogu. - 1996. - Nr.6; Yearbook of

Nordic statistics. - 1994. - Vol. 32; NOSP 1995. - Adresseliste til Nordiske bibliotek . - Oslo,
1 995; UNESCO. - Statistical Yearbook. - 1996. - 7-26.

4 ISO 2789: 1991 (E). - Information and documentation - International library statistics.
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BIZNESA INFORMACIONĀLIE PAKALPOJUMI

LATVIJAS PATENTU TEHNISKAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Inguna Gruntiņa

Radikālās ekonomiskās reformas, tirgus veidošanās, dažādu īpašuma formu

attīstība, sabiedrības demokratizācija izvirza jaunas prasības kā bibliotēkas fonda

tematiskajai komplektēšanai, tā informacionālās nodrošināšanas sistēmai un pašai
informācijai. Rodas jaunas informacionālās vajadzības, jaunas lasītāju kategorijas.

Jebkura uzņēmuma, organizācijas, firmas sekmīgai darbībai nepieciešama
informācija ekonomikas, finanšu, mārketinga, tirdzniecības, ārējās ekonomiskās darbības,
kā arī likumdošanas jautājumos.

Viens no priekšnoteikumiem, kas nodrošina biznesa struktūru iekļaušanos tirgus
ekonomikā, ir augsti organizētas, ticamas, pilnīgas un savlaicīgas informācijas ieguve,
kas nodrošina objektīvu lēmumu pieņemšanu.

Latvijā biznesa informācijas pakalpojumu tirgus sāka veidoties tikai pirms dažiem

gadiem. Tajā ietilpst bibliotēkas, informācijas centri, datorfirmas, informācijas un reklāmas

aģentūras, izdevniecības, mācību centri, konsultantfirmas, valsts iestādes, ražošanas,
biržu un banku struktūras, uzziņu dienesti.

Biznesa informācijas centrus var iedalīt vairākās grupās:
PIRMĀS GRUPAS centri vāc, sistematizē, glabā un sniedz vietēja rakstura

informāciju. Pie šīs grupas pieder pilsētu informācijas dienesti, kā arī aģentūras, kuras

laiž klajā dažādus uzziņu izdevumus.

OTRĀS GRUPAS centri veic biznesa informacionālā atbalsta funkcijas, sagādājot
informāciju atsevišķās zinātņu nozarēs (piemēram, Latvijas Attīstības aģentūra -

konsultācijas par dažādiem biznesa aspektiem, SWH Komerccentrs - Normatīvo aktu

informatīvā sistēma).
Pieslēgšanos globālajiem tīkliem veic TREŠĀS GRUPAS centri, piemēram, pazīstamā

firma Latnet nodrošina Internet sakarus ār visu pasauli.
Ja klienta intereses ir tikai tīri informacionālas, tad principā iespējami divi ceļi.

Pirmais ceļš ir šāds: pieslēdzoties globālajam tīklam, uzņēmējs līnijrežīmā (on-line) pats
iegūst pieeju dažādām datu bāzēm (DB) dažādos zemeslodes punktos.

Taču tas ir iespējams galvenokārt lielām firmām, kas aktīvi sadarbojas ar ārvalstu

Partneriem, jo ir jāapmaksā pieslēgšanās globālajiem tīkliem un datu bāzēm, to

laiks, kā arī saņemtās informācijas apjoms. Rezultātā informācijas cena ir

augsta un var sasniegt daudzus simtus dolāru.

Tāpēc nelielai firmai vai arī tādai, kas šos pakalpojumus izmanto epizodiski,
ir otrais ceļš - pasūtīt nepieciešamo informāciju tajās organizācijās, kuras

sniedz informācijas meklēšanas pakalpojumus (piem. bibliotēkās), t.i., griezties pie
CETURTĀS GRUPAS CENTROS. Tie sniedz kompleksu biznesa informāciju, sagādājot
Praktiski jebkurus datus un ziņas par jebkuru periodu vai reģionu informācijas
Patērētājiem vēlamā veidā, sagatavo komerciālos priekšlikumus par attiecīgas preču
grupas pirkšanu un pārdošanu. Turklāt šie centri nodrošina kā reģionālo informacionālo
apkalpošanu pēc konkrēta pieprasījuma, veicot informācijas meklēšanu, pārbaudi, analīzi
u n pārstrādi.

Sai grupai pieejams plašs informācijas avotu klāsts, dažādiem nolūkiem
'zmantojamas DB, kas dod iespēju nodrošināt augstākminētos pakalpojumus, sniegt
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adresālas ziņas par preču ražotājiem un pakalpojumu veicējiem, ziņas par normatīviem

aktiem, kā arī informēt par kārtējo cenu līmeni pasaules tirgū, vērtspapīru kotēšanu,
lielāko informācijas aģentūru operatīvajiem ziņojumiem utt.

Latvijas ekonomikas raksturīga iezīme ir mazā un vidējā biznesa sfēras

paplašināšanās. Pirmām kārtām tas sakāms par sabiedriskās ēdināšanas, pārtikas

produkcijas, sadzīves tehnikas, pakalpojumu sfēras u.c. privātuzņēmumiem, kur

ievērojamu vietu ieņem tirdzniecības un starpniekbiznesa struktūras. Darbiniekiem, kas

strādā minētajās struktūrās, ir ļoti nepieciešamas zināšanas par produkcijas standartizāciju
un sertifikāciju. Viņiem vajadzīgas ziņas par kārtību un procedūrām, kas veicina

produkcijas iekļaušanu noieta tirgū, par muitas barjeru pārvarēšanu.
Ne mazāk svarīga ir informācija - "No kā nopirkt vajadzīgo preci?", "Kam pārdot?",

"Par kādu cenu?" Parasti mazajām biznesa struktūrām sava informācijas dienesta nav

un tās izmanto bibliotēku un informācijas centru pakalpojumus.
Šis apstāklis deva iespēju Latvijas Patentu tehniskajai bibliotēkai ieņemt noteiktu

nišu sabiedrības nodrošināšanā ar biznesa informāciju, aktīvi iekļauties uzņēmējdarbības
informacionālās apkalpošanas sistēmā, akumulējot savos fondos grāmatas, periodiskos
izdevumus un citus lietišķās informācijas nesējus.

Lietišķās informācijas patērētāji uzstāda visstingrākās prasības attiecībā uz

pakalpojumu spektru un kvalitāti, un bibliotēkai nebija viegli tās apmierināt, bet tai bija
viss nepieciešamais:

- iespēja izveidot atsevišķu, speciāli iekārtotu lasītavu;
- bibliogrāfisko uzziņu sniegšanas pieredze dažādām lasītāju kategorijām;
-tādu specializēto fondu, kā patentu dokumentācijas, normatīvtehniskās

dokumentācijas un ražojumu katalogu esamība;
- darbinieku teorētiskais un intelektuālais potenciāls;
- tehniskā bāze, kas ļauj izmantot lasītāju apkalpošanā mūsdienu informacionālo

produkciju.
Lai veicinātu uzņēmējdarbību Latvijā, 1991. gadā Latvijas Patentu tehniskajā

bibliotēkā tika izveidota Lietišķās informācijas nodaļa.
Par mūsu nodaļas lasītājiem kļuva komercstruktūru pārstāvji, biznesa izglītības

iestāžu vadītāji, uz uzņēmējdarbību orientētu mācību iestāžu studenti, vietējo varas

orgānu ierēdņi. Radīt optimālu informacionālās apkalpošanas sistēmu bibliotēkas ietvaros

nav iespējams bez rūpīgas lasītāju informacionālo vajadzību izpētes.
Nosakot informacionālās vajadzības, mēs ievērojām šādu principu: biznesa

informācija irtā informācija, kas nepieciešama uzņēmējam biznesa attīstībai. Dažāda

līmeņa un vides uzņēmējdarbības formas un potenciālo uzņēmēju informacionālo

vajadzību izpēte ļāva noteikt to informāciju, pēc kuras būs pieprasījums un kuras

uzkrāšanai jāpievērš sevišķa uzmanība:

1 .Informācija par precēm un firmām .
2.Tiesiskā informācija.
3. Informācija par cenām.

4. informācija.
5. Teorētiskā informācija.

INFORMĀCIJA PAR FIRMĀM UN PRECĒM

Ziņas par firmām - tās vai citas produkcijas ražotājām, piegādātājām,
eksportētājām, importētājām, kā arī par lietišķajiem partneriem var iegūt no biznesa
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rokasgrāmatām, daudzajiem reklāmizdevumiem un datu bāzēm.
Patentu tehniskās bibliotēkas Lietišķās informācijas nodaļa šs informācijas

sniegšanai izmanto fondā esošo rokasgrāmatas par Vāciju, Franciju, Lielbritāniju,
Skandināvijas un Tuvo Austrumu valstīm, kā arī par Latviju un Baltijas valstīm.

Ziņas par ASV un Kanādu sniedz rokasgrāmata "American Export Register", par
NVS sekmīgi izmantojam datu bāzi "Proizvoditeļi produkciji i uslug".

Bagātais ražojumu katalogu fonds dod iespēju atrast ne tikai potenciālo biznesa

partneru adreses, bet arī iepazīt un izpētīt viņu ražoto produkciju.

TIESISKĀ INFORMĀCIJA

Lai uzņēmējdarbība būtu sekmīga, nepieciešams sekot Latvijas un citu valstu

likumiem un normatīvaktiem.

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un integrācija pasaules ekonomikā rada

nepieciešamību komplektēt starptautisko vienošanos, konvenciju materiālus.

Kontakti ar vienu no 200 Eiropas centriem - Humberside Eiropas biznesa

informācijas centru, kura mērķis ir veicināt sadarbību gan ražošanas, gan tirdzniecības

sfērā, kā arī firmas "Datu Serviss" tehniskās bāzes izmantošana nodrošina informācijas
apmaiņu.

Izmantojot datu bāzi "Normatīvo aktu informatīvā sistēma", ir iespējams regulāri
sekot normatīvajiem aktiem, ko izdod Latvijas Saeima, Ministru kabinets, Finansu

ministrija, Rīgas Dome u.c., kā arī starptautiskas nozīmes dokumentiem - konvencijām
un protokoliem.

Par nozīmīgu faktoru uzskatāmi dažādi ANO un tās specializēto organizāciju
izdevumi bibliotēkas fondā: tajos atrodama ārējās ekonomikas, zinātniski tehniskā un

statistiskā informācija.
Lietišķās informācijas nodaļai ir sakari ar ANO Informācijas centra Maskavas nodaļu,

un tā saņem šādu komisiju izdevumus:

- United Nations Industrial Development Organization;
- United Nations Economic Commission for Europe;
- United Nations Commission on International Trade Lavv u.c.

INFORMĀCIJA PAR CENĀM

Sekmīgai komercdarbībai nepieciešama informācija par pasaules tirgus cenām.

Lietišķās informācijas nodaļā ir izveidota izejvielu cenu kartotēka, kurā ir ziņas no

starptautisko organizāciju rokasgrāmatām, žurnāliem un laikrakstiem, piem., "Spravočņik
cen mirovogo rinka". Laikraksti "Financial Times", "Komersant Daily", "Bjuļļeteņ
lnoctrannoi kommerčeskoi informacii", publicē izejvielu cenas, kā arī nozīmīgu informāciju
Par preču tirgus konjunktūru. No prospektiem, katalogiem, cenrāžiem var uzzināt

rūpniecības izstrādājumu cenas.

Starptautisko ekonomikas organizāciju izdevumos, piemēram, ANO "Statistical

Vearbook", Starptautiskā valūtas fonda "International Financial Statistics" atspoguļoti
kā attīstīto kapitālistisko valstu ārējās un iekšējās vairumtirdzniecības cenu absolūtie

līmeņi, tā arī cenas galvenajos pasaules tirdzniecības centros to dinamikā.

NORMATĪVTEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Latvijas iekļaušanās Eiropas Savienībā un Pasaules tirdzniecības organizācijā (VTO,



l.Gruntiņa- Biznesa informacionālie pakalpojumi Latvijas Patentu tehniskajā bibliotēka

LNB RAKSTI XX54

agrākajā GATT) obligāti prasa zināšanas par standartiem un to ievērošanu, par Eiropas
valstīs noteiktajām prasībām un noteikumiem, t.i., obligātu produkcijas sertifikācijas
ieviešanu, pārbaudes laboratoriju sagatavošanu akreditācijai.

Šo prasību apmierināšanai sekmīgi tiek izmantota lasāmatmiņas kompaktdiskos
(CD-ROM) fiksēta bibliogrāfiskā datu bāze "PERINORM", ko izstrādājis Vācijas
Standartizācijas institūts, kura sniedz operatīvu informāciju par vairāku Eiropas valstu

un starptautisko organizāciju (piemēram, Vācijas Standartizācijas institūta, Francijas
Standartizācijas asociācijas, Britu standartizācijas institūta u.c.) standartiem, tehniskajiem
noteikumiem un citiem normatīviem, kā arī par starptautiskajiem un Eiropas standartiem.

Nodaļas fondā ir arī Latvijas un bijušās PSRS standarti un tehniskie noteikumi, kā

arī būvnormatīvi. Arī šī normatīvtehniskā dokumentācija ir lietišķās informācijas
neatņemama sastāvdaļa.

1995. gadā tika apvienotas Normatīvi tehniskās dokumentācijas un Lietišķās
informācijas nodaļas, kas deva iespēju kvalitatīvi apmierināt mūsu lasītāju informacionālās

vajadzības pēc patiesas un operatīvas normatīvtehniskās, konjunktūras, komerciālās un

tehnoloģiskās informācijas.

TEORĒTISKĀ INFORMĀCIJA

letilpst statistiskā, sociālā, prognozējošā, analītiskā un mācību literatūra par šādiem

tematiem:

1 .Ekonomika (investīcijas, privatizācija).
2.Finansu jautājumi (nodokļu politika, grāmatvedības uzskaite, audits).
3.Banku darbība (nauda, kredīts).
4. Biržas ( kapitāla tirgus, brokeru darbība).
5.Tirgzinība. Pārvaldība.

6.Apdrošināšana.
7.Ārējā ekonomika.
8. Biznesa psiholoģija un ētika.

9.Tiesības.

10. Reklāma.
Pārstāvēti šādi literatūras veidi:

- komerciālo, finansiālo un saimniecisko tiesību oficiālie un direktīvie dokumenti;
- starptautisko organizāciju izdevumi;
- lielāko banku un rūpniecisko asociāciju ziņojumi;
- dažādi klasifikatori;
- starptautisko forumu lēmumi;
- izstāžu, konferenču, prezentāciju materiāli;

- normatīvtehniskā dokumentācija;
- nozaru rokasgrāmatas;
- uzņēmumu un produkcijas katalogi;
- firmu rokasgrāmatas.
Lielu uzmanību nodaļa veltī informācijas nodrošināšanas problēmām un

pakalpojumu tirgus analīzei Latvijā.
Visi tradicionālie bibliotekārie un bibliogrāfiskie pakalpojumi ir bezmaksas.

Lasītājiem ļoti ērta ir brīvpieeja plauktiem: nav jātērē laiks pieprasījuma noformēšanai
un pieprasītās literatūras gaidīšanai. Nedēļas laikā saņemtā literatūra tiek eksponēta
jaunieguvumu izstādē. Nodaļas darbinieki regulāri apmeklē dažādus informācijas centrus,

reklamē nodaļas fondus un pasākumus radio un presē, rīko tematiskās izstādes gan
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tieši bibliotēkā, gan ārpus tās, galvenokārt dažādu komerciālo pasākumu ietvaros.
Līdztekus bezmaksas pakalpojumiem sniedzam arī maksas pakalpojumi:
1 .Faktogrāfisko uzziņu un tematisko klipu sagatavošana.
2.Uzņēmējdarbībai nepieciešamo dokumentu kopu veidošana (piemēram, visu

individuālā uzņēmuma reģistrācijai vajadzīgo dokumentu atlase).
3. uzziņas par ārvalstu firmām (adreses, ziņas par firmu, produkcijas

sortiments; dati par produkciju - kādas firmas ražo vai pārdod vajadzīgo preci,
vai sniedz nepieciešamos pakalpojumus).

4. Ražojumu katalogu atlase pēc firmām vai par noteiktu tēmu.

5. Pasaules tirgus cenu uzziņas.
6. uzziņas.
7. Noteiktu tēmu normatīvtehniskās dokumentācijas atlase.

8. Komercinformācijas apskatu sagatavošana.
Izpildot tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas, izmantojam ziņas, ko sniedz citi

informācijas centri vai firmas.

9. Tematisko literatūras izstāžu veidošana.

1995.g.maijā bibliotēkā bija iekārtota izstāde "Tara un iesaiņojums". Temata izvēle

nebija nejauša: bieži vien vietējā prece ir kvalitatīvāka par importēto, bet, tā kā

saiņojumam trūkst spilgta, acīs krītoša noformējuma, tā bieži vien paliek plauktā, bet

pircējs izvēlas importa preci. Mēs vēlējāmies iepazīstināt visus interesentus ar Latvijas
uzņēmumu un kopfirmu iespējām taras un iesaiņojuma jomā. Izstādei bija lieli panākumi.
Svarīgi bija tas, ka piedalīties izstādē varēja bez maksas. Liela nozīme bija bibliotēkas

atrašanās vietai - pilsētas centrā. Doma laukumā. Tas piesaistīja ievērojamu firmu skaitu,
kuras reprezentēja kā savu produkciju, tā informacionālos pakalpojumus. Izstādes

dalībnieki varēja apmainīties ar informāciju, slēgt līgumus. īāda izstāde, kurā vienlaikus

eksponēti gan ražojumu paraugi, gan speciālā literatūra, bibliotēkā notika pirmoreiz,
bet tai bija spēcīga rezonanse.

Rudenī bibliotēka rīkoja izstādi "Otrreizējo izejvielu izmantošana", kurā piedalījās
tikai firma "Hoetika", bet speciālisti un apmeklētāji izrādīja lielu interesi par bibliotēkā
atrodamo literatūru šajā nozarē. Arī nākotnē plānojam organizēt šāda veida pasākumus.

Viens no svarīgākajiem Lietišķās informācijas noda|as darbības virzieniem -

starptautisko sakaru un tiešas informācijas apmaiņas nodibināšana un izvēršana ar

dažādām biznesa informācijas struktūrām. Pozitīvs piemērs teiktajam ir lietišķie kontakti
ar Krievijas Valsts publisko zinātniski tehnisko bibliotēku (VPZTB), konkrēti ar tās Lietišķās
'nformācijas kabinetu: notiek literatūras apmaiņa, kopīgas izstādes, kā arī uzziņu
sagatavošana, izmantojot partneru uzziņu un informācijas fondus.
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RĪGAS TAUTAS BIBLIOTĒKU LASĪTĀJS

Ilga Rasima

Kā mainās lasītājsabiedrība mūsu valsts neatkarības atjaunošanas ekstremāli

sarežģītajos procesos?
Būtiskais ir katram saprotams bez zinātniskiem pētījumiem un oficiāliem ekspertu

slēdzieniem: īsā laikā bijusī vienveidīgā sovjetizētā sabiedrība sašķēlusies krasi atšķirīgos
slāņos - bagātos un nabagos, elitāros un pagaidām atstumtajos. Katrā no šiem slāņiem
ir gan augstas kultūras cilvēki, gan mazāk izglītotie, gan pagrimušie, gan psiholoģiski
nomāktie un bezcerīgie. Nesalīdzināmi atšķirīgas ir viņu "gara slāpes" (kā teiktu

Z.Mauriņa). Bet no visiem raibajiem sociālajiem slāņiem kopā top mūsdienu

lasītājsabiedrība. Un pārsteidzoši - viņiem ir daudz kā kopēja lasīšanas mērķu, literatūras

un informacionālo pieprasījumu ziņā.
Tāpēc mazliet ielūkosimies analītiski Rīgas tautas bibliotēku lasītāju pieprasījumos,

interesēs un vajadzībās kontekstā ar bibliotēku piedāvājumu. Kā pieprasījumi un

piedāvājumi apmierina abas puses - lasītāju un bibliotekāru? Par to diemžēl nevaram

sniegt zinātniski konceptuālu izvērtējumu, jo pagaidām visā valstī nav nedz socioloģisku,
nedz bibliotēkzinātnisku pētījumu par to, kā jaunie politiskie, ekonomiskie un sociālie

procesi ietekmē sabiedrības intelektuālo darbību, kultūras un izglītības centienus.

Tomēr Rīgas tautas bibliotēku darba analīze, bibliotekāru vērojumi saskarsmē ar

lasītājiem, divas Rīgas tautas bibliotēku apvienībā (RTBA) veiktās lasītāju aptaujas -

anketēšanas (viena 1994.g., otra -1996.g.) dod iespēju izdarīt puslīdz argumentētus
secinājumus, apstiprināt vai noraidīt daudzus pieņēmumus.

Likumsakarīgi, ka tautas bibliotēku statistiskie un lielā mērā arī kvalitatīvie darba

rādītāji visus beidzamos sešus gadus slīd lejup - stingrā kopsolī ar valsts ekonomisko un

sociālo lejupslīdi, kā jau tas mēdz būt lielu valstisku pārmaiņu sākumposmā. Un tomēr

godprātīgi valstsvīri "pērno zāli saprātīgi izpļautu, nevis dedzinātu bez žēlastības",

tādējādi atstājot kailus laukus, panīkušu kultūru.

Lai gan lasītāju skaits, bibliotēku apmeklētība un literatūras izsniegums visus šos

gadus Rīgas 48 tautas bibliotēkās vidēji samazinājās par 8 - 10%, bibliotēku darba
saturiskā ievirze, konceptuālie un praktiskie risinājumi pamazām stabilizējas.

1996. g. sākumā lasītāju skaits RTBA bija 128 537 jeb aptuveni 14% no visa pilsētas
iedzīvotāju kopskaita. Maz. Holandē bibliotekārais aptvērums sasniedz 30% no visiem

lielpilsētas iedzīvotājiem. Vidējais lasītāju skaits vienā RTBA bibliotēkā - 2670 (1936. g.
-

5960), vidējais apmeklējums - 8 (1936. g. -18!).
Visvairāk satrauc bērnu un pusaudžu niecīgā lasīšanas izplatība un bibliotekārais

aptvērums (14%). Pieaugušie bez publiskajām bibliotēkām izmanto arī citas - zinātniskās,

speciālās, bet bērnu rīcībā ir vienīgi pašvaldību tautas bibliotēkas un vēl trūcīgākās
skolu bibliotēkas. NB (Nacionālā bibliotēka) 1993. gadā veiktā aptauja liecina, ka skolu

bibliotēkās lasa tikai puse 1 -5.k1. skolēnu. Arī iepirkt dārgās grāmatas un abonēt periodiku
saviem bērniem vairākums vecāku nevar atļauties un tā viņiem lielā mērā tiek liegts
bērnības gaišākais prieks. Pat domāt bailes, cik valsts un nereti arī vecāku neaizsargāti,
atstumti un nelaimīgi ir liela daļa mūsu bērnu. Daudziem liegta pat mācīšanās iespēja.
Un tas notiek valstī, kurā 30. gados bija vislielākais studentu un ģimnāzistu skaits Eiropā
uz 10 000 iedzīvotāju. Pat Zviedrijā to bija divas reizes mazāk, par Krieviju nemaz

nerunājot.
Mūsu valstī pieaug analfabētisms, un tas ir valstī, kurā jau pagājušā gadsimta



Ilga Rasima - Rīgas tautas bibliotēku lasītājs

LNB RAKSTI XX
57

nogalē 80% Vidzemes iedzīvotāju bija lasītpratēji un rakstītpratēji (Krievijā - tikai 27%).
Toties bērni un pusaudži, kam liktenis bijis labvēlīgs, kas mācās un apmeklē

bibliotēkas, uzrāda augstu intelektuālo un garīgo līmeni, tiecas pēc vērtīgas lasāmvielas

un visdažādākās informācijas.
Kā jau minēts, 1996. gadā RTBA veikta pieaugušo lasītāju aptauja - anketēšanu

(no 500 izdalītām anketām atpakaļ saņemtas 470). Rezultāti ir aptuveni tādi, kādus tos

prognozējām ar “skatienu no malas". Nebija gan paredzēts, ka galvenokārt tiks aptaujāti
latvieši. Šķērslis cittautiešiem, acīmredzot, bijis latviešu valodā nodrukātās anketas, lai

gan atbildēm bija vajadzīgi tikai krustiņi. Toties ieguvums ir tas, ka aptaujāto kontingents
bijis monolītāka lasītājsabiedrība - pārsvarā latvieši ar savām kultūras un izglītības
tradīcijām,līdzīgu nacionālo mentalitāti.

Anketēšanas rezultāti, tāpat kā vērojumi, apliecina valsts sociālās un ekonomiskās

nestabilitātes un sabiedrības intelektuālo un garīgo centienu disharmoniju. No vienas

puses: nabadzība, ierobežotas kultūras un izglītības iespējas, no otras puses: -

mūsdienīgas, augsta līmeņa tautas garīgās un intelektuālās tieksmes, intereses,

vajadzības. Cik ilgi varam palikt šādā strupceļā, nezaudējot pašu galveno - kultūru,
dzīves jēgu?

Lasītāju portretējums pēc izglītības, vecuma un nodarbošanās

(470 aptaujāto):

.
i-i-L «/

Vecums ... Nodarbošanās,

(gados) sociālais stāvoklis

augstākā3o līdz 2031 kalpotāji 24

vidējā 52 21- 4027 studenti 18

_j>amatskolas 18 41- 6024 skolēni (10.-12.k1.) 18

vairāk nekā 60 18 strādnieki9

ļ_mājkalpotāji2
i__pensionāri24

bezdarbnieki 5

Kā redzams, visvairāk (30%) ir jaunieši (no 17 līdz 20gadiem). Lasīšanas intereses

nav apsīkušas arī vecākiem cilvēkiem, kam pāri 60 gadiem (lasa 18%). Vairāk nekā pusei
' r vidējā izglītība, gandrīz trešdaļai - augstākā un tikai 18% - pamatskolas izglītība.
Noraidāms ir pieņēmums (kā domā daudzi), ka lasītāju vairākums bibliotēkās ir

pensionāri. Nepilna ceturtā daļa.

Kādās valodās lasa:

latviešu - 83% 4 valodās -5%

krievu - 74% 3 valodās - 18%

angļu-21% 2 valodās-42%
citās - 13% 1 valodā - 36%

Lasīšanas motīvi:

1 -atpūta - 54,3% s.darbs-22%
2.pašizglītība - 49% 6.zinātniskais darbs - 10%
3.mācības - 40,7% 7.amatierisms -4%

4.izklaide - 28,4%
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Pavirši skatoties, liekas diezgan dīvaini - sabiedrības vadošais lasīšanas motīvs ir

atpūta (54,3%), kā arī izklaide (28%). Bet tas jau ir tikai viens no lasīšanas motīviem

līdztekus intelektuālam darbam. Turklāt šiem atpūtas un izklaides motīviem bieži vien ir

visai dramatisks fons. Tā ir stresa un depresijas atvairīšana. To apliecina 67% aptaujāto.
Tomēr ir iepriecinoši, ka tik daudzi iepazinuši literatūras "dvēseles dziedniecības" spējas,
tās humāno misiju.

Nepārprotams lasītāju prāta un gara inteliģences apliecinājums ir tas, ka puse

aptaujāto lasa pašizglītības nolūkos, bet otra puse - sakarā ar mācībām un zinātnisko

darbu. Tātad - izglītojas visi.

Literatūras izsniegums pilsētas bibliotēkās:

1995. gadā 48 bibliotēkās - 3,9 milj.eksemplāru, vidēji 1 bibliotēkā 79000

eksemplāru.
Fonda apgrozība - 1,6. No kopējā literatūras izsnieguma - 33% daiļliteratūra.
Lasītība - 30 iespieddarbi.

Lasītāju pieprasījumus var raksturot īsi: literatūra par visām dabas un civilizācijas
apritēm. Nevar nosaukt nevienu zinātnes, kultūras, praktiskās darbības jomu, kas nebūtu

pārstāvēta lasītāju pieprasījumos. Kaut gan... īsā laikā tikpat kā aizmirsts un neievērots

ir marksisma - ļeņinisma "lauciņš", grandiozie sociālisma uzvaras gājieni, kapitālistisko
valstu bojāejas agonijas. Beidzot cilvēki var izvēlēties patiesās kultūras vērtības, klasiskās

un modernās zinātnes. Un viņi to dara tik intensīvi, ka esam strupceļā: lasītāju pieprasījums
lielā mērā apsteidz bibliotēku iespējas, piedāvājumu. Bet vajadzētu būt otrādi.

Ko lasa aptaujātie:

daiļdarbus - 70%

literatūru par:

vēsturi - 44% ģeogrāfiju - 14%

kultūru-36% literatūrzinātni - 14%

mākslu-27% ekonomiku -13%

politiku -17% medicīnu -13%

dabaszinātnēm -17% valodniecību - 10%

zinātni -16% sportu -8%

Visiecienītākā ir daiļliteratūra (lasa 70%). Tā lielā mērā ir ne vien "dvēseles

dziedniecības", bet arī latviskās mentalitātes izpausme, tautas poētiskā domāšana,

dvēseliska pacēluma, estētiska baudījuma prieks. Tautas bibliotēku kopējā statistikā

daiļliteratūras izsniegums gan sastāda tikai 34%. Lielā mērā tas tāpēc, ka lasītāju
pieprasījumus nav iespējams apmierināt (trūkst labu daiļdarbu).

lecienītākie laikraksti un žurnāli:

1 .vietā "Diena" - lasa 27% B.vietā "Lauku Avīze" -8%

2. "Santa"- 26,5% 9. "Vakara Ziņas” -6%

3. "Rīgas Balss" - 23% 10. "Sveiks un Vesels” -6%

4. "Rīgas Laiks" - 14%

5. "Sieviete" - 1 3%

6. "Neatkarīgā Rīta Avīze" - 11%

7. "Zeltene" - 10%



Ilga Rasima - Rīgas tautas bibliotēku lasītājs

Lr>lß RAKSTI XX
59

Mazāk lasītie laikraksti un žurnāli:

1 ."SM Segodņa" - lasa 3%

2. "Mana” -3%

3. "Māksla” -3%

4.

5. 2%

6. Ļiteratura" -1%

7. Latvii" -1%

8. "Atpūta ”, "Dārzs un Drava”, "MMD ”, "Sports ”, "National Geographic",
"Nauka i Žizņ" - lasa 0,6%

9. "Agnese ”, "Baltijas Bizness”, "Grāmatu Apskats", "Jūrmala ", "Latvijas
Ekonomists", "Latvijas Vēstnesis", "Argumenti i Fakti", "Diena "(krievu vai.),

"Rīgas Balss”(krievu vaL), "New Women” - lasa 0,3%

RTBA abonē 61 laikrakstu:

latviešu valodā - 64%

krievu valodā - 30%

angļu, vācu valodā -6%

un 130 žurnālus:

latviešu valodā - 40%

krievu valodā - 30%

citās valodās - 30%

Jāatzīmē, ka visus šos iespieddarbus nesaņem katra atsevišķa bibliotēka. Vajadzības
gadījumā lasītājs to var saņemt kādā no bibliotēkām. Turklāt RTBA abonē tikai pusi no

valstī pieejamiem laikrakstiem un žurnāliem.

Kādi literatūras popularizēšanas pasākumi interesē aptaujātos:

1 .literatūras izstādes - 74%

2. tikšanās ar literāriem darbiniekiem - 27%

3. bibliogrāfiskie apskati - 16%

4.konsultācijas par bibliogrāfiskā uzziņu aparāta izmantošanu -6%

s.literāras konferences -4%

Kā jau minēts, lasītāju pieprasījumi ir bezgala daudzveidīgi, tie skar visu zinātņu
Un praktiskās darbības jomas. Un atbilde uz tiem nereti ir plašs literatūras klāsts,
bibliotekāra iedziļināšanās sarežģītās zinātņu jomās. Taču mēdz būt arī citāda aina, kad

Pats lasītājs uzrakstījis neskaidru pieprasījumu, kas prasa bibliotekāra augstu
profesionalitāti, lai panāktu skaidrību. Nereti nākas lasītāju (īpaši vecāko klašu skolēnu)
Pieprasījumus ievirzīt pavisam citā gultnē. Piemēram, no studentes iecerētā referāta
tēmas 'Trikotāžas vēsture” (materiālu ļoti maz) nonākam līdz Rūdolfa Bangerska dzīvei,
ezultāts - studentei un citiem iepriecinošs. Un cits piemērs: ģimnāzijas skolotājai nav

ļaidrības, ko mācīt skolēniem par tematu "Rīgas arhitektūra 19.gs. otrajā pusē".
1bliotekāri orientējas, ka tas ir unikālais Rīgas Bulvāru loks ar vairāk nekā 120 celtnēm,

no kurām 54 projektējis pirmais diplomētais latviešu arhitekts Jānis Baumanis. Izvērstā

1 biogrāfiskā uzziņa apmierina visus.

Diemžēl, daudzi lasītāju pieprasījumi paliek bez izsmeļošas atbildes. Katastrofāli
r u st vērtīgas grāmatas visās nozarēs. Un ne vien tādēļ, ka bibliotēkām maz naudas.
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Nav valstiskas grāmatizdošanas politikas. Visu nosaka bizness. Lavīnām klajā nāk

sēnalliteratūra, "ejošā prece", kas orientēta uz pirktspējīgo iedzīvotāju seklo gaumi.

Tikpat kā nav literatūras par Eiropas valstu vēsturi, ekonomisko un fizisko ģeogrāfiju,
politisko iekārtu. Tajā pašā laikā Latvija steidzīgi rosās uz Eiropas Savienību. Nav skaidrs,
kā mēs tajā integrēsimies, tik maz zinot par katru valsti.

Niecīga ir mūsu iespiedprodukcija salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Latvijā
1994. gadā izdeva 1677 grāmatu nosaukumu, bet Somijā un Zviedrijā septiņas reizes

vairāk, Dānijā un Norvēģijā - piecas reizes vairāk.

Nav noslēpums, ka dažkārt lasītāju pieprasījumi netiek pietiekami kvalitatīvi izpildīti
bibliotekāru mazās prasmes dēļ. Tiesa, diplomētu speciālistu ir pamaz, tomēr ikvienam

darbiniekam jātiek līdzi lasītāju prasībām. Mūsu apstākļos darbiniekam jābūt dzīvam,

smaidošam, runājošam "datoram", kas labi pārzina desmitiem tūkstošu iespieddarbu.
Bibliotekāru uzmanības lokā vairāk kā jebkad ir sabiedrības lasīšanas kultūras

kopšana. Nevar apgalvot, ka vairums lasītāju šajā ziņā uzrādītu "augstu līmeni". Ir gadījies,
ka students neprot atvērt uz pusēm pārlocītu avīžu komplektu, nemaz nerunājot par

informācijas meklējumsistēmas izmantošanu. Daudzi neprot izmantot grāmatas
palīgaparātu un selektīvās lasīšanas paņēmienus. Toties daiļliteratūras lasīšanas "mākslu"

ir apguvuši daudzi, un daudziem ir aicinājums pēc mākslinieciski tēlainas dzīves izziņas.
Bet tas jau lielā mērā ir mūsu tautas dzīvesveids, garaspēka izpausme. Vai trešās atmodas

poētiskais pacēlums neaizsākās Dziesmu svētkos? Un Baltijas ceļš... Latviešu, igauņu,
lietuviešu sadotās rokas pār ikvienu šo triju valstu zemes pēdu. Civilizācijas vēsturē nebijis
notikums!

lepriecinoši, ka lielākais vairākums aptaujāto (63%) lasa katru dienu (protams, ne

tikai bibliotēkā), 23% - lasa vairākas reizes nedēļā un tikai 8,6% - reizi nedēļā vai retāk.

Tā vai citādi - tautas bibliotēkas netiek pietiekami atzītas un izmantotas (lasa tikai

14% pilsētas iedzīvotāju). Vidēji gadā katrs lasītājs apmeklē bibliotēkas tikai 8 reizes un

izlasa vidēji 30 iespieddarbus (grāmatas, žurnālus, avīzes). Diezgan neizprotama situācija:
vairākumam interesentu mājas bibliotēkas literatūras dārdzības dēļ papildinās maz. Arī

citi mākslas un kultūras piedāvājumi maksā dārgi - laba teātra izrāde, koncerts, izstāde.
Bibliotēka ir vienīgais bezmaksas kultūras un izziņas prieks, par kuru gan pašvaldības vēl

šobrīd atvēl diezgan prāvas summas. Visus izdevumus kopā ņemot, katrs publiskās
bibliotēkas lasītājs gadā vidēji saņem pakalpojumus 5 latu apmērā.

Rezumējot:
- publisko bibliotēku lasītāji, lai arī cik atšķirīgi tie būtu sociālpsiholoģiskā ziņā,

jaunos valsts apstākļos ātri atbrīvojas no absurdās komunistiskās ideoloģijas, intensīvi

tiecas pēc kultūras vērtībām, klasiskajām un mūsdienu zinātnēm, visdažādākās

informācijas;
- vēl tālu no lasītāju pieprasījumiem atpaliek bibliotekāro, uzziņu un

informacionālo pakalpojumu piedāvājums, bibliotekārais serviss.

Nav šaubu - strupceļā ilgi nepaliksim, jo lielākais darbs gulstas uz mūsu pašu
pleciem. RTBA administrācija un katra bibliotēka atsevišķi meklē vismazāko iespēju, kur

dabūt grāmatas, kā izgrozīties, lai jumts nekristu uz galvas. Un izgrozās un izspraucās.
Agri vai vēlu arī augstām amatpersonām, itīpaši "pērnās zāles dedzinātājiem" vajadzēs
saprast, ka bez kultūras pat politikas un ekonomikas vezums uz grāvi vien stūrēs.

Vajadzēs atzīt, ka bez kultūras, kā saka Andris Rubenis, esam ļaunāki par plēsīgu zvēru,

bezpalīdzīgāki par aitu un govi mežā.
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JŪRMALAS BIBLIOTĒKU APVIENĪBA PĀRMAIŅU LAIKĀ

1991. - 1996.

Ausma Zoldnere

Jūrmalas bibliotēku apvienība tika izveidota 1990. gada decembra beigās.
lepriekšējais nosaukums "Jūrmalas pilsētas centralizētā bibliotēku sistēma" tika aizstāts

ar jauno, nemainot sistēmas struktūru. Kāpēc tika izdarītas šīs pārmaiņas? Vai tā ir tikai

nosaukuma maiņa? leceres mērķis bija kļūt par juridisko personu ar savu budžetu,
grāmatvedību un rēķinu bankā. lepriekšējos gados, esot kultūras nodaļas, vēlāk

kultūrizglītības centra pakļautībā kopā ar pārējām kultūras iestādēm (muzeju, kultūras

namiem, tautas teātri, kultūras un atpūtas parku), pārliecinājāmies, ka centralizētajai
grāmatvedībai iespējams ar bibliotēkām piešķirtajiem līdzekļiem rīkoties pēc saviem

ieskatiem. Tagad, kopš 1991 .gada, budžeta līdzekļus saņemam no pilsētas pašpārvaldes
- tautas deputātu padomes izpildkomitejas, valdes, domes - kā nu kuro reizi attiecīgo
iestādi sauc.

Nosaukuma maiņa nebija saistīta ar strukturālām pārmaiņām. Turpināja darboties

visas 15 pilsētas bibliotēkas - 8 pieaugušo un 7 bērnu bibliotēkas, kas aptver pilsētas
mikrorajonus no Bulduriem līdz Ķemeriem.

Jūrmala ir īpatnēja pilsēta. Ne tikai tāpēc, ka tā bija iecienīts kūrorts padomju
laikā. Pēc iedzīvotāju skaita Jūrmala ir 5. vietā Latvijā, pēc teritorijas platības (100 km 2 ) -

?•vietā, bet garuma ziņā (30 km) pirmajā vietā. Tāpēc bibliotēku skaits te ir tik liels.

Jūrmalā, atšķirībā no citām pilsētām, nav vienas lielas galvenās bibliotēkas. Centrālā

bibliotēka, kam ir vislielākais fonds (74 tūkst, vienību), aizņem tikai 330 m 2 lielu platību.
Bibliotēkas izvietotas pielāgotās telpās, lielākoties koka ēkās, izņemot Bulduru

bibliotēkas ēku, kas rekonstruēta atbilstoši bibliotēkas vajadzībām. Četru bibliotēku

(Ķemeros, Slokā, Asaros un Mellužos) telpās joprojām ir malkas apkure. Darba apstākļi
nav viegli, un tas darbiniekos rada zināmu neapmierinātību.

ATKĀPE PAGĀTNĒ

Esmu bibliotēkas direktore jau 10 gadus. Puse no tiem aizritējusi padomju laikā,
°tra puse - brīvajā Latvijā. Padomju laikā vasarā darba apjoms palielinājās vairākkārt, tā
ka pieņēmām darbā pat 13 sezonas bibliotekārus atpūtnieku apkalpošanai vasaras

lasītavās un izsniegšanas punktos, kas tika atvērti kempingos, pionieru nometnēs un

C| tur. Vasara bija karstākais darba laiks, jo atpūtnieki gribēja izlasīt visas vairāk pieprasītās
grāmatas un žurnālus, kas ziemā dzīvesvietās nebija izlasītas. Majoros bija uzbūvēta

speciāla sezonas lasītava, tika pasūtīti visu savienoto republiku centrālie laikraksti un

2u rnāli, tā ka jebkurš atbraucējs varēja lasīt savā dzimtajā valodā. Dzirdējām labas
atsauksmes par mūsu bagātajiem fondiem.

Priekšrocība bija tā, ka Raiņa Rakstnieku jaunrades namā visu gadu uzturējās
rakstnieki, tulkotāji, populāru žurnālu redakciju darbinieki, literatūrzinātnieki. Par

tradīciju bija kļuvis vasarā rīkot tikšanos ar kādu no rakstniekiem, piemēram, ar Daņiilu
Graņinu un Venjaminu Kaverinu.

Jaunais laiks sākās ar milzu pacēlumu, cerībām un optimismu, kas mazpamazām
Pārvērtās vilšanās un pesimisma izjūtās. 1991 .gada janvārī pa sava kabineta logu redzēju,

d Pa Strēlnieku prospektu Rīgas virzienā dodas arvien jauni un jauni autobusi ar lauku
udim - uz barikādēm. Smagās mašīnas - tai pašā virzienā... Pa Dubultu prospektu
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pretējā virzienā - autobusi ar pārgurušiem, guļošiem cilvēkiem - no barikādēm... Šķiet,
ka lauku cilvēki bija galvenais spēks toreiz janvārī... Arī mūsu kolēģi bija uz barikādēm

Rīgā.
Un augusta pučs... Vēlu vakarā uz mājām man piezvanīja toreizējais Jūrmalas

tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs Dainis Urbanovičs un jautāja,
vai mēs neiebilstu, ja Dubultu bibliotēkā tiktu izvietots Tautas frontes koordinācijas
centrs ar diennakts dežūrām pie telefona. Uzreiz piekritu, arī kolēģi neiebilda, kad

nākamajā dienā par to paziņoju, kaut arī toreiz neviens nevarēja paredzēt, kā virzīsies

notikumi...

Omoniešu bruņumašīnas brauca garām arī Dubultu bibliotēkai, bet viņu mērķis

bija cits - policijas skola Kauguros.

JAUNAIS LAIKS

Jātzīst, ka, Latvijai kļūstot brīvai, dzīvojām ilūzijās, ka beidzot kultūrai tiks pievērsta
vajadzīgā uzmanība, ka kultūras iestādes tiks pietiekami atbalstītas un to nozīme

novērtēta. Jūrmalā ievēlētajā tautas deputātu padomē no simts deputātiem 2/3 bija
Tautas frontes kandidāti. Daudz tika runāts par to, ka pieņems progresīvus likumus, ka
firmām un privātuzņēmējiem būs izdevīgi atbalstīt kultūru, ka ziedotājus atbrīvos no

nodokļiem vai arī tos samazinās.

Pamazām apstākļi kļuva arvien spiedīgāki. Sevišķi smags bija 1993. gads, kad bijām
spiesti 50% apmērā samazināt savus štatus un slēgt pirmo bibliotēku - Dzintaros. Jāatzīst,

ka šī bibliotēkas ēka bija visai nožēlojamā stāvoklī, arī telpas ļoti mazas, turklāt bija
atradies mājas īpašnieks.

Taisnības labad gan jāsaka, ka pilsētas vadība nekad nav pieprasījusi vai norādījusi,
ka jāslēdz kāda bibliotēka, bet reālie dzīves apstākļi, nepietiekamie budžeta līdzekļi
spieda mūs par to izšķirties.

Nākamais solis bija bērnu un pieaugušo bibliotēku apvienošana. Dažos gadījumos
bērnu bibliotēkas pārtapa par bērnu grāmatu nodaļām, palikdamas savās iepriekšējās
telpās un saglabādamas visu fondu (Ķemeros, Asaros, sākotnēji arī Bulduros). Slokas

bērnu bibliotēkai gan bija jāatstāj savas telpas un jāpārceļas uz pieaugušo bibliotēku, jo
ēka tika atdota īpašniekam.

Tagad, 1997. gadā, Jūrmalas bibliotēku apvienībā ir 10 bibliotēku: 7 pieaugušo (4
no tām ar bērnu grāmatu nodaļām) un 3 bērnu bibliotēkas.

Samazinājušies līdzekļi jaunu grāmatu iepirkšanai. Kopš 1991 .gada 1 .jūnija ieviesta

maksa par bibliotēkas izmantošanu personām, kas nedzīvo Latvijas Republikā, kā arī

soda naudas un maksa par žurnālu "Burda" un "Verēna" tā saukto nakts abonementu.

Kopš 1993. gada 15. marta ieviesta arī maksa par lasītāja karti jeb gada iemaksa

pieaugušajiem lasītājiem (1997.g. tā ir Ls 0.40 lasītājiem no 18 gadu vecuma) un par

starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošanu - Ls 0.50.

Sakarā ar 1996. gada 18.decembrīKultūras ministrijas apstiprinātajiem "Pašvaldības

tautas bibliotēkas izmantošanas paraugnoteikumiem" (tos saņēmām 1997. g. 9.janvārī)
radusies pretruna - paraugnoteikumos paredzēts, ka lasītāji jāpieraksta bibliotēkā bez

maksas, bet Jūrmalas pilsētas dome apstiprinājusi tāmi par maksājumiem pilsētas
bibliotēkās. Acīmredzot, būs jāatsakās no šiem maksājumiem; līdz ar to zaudēsim kaut

nelielu, tomēr zināmu naudas summu jauno grāmatu iepirkšanai vai kāda preses izdevuma

pasūtīšanai. Kultūras ministrija ir pilnīgi bezspēcīga, ja runa ir par bibliotēku normāla
materiālā stāvokļa nodrošināšanu (kaut vai tikai jauno grāmatu iepirkšanu), k

nepieciešams valsts materiālais atbalsts, nevar uzvelt pilnīgi visu atbildību pašvaldībām
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Bezprecedenta situācija izveidojās 1996. gada nogalē, kad Jūrmalas bibliotēku

apvienība nesaņēma visus pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus un tādējādi nespēja
nomaksāt nodokļus. Tas mūsu praksē ir ārkārtējs notikums un ļoti bīstams simptoms. Ja

nevaram rēķināties pat ar trūcīgo, gada sākumā apstiprināto budžetu, ja bibliotekāru

neto ienākumi 1997. gadā samazinājušies, jo algu pielikums aiziet nodokļos, tad nav par
ko priecāties.

Visgrūtāk, protams, samierināties ar to, ka līdzekļi nepietiek jaunu izdevumu

iegādei. Līdz ar to grūti vadīt fondu komplektēšanu. Mūsu uzmanība pēdējos gados
koncentrēta uz lasītāju pieprasījuma apmierināšanu. Fondu bagātināšanai izmantotas

vismazākās iespējas. Tās ir šādas:

-cenšamies iegūt bezmaksas izdevumus (piem., Eiropas Padomes materiālus, ko

saņemam no Briseles; Ziemeļu Ministru Padomes izdevumus u.c.),
-saņemam dažādus dāvinājumu
- notiek vienotā fonda pārdale,
- iepērkam jaunās grāmatas par naudu, kas iegūta, pārdodot liekās dubletes un

norakstīšanai atlasītās grāmatas,
- izmantojam SBA un vietējo SBA,
- cenšamies iegādāties grāmatas tur, kur ir lētāk.
1997. gada janvārīCentrālajā bibliotēkā viesojās apgāds "Daugava" un dzejnieks

Pēters Brūveris. Būtu apsveicami, ja arī citas izdevniecības sāktu līdzīgu sadarbību ar

bibliotēkām. Domāju, ka tas būtu izdevīgi abām pusēm. Par to, ka šīs pūles un ieguldītais
darbs nav bijuši veltīgi, liecina statistika. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 1996. gadā
lasītāju skaits palielinājies par 1095, palielinājies arī apmeklējumu skaits un izsniegums.

Ja paskatāmies uz Jūrmalas bibliotēku situāciju salīdzinājumā ar pārējām valsts

lielajām pilsētām, tad aina it kā nešķiet tik bēdīga. lelūkosimies dažos skaitļos, kas

apkopoti par 1995. un 1996. gadu:

Pašvaldību budžetu izdevumi tautas bibliotēkām 1995. g. un 1996. g.

(latos un santīmos)

3Z 1995. 1996.

-ĶQPējie izdevumi uz 1 iedzīvotāju: Ventspils 1.781.97

Rīga 0.95 1.01

Jūrma1a0.920.92

Liepāja 0.821.18

Kopējie izdevumi uz vienu lasītāju: Ventspils9.B2ll.o4
~

Rīga 6.23 8.02

Jūrma1a4,944.51
L Liepāja 3.674,95

Izdevumi grāmatām un periodikai procentos no kopējiem izdevumiem
1995. g. un 1996. g.

1995. 1996.

Jelgaval2,7 14,4

■ . • Ventspilslo,B 15,5

Jūrmalalo,s 8,7

Rēzekne4,79,l
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Pašvaldību budžeta līdzekļi grāmatu un periodikas iegādei
(uz 1 iedzīvotāju santīmos)

“7 1994,g. 1995.g. 1996.g.
Ventspils | 12 19 31

Jūrmala 6 10 8

Liepāja 0 6 8

1994. g. 1995. g. 1996. g.

(vidēji pilsētās -3) (vidēji pilsētās -8) (vidēji pilsētās - 11)

Par savu situāciju cenšamies informēt lasītājus, kā arī pateikties tiem, kas palīdzējuši
un bibliotēkas visvairāk atbalstījuši. Uz kafijas tasi aicinām visaktīvākos Centrālās

bibliotēkas palīgus un stāstām par savām problēmām un darbību.

JAUNAS lESPĒJAS

Bibliotēku dzīvē materiāli grūtie gadi tomēr devuši arī jaunas, agrāk nebijušas
iespējas, ko Jūrmalas bibliotēku apvienības darbinieki izmantojuši ļoti aktīvi. Proti, šo

laiku esam izmantojuši savas kvalifikācijas paaugstināšanai, starptautisko sakaru

izveidošanai un uzturēšanai. Jau 1992. gada vasaras sākumā sākās pirmie kontakti ar

Ziemeļvalstīm. Šajā laikā mūsu bibliotekāri vairākkārtapmeklējuši Ziemeļvalstu bibliotēkas,

stažējušies Dānijā un Somijā, kā arī Jūrmalā uzņēmuši pie seviszviedru un somu kolēģus.
Šie kontakti, tikšanās, ārzemju kolēģu lekcijas, iepazīšanās ar bibliotēku darbu un šās

nozares problēmām ārzemēs mūsu bibliotekāriem ir devuši ļoti daudz - viņiem vairs nav

mazvērtības kompleksu saskarsmē ar ārzemju kolēģiem, kā tas daudzkārt bija agrāk,
viņi nekautrējas no sarunām svešvalodās, kā arī apzinās, ka viņi to spēj.

Tagad spējam kritiskāk izvērtēt ārzemju bibliotēkās redzēto, un esam uzzinājuši,
kas būtu noderīgs mūsu darbam, kā arī to, kas mums nav piemērots. Protams, jāņem
vērā atšķirīgās finansiālās iespējas un varbūt arī tradīcijas.

Mums noteikti jāmācās - viss mūsu

darbs jāpakārto lasītāju vajadzībām un

ērtībām. Lasītājs ir pirmajā vietā. Par to

jādomā, sākot ar bibliotēkas darba laiku

un beidzot ar fondu komplektēšanu. Uz

visu to mums jāraugās ar lasītāja acīm.

Somu kolēģi apgalvo, ka viņu leksikā nav

atbildes "es nezinu" uz lasītāja
jautājumu. Viņi dara visu, lai atrastu, lai

uzzinātu, lai informētu lasītāju.
Tas, ka Jūrmalas bibliotekāru

intelektuālais potenciāls un

profesionālās zināšanas nav zemē

metamas, pēdējos gados pierādījies
vairākkārt. Par to liecina vairākas

ārzemēs iegūtas stipendijas un sekmīga

piedalīšanās Sorosa fonda - Latvija
projektu konkursā Latvijas bibliotēkām.

1994. gada augustā Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa kā Zviedru

kultūras fonda Somijā vienīgā ārzemju stipendiāte piedalījās rakstnieces Tūves Jansones

Inguna Radziņa sveic Tūvi Jansoni, 1994.
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80. dzimšanas dienai veltītajā zinātniskajā konferencē un rakstnieces dzimšanas dienas

svinībās Somijas pilsētā Tamperē.
1995. gada rudenī Centrālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Daiga Javorska un Kauguru bibliotēkas tagadējā vadītāja Dina Rozenberga ieguva Dānijas
izglītības ministrijas stipendiju mēnesi ilgam studiju braucienam uz Dānijas bibliotēkām.

1996. gadā divas Ziemeļu Ministru Padomes stipendijas ieguva bibliotēku apvienības
direktore Ausma Zoldnere un direktores vietniece Agrita Sagalajeva. Tas deva iespēju
viņām doties mēnesi ilgā studiju braucienā uz Norvēģiju, Zviedriju un Somiju. 1996. gadā
ar diviem projektiem piedalījāmies Sorosa fonda - Latvija izsludinātajā konkursā un

'eguvām datortehniku Centrālās bibliotēkas darba automatizācijas sākšanai, kā arī naudas

līdzekļus Dubultu bērnu bibliotēkai jauno grāmatu iegādei.
Automatizācija neapšaubāmi pavērs jaunas iespējas bibliotekārajā darbā, tai būs

r©āls sākums
,

bet nebūs beigu. Tai būs savas problēmas, sarežģījumi, tā pārveidos
bibliotēkas būtību (jau tagad runājam par tā saucamo virtuālo bibliotēku), tā prasīs cita

veida zināšanas no bibliotēku darbiniekiemun mainīs bibliotekāra un lasītāja attiecības.

Domājot par bibliotēku nākotnē, nekādā ziņā negribētu to iztēloties pārblīvētu
bkai un vienīgi ar tehniku. Te vietā pieminēt izjūtas, kas pārņēma 1996.gada novembrī

Pēdējā Helsinku bibliotēku apmeklējuma dienā. Bija aizritējusi jau nedēļa, iepazīstoties
ar visdažādākajām Somijas galvaspilsētas bibliotēkām. Pēdējās divas bija tā saucamā

ī'he Cable Book" (pirms dažiem gadiem bijušajā kabeļu rūpnīcā izveidota bibliotēka,
tai koncentrētu tajā visu jaunāko tehniku un iespējas, ko tā dod; tagad, starp citu, šī

bibliotēka atrodas pašā Helsinku centrā) un bijusī Helsinku pilsētas galvenā bibliotēka

R'karda ielā. Pēc “The Cable Book", kur nepārprotami ir šī lieliskā tehnika un līdz ar to

visas iespējas informācijas meklēšanā, bet nav nekā acīm un sirdij, mēs nokļuvām pavisam
Clta pasaulē - bibliotēkā Rikarda ielā. Arī te ir tie paši datori, kā visur citur, ieskaitot
lesPēju izmantot INTERNET, bet te ir kāda netverama gaisotne, kas notušē šīs tehnikas

klātesamību, neizvirza to pirmajā plānā, tieši otrādi - acs atrod un apstājas pie izstāžu
V| trīnas ar mākslinieciskajiem darinājumiem, pie gleznām, pie mākslas grāmatām, beidzot

P |e pašām telpām, kas ir vēsturiskas. Un kur tad vēl artotēka bibliotēkas telpās! Arī

pavadoņi - direktors Jorma Mehenens (Jorma Māhonen) un Emija Martina (Emmi
artin) - apgaroti cilvēki - šo iespaidu tikai paspilgtināja. Tas bija kā saldais ēdiens pusdienu

Savā sirdī es ieslēdzu vīziju par nākotnes bibliotēku - pirmām kārtām kā
Vletu - ko raksturo garīgums.

Rita Jēgere, Inguna
Radziņa un Ausma

Zoldnere Valkeakoski

pilsētas bibliotēkas

bērnu nodaļā
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LATVIEŠU UN ZVIEDRU BIBLIOTEKĀRIE SAKARI

Mudīte Treimane

Latviešu un zviedru bibliotekārie sakari pastāv jau vairākus gadsimtus.
Pēc zviedru rakstnieka Svena Lēveberga sniegtās informācijas 1583. gadā Rīgā

dibinātās Jezuītu kolēģijas bibliotēkas pamatā bijuši 1585. gadā no Gotlandes padzītās
Jēzus biedrības (Societas Ješu) bibliotēkas krājumi. Jēzus biedrības locekļi, bēgot no

Gotlandes, paņēmuši līdzi savu bibliotēku, kuras viena daļa nonākusi Braunsbergā, otra

- Rīgā. Zviedru kara laikā - pēc Latvijas avotiem 1622. gadā, bet pēc zviedru -1626. gadā
- Jezuītu kolēģijas bibliotēka tika aizvesta uz Zviedriju." 1 Dokumentālā liecība 1622. gadā
rāda, ka Upsalas universitātes bibliotēkai tiek nodotas bijušās Rīgas jezuītu kolēģijas 900

iespiestas un 25 rokraksta grāmatas. Vēsturnieki šobrīd nav izpētījuši, kā un vai Gotlandes

jezuītu bibliotēka nonāca Rīgā. Nav arī skaidrs, vai zviedri no tolaiku lielākās Zviedrijas
pilsētas Rīgas aizveda grāmatas uz Stokholmu kā kara laupījumu vai kā atgūto īpašumu.

19.gs. nogalē un 20. gs. sākumā vairākas vācbaltiešu zinātniskās biedrības uztur

grāmatu apmaiņas kontaktus ar lielāko Zviedrijas pilsētu zinātniskajām bibliotēkām.

Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai ir sakari ar Zviedrijas Karalisko bibliotēku,
Valsts arhīvu, Karalisko literatūras, vēstures un antikvitāšu akadēmiju un Ziemeļu muzeju
Stokholmā, ar Gēteborgas, Lundas un Upsalas universitātēm.

īpaši rosīgi šie sakari ir Latvijas brīvvalsts laikā. Valsts bibliotēkas darbinieki vairākkārt

dodas komandējumos un mācību braucienos uz Zviedrijas bibliotēkām. Bibliotekāre
L.Frīdlande pārstāv Latviju Ziemeļvalstu bibliotekāru 2. konferencē 1928. gada jūnijā
Stokholmā. Pēc diviem gadiem -1930. gada augustā Valsts bibliotēkas direktora vietnieks

A.Pavars piedalās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūtu federācijas (IFLA)
konferencē Stokholmā un panāk vienošanos ar Upsalas universitātes bibliotēku par

grāmatu apmaiņu.
Gadiem ritot, informācija par bibliotekāro darbu Zviedrijā aizvien vairāk kļūst

pieejama Latvijas iedzīvotājiem: 1937. gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības žurnālā

"Bibliotekārs" ir lasāms Latvijas Universitātes zviedru valodas lektora Viljama Freija raksts

par Zviedrijas tautas bibliotēkām.

Nav liecību par to, ka būtu jelkādi bibliotekārie sakari starp Zviedriju un Latviju
Otrā pasaules kara laikā.

Pēc kara Zviedrijā sāk iznākt latviešu trimdinieku grāmatas. Zviedrijā iespiesto
trimdas latviešu grāmatu obligātos eksemplārus saņem un glabā Karaliskā bibliotēka,

Gēteborgas, Lundas un Upsalas universitāšu bibliotēkas.

LITERATŪRAS APMAIŅA

Sešdesmitajos gados atjaunojas literatūras apmaiņa ar Zviedrijas bibliotēkām.

Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtā Latvijas Nacionālā bibliotēka

(LNB) vispirms saņem grāmatas no Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas, vēlāk pasūta literatūru

arī no Lundas, Upsalas un Gēteborgas. LNB fondus izmanto Lundas universitātes

bibliotēka.

Šobrīd LNB SSBA kārtā no Zviedrijas pasūta grāmatas zinātniekiem, speciālistiem,
mūziķiem, valodniekiem. Tā lielākoties ir dabaszinātņu, tehnikas un valodniecības

literatūra, kā arī periodisko izdevumu kopijas, galvenokārt angļu valodā.

Astoņdesmitajos gados Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir starpbibliotēku
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abonementa sakari ar 30 valstu 70 bibliotēkām, tai skaitā arī ar Zviedrijas bibliotēkām,
kuras galvenokārt pieprasa literatūru valodniecībā, vēsturē, tehnikā un eksaktajās
zinātnēs.

Pēdēja laikā aktīva iespieddarbu apmaiņa notiek arlso partneriem 29 valstīs.

Apmaiņas ceļā, saņemot un dodot pretī iespieddarbus, piemēram, Latvijas Preses hroniku,
un citus izdevumus. Aktīva sadarbība ir ar:

- Zviedrijas Karalisko bibliotēku,
- Upsalas universitātes bibliotēku,
- Lundas universitātes bibliotēku,
- Nobela bibliotēku,
- Zviedrijas Valsts arhīvu.

Aktīva kopdarbība ir arī ar Stokholmas universitātes bibliotēku, lai gan tā nav

apmaiņas partneris, un kopš 1982. gada - arī ar Vesterosas pilsētas bibliotēku. Baltijas
institūts Stokholmā ir interesējies par atsevišķiem LNB Letonikas nodaļas sagatavotiem
bibliogrāfiskajiem rādītājiem.

Kopš 1960. gada rudens LNB saņem Svensk bokforteckning (Zviedrijā izdotās

literatūras bibliogrāfisks rādītājs) un kopš 1962. gada - žurnālu Konsthistorisk tidskrift
(Mākslas vēstures žurnāls).

SAKARI, IEPAZĪŠANĀS, LĪDZDALĪBA KONFERENCĒS, FINANSIĀLAIS ATBALSTS

Atmodas laikā pirmais Rietumu bibliotēku darba speciālists, kurš ieradās LNB, bija
Zviedrijas Zinātnisko bibliotēku asociācijas prezidents Tomass Līdmans. Publiskā lekcijā,
kas notika Rakstnieku savienības telpās, viņš informēja bibliotekārus par Zviedrijas
bibliotēku sistēmu, tās pārvaldi, bibliotekāru sabiedriskajām organizācijām.

Pateicoties T.Līdmanam un Zviedrijas Zinātnisko bibliotēku asociācijas atbalstam,
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) delegācija (12 cilvēku) varēja piedalīties IFLA's 56.

ģenerālkonferencē Stokholmā.

Deviņdesmito gadu sākumā sākas abu valstu bibliotekāro darbinieku personiskie
sakari, sākas profesionāla domu apmaiņa. Kā lielāko Zviedrijas atbalstītu pasākumu var

uzlūkot LBB delegācijas dalību IFLA's 56. ģenerālkonferencē Stokholmā 1990. gada 18.-

24.augustā.
90. gados pašlikvidējas 1953. gadā dibinātā Upsalas latviešu bibliotēka. Valsts

bibliotēkai tā nodod vairāk nekā 800 iespieddarbu. Savukārt Latvijas Valsts bibliotēka

noslēdz līgumu ar Zviedrijas Valsts pedagoģijas un psiholoģijas bibliotēku par literatūras

apmaiņu.
Informatīvie un lietišķie sakari ar katru gadu paplašinās.
1991 .gada 11 .aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā viesojas Ziemeļvalstu Ministru

Padomes delegācijas pārstāvji, kas iepazīstas ar galvenajiem darba virzieniem un

Problēmām.

1991.gada septembra beigās pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā ierodas 45

2v iedru bibliotekāri, kuri apmeklē arī LNB.

90. gados Latvijas Nacionālā bibliotēka saņem trimdā izdoto literatūru, kuru sūta

tautieši no visas pasaules, arī no Zviedrijas. Latvijas bibliotēkās pēc trimdas izdevumiem
lr milzīgs pieprasījums.

1992.gadā Zviedrijas puse piedāvā iespēju stažēties ārzemēs kataloģizācijas jomā,
bet Zviedrijas Bibliotēku pakalpojumu centra (Lunda) direktorsJērans Eliasons un nodaļas
vadītājs Pērs Hallbergs sniedz finansiālu un konsultatīvu palīdzību bibliotēku datorizācijā.
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Tā Lundas centra speciālists Jērans Persons uzdāvina LNB personālo datoru un

lasāmatmiņas kompaktdisku lasītāju.
Tomēr viens no svarīgākajiem notikumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturē

ir Zviedrijas valdības 1 milj. zviedru kronu dāvinājums LNB. Turklāt tas notiek Karaļa

Kārļa XVI Gustava un karalienes Silvijas vizītes laikā Latvijā. Šim notikumam par godu
tiek iekārtota Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas izstāde par Seimu Lāgerlēvu. Izstādes

sagatavošanā piedalās arī šī raksta autore, Selmas Lāgerlēvas biedrības (Zviedrijā) biedre.

Šiem notikumiem seko jauns sadarbības vilnis starp Zviedrijas un Latvijas
bibliotēkām. Proti, Zviedrijas Bibliotēku pakalpojumu centrs kopā ar grāmatu apgādu
Rabēn & Sjogren (Stokholma) un Latvijas Nacionālo bibliotēku 1992. gada 12. oktobrī

atklāj Astridai Lmdgrēnei veltītu izstādi. Lai iekārtotu izstādi, šī raksta autore tiek

uzaicināta uz Lundu apspriest tās plānu. Latviešu sabiedrībā par izstādi ir milzīga interese.

Tā ceļo pa Latviju, nonākot Ventspils zinātniskajā bibliotēkā, Saldus sadraudzības namā,

Kuldīgā, Aizputē, Talsos un citur. Pēc izstādes grāmatas nonāk LNB. Visās pieprasītajās
vietās (uz to varēja pieteikties bibliotēkas Publicitātes nodaļā) izstādi iekārtoja Publicitātes

nodaļas darbinieces, bet šī raksta autore vadīja izstāžu atklāšanu un stāstīja par Astrīdu

Lindgrēni un viņas darbu tulkojumiem Latvijā.
1993. gada 1 s.janvārī LNB ierodas Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pārstāvji Folke

Sandgrēns un Jānis Krēsliņš, lai kopā ar LNB direktoru Andri Vilku vienotos, kā izmantot

dāvināto miljonu, kurš piešķirts ar Zviedrijas Ārlietu ministrijas un Karaliskās bibliotēkas

īpašu atbalstu. Puse summas paredzēta bibliotēkas datorizācijai, otra puse - humanitāro

zinātņu, lauksaimniecības un mūzikas žurnālu iegādei. Paredzēts iegādāties arī jaunāko
profesionālo literatūru.

Arvien biežāk Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki brauc uz karaļzemes
galvaspilsētu Baltijas jūras otrā krastā. 1993. gada martā uz Stokholmu mācību ekskursijā
dodas toreizējie direktora vietnieki Aldis Ābele un Kārlis Krēsliņš, bet 1993. gada aprīlī
33 bibliotekāri no dažādiem Latvijas nostūriem. Braucienu organizē Latvijas Bibliotekāru

biedrība. Latviešu bibliotekāri iepazīstas ar Stokholmas universitātes un Karalisko

bibliotēku, pēta Zviedrijas bibliotēku automatizēto sistēmu LIBRIS, uz kuras bāzes veidots

nacionālais kopkatalogs, nodrošinot jebkura izdevuma vienreizēju bibliogrāfisko
ierakstīšanu un meklēšanu datu bāzē. Interesanta ir Stokholmas pilsētas publiskās
bibliotēkas milzīgā vairāklīmeņu lasītava, gan arī lasītāju apkalpošanas sistēma.

Pieaug starptautisku pasākumu skaits arī Latvijā, kuros piedalās Ziemeļvalstu
bibliotekāri. 1993. gada aprīļa starptautiskajā konferencē "Bibliotēku zinātnes

terminoloģija" piedalās bibliotekāri, terminologi un informācijas speciālisti, kas ierodas

arī no Zviedrijas informācijas iestādēm un bibliotēkām. Aktīvi līdzdarbojas trimdas

tautietes Janīna Bukša un Skaidrīte Jansone. Savukārt maijā Ķemeros notiek pirmais
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotekāru seminārs. Plenārsēdēs un darba grupās tiek
analizētas gan Baltijas, gan Ziemeļvalstu bibliotēku problēmas, pārrunāts zinātnisko un

publisko bibliotēku modelis, risināti bibliotēku darba organizācijas jautājumi.
1993. gada beigās notiek 4.Latvijas Bibliotekāru biedrības kongress, kurā piedalās

Pedagoģijas un psiholoģijas bibliotēkas direktors, Zviedrijas Zinātnisko bibliotēku

asociācijas prezidents Tomass Līdmans.

1993. gada martā pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības uzaicinājuma LNB un Ventspils
zinātniskajā bibliotēkā viesojas zviedru rakstnieks Svens Lēvebergs, kurš stāsta par

Zviedrijas Rakstnieku savienības organizēto kampaņu "Glābsim bibliotēkas!"

Pēdējos gados raksturīgi atsevišķu speciālistu pieredzes braucieni gan uz Zviedriju,

gan Latviju. Apmeklējot Gēteborgas starptautisko grāmatu gadatirgu, Zanei Treigūtei
(LNB Bibliotēku dienests) ir iespēja iepazīties arī ar Gēteborgas publisko bibliotēku un
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Gēteborgas Tehniskās universitātes bibliotēku. Braucienu finansē Zviedru institūts

Stokholmā.

Ināra Klekere-Krekele (LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa) Stokholmā piedalās
seminārā par seniespiedumu automatizēto katalogu organizēšanas jautājumiem, savukārt

Inese Kļaviņa (LNB Ārējo sakaru nodaļa) - ir Tumbas grafiskās mākslas centra rīkota

semināra dalībniece.

ISSN Latvijas centra vadītāja Anita Goldberga Zviedrijā iepazīst datorprogrammu
OSIRIS, kas paredzēta mašīnlasāmai datu apmaiņai starp ISSN Starptautisko centru un

nacionālajiem centriem. Anita Goldberga piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu S.ISSN

konferencē Stokholmā, kuru finansē ISSN Starptautiskais centrs un Zviedrijas Karaliskā

bibliotēka. Latvijas puse saņem OSIRIS programmas variantu disketēs.

Latvijā organizētajos starptautiskajos simpozijos un sanāksmēs ir piedalījušies
zviedru bibliotekārā darba speciālisti:

- Bibliotbeca Baltica 3.simpozijā "Strukturālās pārmaiņas bibliotēkās jaunajos
apstākļos" un nozares konferencē "Baltijas jūras valstu mūzikas bibliotēku un

muzikāliju fondi"(tajā ir arī bibliotēkas no Zviedrijas), piedalās Anna Lēna Holma

no Zviedrijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas.

- Čerstina Dāla no Lundas universitātes bieži viesojas Latvijā. Viņa apmāca LNB

darbiniekus ar VTLS (VIRGINIA TECH. LIBRARY SYSTEM) darbību kataloģizācijas
jomā. Divas reizes ir organizēti VLTS izmantošanas kursi. Esam ieguvuši daļu no

integrētās automatizētās bibliotēku sistēmas VLTS.

- Bibliotekāre no Dienvidzviedrijas Anna Lēna Lindekviste piedalās skolu bibliotēku

darbinieku konferencē "Skolu bibliotēku attīstība un izglītības kvalitāte" (1996).
- Lēna Tērnkviste no Zviedru Bērnu grāmatu institūta viesojas Bērnu literatūras

nodaļā (1996). Šī raksta autore jau daudzus gadus saņem institūta izdoto žurnālu

Bērnu grāmata (Barnboken) un pati regulāri sūta institūtam zviedru rakstnieku

darbu tulkojumus latviešu valodā. LNB Bērnu literatūras centrs tagad saņem Zviedru

Bērnu grāmatu institūta izdotos bibliogrāfiskos rādītājus un dažādus materiālus,

kurus var izmantot arī skolu un bērnu bibliotēku bibliotekāri.

- Barbrū Ejendāle no Gotlandes (bijusi Latvijā vairākkārt - pēdējoreiz 1997. gada
martā) piedalās LBB gadskārtējā konferencē un iepazīstina Latvijas bibliotekārus

ar Visbijas bibliotēku problēmām.
Pirmā Baltijas pētniecības konference Eiropā notiek Rīgā 1995. gada 16.-18.jūnijā

u n tajā piedalās arī Baiba un Kārlis Kangeri no Zviedrijas.
1996. gada 8.-12. oktobrī Jūrmalā notiek starptautiska konference "Bibliotēka,

grāmatniecība, ideoloģija Otrā pasaules kara laikā (1939-1945)", kuras organizēšanā
Piedalās Kārlis Kangeris (Stokholmas universitātes Baltijas studiju centrs).

LNB Pētniecības nodaļa sadarbībā ar Stokholmas universitātes Baltijas studiju
centru organizē starptautisku konferenci "Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas", kura

notiks 1998. gada 14.-17. oktobrī Rīgā. Konferences sagatavošanā piedalās jau minētais

Kārlis Kangeris un Jānis Krēsliņš no Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas.

Aizjūras kolēģi ir iesaistījušies arī LNB, LBB un citu institūciju nodibinātajā bibliotēku
Z|nātnes un grāmatzinātnes diskusijklubā "Gūtenberga galaktika".

Gotlandes komūna un Baltijas jūras pilsētu apvienība Visbijā organizē konferenci

(1996) "Vārda brīvība - informācija - bibliotēkas", kuras moto:
"

Baltijas jūra mūs vieno un šķir..." Tajā piedalās apmēram 80 bibliotekāru, rakstnieku

politiķu no Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas
Un Zviedrijas. Tiek nodibināta īpaša Baltijas jūras pilsētu apvienības Bibliotēku tīkla darba

9 r upa, kurā piedalās LNB Pētniecības nodaļas vadītāja Anna Mauliņa.
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Visbijas pilsētas bibliotēkā ir izveidota īpaša Baltijas literatūras lasītava, kurā ir

daudz literatūras, īpaši daiļdarbu, latviešu valodā.

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai materiālus joprojām sūta Zviedru institūts

Stokholmā. Kopš 1992. gada bibliotēka saņem Zviedrijas Nacionālo enciklopēdiju
(Nationalencyklopedi) 20 sējumos. 1996. gada rudenī atsūtīts arī svešvalodās izdotās zviedru

literatūras bibliogrāfiskais rādītājs Suecana Extranea.

Kopš 1991 .gada Zviedru institūts sūta:

- informatīvus materiālus par Zviedriju - izdalīšanai Latvijas bibliotēkām,

-literatūru atsevišķām personām,
- literatūru dažādām bibliotēkām, arī LNB.

1992. gadā aizsākts un joprojām turpinās Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas un Baltijas
valstu nacionālo bibliotēku kopējs socioloģisks pētījums, kurā paredzēts salīdzināt lasītāju
apkalpošanas kvalitāti visās nacionālajās bibliotēkās, iecerēts izstrādāt arī lasītāju
apkalpošanas kvalitātes mērījumu instrumentāriju. Projektu vada Zviedrijas Karaliskā

bibliotēka.

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas, Anglijas un Vācijas
bibliotēkām Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas direktora Tomasa Līdmana vadībā ir

sagatavojušas kopprojektu "Zinātniskās bibliotēkas publiskās informācijas sistēmā", kas

iesniegts Eiropas Komisijas Phare ACFAction for Cooperation in the field of Economics.

Projekta gaitā tiks izstrādātszinātniskās bibliotēkas ekonometriskais modelis.

Latvijas un Zviedrijas bibliotēku sadarbība turpinās. Tagad tā pārsvarā ir sadarbība

starp atsevišķām bibliotēkām, bibliotekāriem un speciālistiem. īpaši izplatīti irtā saucamie

"dvīņu" bibliotēku projekti, kuros parasti iesaistās divas bibliotēkas (piemēram, Tukums

- Visbija) no divām valstīm.

ATSAUCES:

1 Mauliņa A. Gotlandes jezuītu bibliotēka Rīgā vai Rīgas jezuītu bibliotēka Upsalā // Nota

Bene. - 1993. - Nr.2. -3.lpp.
Rakstā izmantota Baltijas Centrālās bibliotēkas vadītāja Viestura Zandera savāktā

informācija, kā arī LNB Ārzemju literatūras komplektēšanas un Starpbibliotēku
abonementa nodaļas nepublicētie materiāli.

Biruta Krone, Mudīte Treimane, Svens Lēvebergs intervijā Latvijas radio
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KARTES... KARTES... KARTES...

Anda Zālīte

1996.g. rudens bijis ļoti nozīmīgs Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kartogrāfisko
izdevumu nodaļas dzīvē, jo viens pēc otra notika divi lieli un svarīgi pasākumi: no 23. līdz

27. septembrim Berlīnē notika Eiropas Zinātnisko bibliotēku līgas Karšu kuratoru darba

grupas (Groupe des Cartothēcaires de LIBER) 10. konference, 7. un B.oktobrī -

Starptautiskās karšu kolekcionāru biedrības (IMCoS) 1 5. simpozijs Rīgā.

Groupe des Cartothēcaires de LIBER (šis nosaukums parasti netiek tulkots) ir

viena no aktīvākajām LIBER darba grupām, kas savas konferences rīko reizi divos gados
un parasti veltī kādai noteiktai ar kartogrāfisko fondu saistītai tēmai. Pateicoties Berlīnes

konferences organizācijas komitejas ielūgumam, pirmo reizi šādā pasākumā bija iespējams
piedalīties pārstāvim arī no LNB Kartogrāfisko izdevumu nodaļas.

Berlīnes konferences tēma bija "Jaunas karšu bibliotēkas plānošana". Te tika

apspriesti jautājumi, kas izvirzās, iekārtojot telpas karšu kolekcijām - telpu plānošana,
vides iekārtošana atbilstoši jaunām iekārtām un tehnoloģijām, kuras tiek izmantotas
šādos specializētos fondos, paredzot to saglabāšanu un ģeogrāfiskās informācijas
pieejamību lietotājiem.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 80 pārstāvju no dažādu Eiropas valstu bibliotēku

un arhīvu karšu fondiem, kā arī no iestādēm, kas saistītas ar kartogrāfisko ražošanu un

ģeogrāfiskās informācijas izplatīšanu. Organizācijas komiteja bija parūpējusies par ļoti
piesātinātu un vispusīgu programmu. Pasākuma dalībniekiem bija iespējams noklausīties

ziņojumus, iepazīties ar stenda referātiem, kā arī apmeklēt dažādas izstādes. Berlīnes

Valsts bibliotēkā atklāja Vācijas seno karšu izstādi. Pasta un telekomunikāciju muzejā
varēja apskatīt izstādi "Pasta vēsture kartēs". Bija iespēja iepazīties arī ar karšu kolekciju
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un izstādi Valsts arhīvā. Konferences noslēgumā notika ekskursija uz Drēzdeni.

lepazīšanās ar citu valsts bibliotēku radniecīgo nodaļu darbu rosina uz pārdomām

par LNB Kartogrāfisko izdevumu nodaļas nākotni. Vispirms par to, vai mēs apmeklētājiem
piedāvāsim kartogrāfisko produkciju tikai tās tradicionālajā formā (iespiestās kartes un

atlantus), vai arī meklēsim iespējas, kā lasītājus nodrošināt ar dažāda veida datorkartēm

un ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām.

Savukārt Rīgā notikušajā simpozijā aplūkotie jautājumi galvenokārt bija saistīti ar

kartogrāfijas vēsturi, jo tēma bija "Baltijas senās kartes". Šajā pasākumā bija pārstāvētas
14 pasaules valstis, arī tādas kā Turcija, Filipīnas un Austrālija.

Galvenais simpozija organizētājs bija kartogrāfs Jānis Štrauhmanis (vienīgais Baltijas
valstu pārstāvis Starptautiskajā karšu kolekcionāru biedrībā). Simpozija ietvaros bija

organizētas vairākas karšu izstādes. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā varēja iepazīties ar

kartēm un atlantiem, kas vēstī par nacionālās kartogrāfijas vēsturi, kā arī Latvijas un

citu Baltijas valstu ģeogrāfiskā attēlojuma attīstību citu valstu kartogrāfu darbos. Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzejs Mencendorfa namā atklāja izstādi, kurā izvietoti dažādu

valstu pilsētu senie plāni, bet Valsts arhīvā aplūkojām izstādi "17.gs. Vidzemes kartes".

Konference Berlīnē un simpozijs Rīgā, kā arī izstādes guva lielu atzinību.

UZZIŅAI:

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā plašai publikai ir pieejama Latvijas karšu kolekcija

Ilustrācijai: Livonijas un Kurzemes karte. Amsterdama, 1690. Autors G.Valks.

Tabula Ducatum Livoniae et Curlandiae recentior incisa editaque per Gerardum Valck.-

/Amsterdam, 1690/.-48x58 (54x61) cm; Gravīra, izkrās.
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Kaiva Jansone

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ NODIBINĀTS

ALEKSANDRA SPRŪDŽA FONDS

Gandrīz pusgadsimts šķīra dzimtenē un ārzemēs dzīvojošos latviešus ne vien fiziski,

bet arī garīgi. Boļševiku okupācijas vara darīja visu, lai Latvijā aizvien mazāk un grūtāk
nonāktu informācija par latviešu dzīvi un darbību ārvalstīs. īpaši stingri noteikumi bija
vērsti pret ārzemēs izdotajām grāmatām un periodiku, šie izdevumi praktiski nekad

nenonāca līdz adresātam, bet iegūla tā saucamajos "speciālajos fondos", kur pieeja
parastam ierindas lasītājam bija liegta.

Līdz ar atmodas sākumu un brīvības atgūšanu no šī "speciālo fondu'" aresta tika

atbrīvoti arī visi tur iekļautie izdevumi. Aizsākās intensīva darbība, lai viss, kas izdots

ārzemēs un ir vairāk vai mazāk saistīts ar Latviju un latviešiem, būtu pieejams jebkuram
Latvijas lasītājam.

1996. gada 14. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika nozīmīgs vēsturisks

pasākums - Aleksandra Sprūdža fonda dibināšana un iesvētīšana.

Aleksandrs Sprūdžs (1914 - 1994) ir starptautiski ievērojams kooperators. Jau

studiju gados Latvijas Universitātē viņš bija Studentu kooperatoru biedrības priekšnieks.
Pirmskara gados Latvijā, strādājot par Tieslietu ministrijas zvērinātu revidentu, darbojies
savstarpējās apdroši-nāšanas tīkla izveidošanā Latvijā, kā arī pie Latvijas Kooperatīva
Savienības ģenerālsekretāra. 2. Pasaules kara kauju laukus izstaigājis leģiona 1 5. divīzijas
sastāvā.

Karam beidzoties, darbo-jies Latviešu Centrālajā Komitejā un Apvienoto Nāciju
palīdzības pārvaldē. Tad izceļojis uz Angliju, bet no 1951. gada dzīvojis un darbojies
Kanādā. Ilgus gadus Aleksandrs Sprūdžs strādājis Kanādas Ziemeļu ministrijā par

kooperatīvu izveidotāju Kanādas arktiskajos apgabalos, iegūstot inuitu un indiāņu uzticību

un draudzību. Šī viņa darbība ieguva starptautisku ievērību. Viņa zinātniskie raksti un

rokasgrāmatas publicētas Kanādā, Lielbritānijā, nveicē u.c. Savas lekcijas viņš lasīja daudzu

valstu universitātēs. Pēc brīvības atgūšanas 1990.-1994. gadā viņš lasīja lekcijas par

kooperācijas jautājumiem Latvijas augstskolās. A.Sprūdžs aktīvi darbojies arī Daugavas
Vanagu Kanādas valdē un citās sabiedriskās organizācijās.

Pēc Aleksandra Sprūdža nāves ar dzīvesbiedres Dzidras, meitas Andas, brāļa Ādolfa

Sprūdža un citu radinieku gādību viņa grāmatas, rokraksti u.c. vērtības, kā arī 3000

Kanādas dolāru ziedojums nonāca Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietošanā. Ņemot vērā

šās piemiņas kolekcijas lielo apjomu, radās doma izveidot speciālu Aleksandra Sprūdža
fondu. Tas ir savā ziņā vienreizējs materiālu krājums par kooperācijas un citiem

tautsaimniecības attīstības jautājumiem, tās ir trimdā izdotās latviešu autoru grāmatas
un citi izdevumi. Daudz interesantu materiālu vēsta par inuitu dzīvi, kultūru un mākslu,

□o materiālu vidū lielu interesi piesaista arī dažādu starptautisku organizāciju un valstu

institūciju atzinības raksti un apbalvojumi. Plans ir arī ārzemju periodikā publicēto
materiālu apkopojums par tautsaimniecības attīstības problēmām.

Šās piemiņas kolekcijas ievērojama daļa nonākusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.
Šo izdevumu un materiālu klāsts pašreizējā ekonomikas attīstības posmā Latvijā

ir nozīmīgs ar savu specifisko raksturu un nepieciešamību izmantot citu valstu pieredzi
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tieni kooperācijas praksē. Materiālus varēs izmantot mūsu tautsaimnieki, studenti, visi,

kam nepieciešamas attiecīgās zināšanas.

Visās Aleksandra Sprūdža grāmatās ievietota mākslinieces Kiras Liedes speciāli
izveidota grāmatzīme.

Fonda dibināšanas un atklāšanas brīdī piedalījās viņa brālis no Čikāgas Ādolfs

Sprūdžs ar kundzi Janīnu. Uzrunājot klātesošoš un stāstot pār sava vecākā brāļa darbību,

viņš atzīmēja, cik lielus panākumus, uzcītīgi strādājot, brīvajā pasaulē ir spējuši sasniegt
tur nonākušie latvieši. Tieši darba mīlestība, neatlaidība un gribasspēks ir garantējuši
trimdas latviešiem panākumus visās darbības jomās.

Izmantojot reto iespēju, klātesošie uzdeva arī daudzus jautājumus Ādolfam

Sprūdžam, zinot, ka viņš ilgus gadus veltījis tiesību jautājumu izpētei, darbojoties tiesību

bibliotēkās, bijis Starptautiskās tiesību bibliotēku asociācijas prezidents, ir daudzu

publikāciju un grāmatu autors, kuras veltītas Latvijas neatkarības vēsturei.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks izteica sirsnīgu pateicību
Aleksandra Sprūdža ģimenei un tuvākajiem radiem par nozīmīgo dāvinājumu, kā arī

Ādolfa Sprūdža un viņa kundzes Janīnas atbalstu tiem daudzajiem latviešu kultūras,
mākslas un zinātnes darbiniekiem, kuri viesojušies ASV. Aleksandra Sprūdža fonds uzsācis

savu darbību dzimtenē, un mēs ticam, ka tā garīgais atbalsts Latvijas tautsaimniekiem

palīdzēs pārvarēt daudzus šķēršļus ekonomikas attīstībā un augšupejā.

Kira Liede.

Ex libris Aleksandrs Sprūdžs
1914 - 1994
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Anna Mauliņa

STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

"BIBLIOTĒKA, GRĀMATNIECĪBA, IDEOLOĢIJA
OTRĀ PASAULES KARA LAIKĀ (1939-1945)"

JŪRMALA - 08.10.1996.-12.10.1996.

1996. gada zeltītā rudens dzeltenās un sārtās lapas klājās pāri viesnīcas "Baltija"
koptajiem zālieniem un baltajām pludmales smiltīm. Tās viesa apcerīgas skumjas

starptautiskās konferences vārāk nekā simt dalībnieku - vēsturnieku, grāmatnieku,
literatūrzinātnieku, bibliotekāru un citu interesentu no ASV, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas,

Polijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas - sirdīs.

Par Otrā pasaules kara laika notikumiem rakstīts daudz, taču nozīmīgu pētījumu

par šī perioda ideoloģiskajām nostādnēm, grāmatniecību, literatūrzinātni un bibliotēku

darbu ir maz gan Latvijā, gan trimdā. Turklāt līdz 1989. gadam Latvijā veiktajiem
pētījumiem ir zema ticamības pakāpe. Konferences dalībnieki, mēģinot kliedēt boļševistisko
un nacionālsociālistisko maldu miglu, centās iejusties tālaika notikumos, ideoloģisko
nostādņu maiņās grāmatniecībā, literatūrzinātnē un bibliotēku darbā.

Pieskaršos tikai dažiem konferencē aplūkotajiem jautājumiem.

EIROPA IZVĒLAS KARU...

Kārlis Kangeris (Stokholmas universitātes Baltijas studiju katedra, Zviedrija), Vilnis

Zariņš (Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūts) un Iveta Šķiņķe
(Latvijas Valsts arhīvs) ieskatījās 1939. gada draudīgajā vasarā, kad divas lielvaras stāvēja
viena otrai pretī. Pasaule vēl varēja izvēlēties - karu vai kaunu. Piekāpjoties militāristiem,

tā izvēlējās kaunu un, protams, saņēma karu. Septembrī Vācija un PSRS iebruka Polijā.
1940. gadā vācu armija iesoļoja Dānijā, Norvēģijā, Beļģijā, Nīderlandē, Francijā. Savukārt

Baltijā 1940. gadā no austrumiem ieplūda noplukušās padomju karaspēka ordas - sākās

Baigais gads. Par igauņu, lietuviešu un latviešu kopvadoni kļuva jauns "Saulvedis" - tā

kreisā dzejniece Rūta Skujiņa nosauca Staļinu (bet dižā austrumu "saulveža" kalpi dažus

mēnešus vēlāk aizraidīja viņpasaulē dzejnieces vīru Jūliju Lāci). Sarkanās miglas
stindzinošais plīvurs klājās pāri Latvijas pilsētām un ārēm. Pazuda cilvēki. Uz Sibīrijas
nāves laukiem aizveda 15 000 Latvijas iedzīvotāju, arī 84 rakstniekus, no kuriem atgriezās
tikai pieci. Sākās Latvijas ekonomiskā izlaupīšana: Maskava divas nedēļas bija pārpludināta
ar Latvijas precēm. Kultūras dzīvē tika uzspiests t.s. austrumu modelis - visu veidot pēc
PSRS parauga, pat "cīņu" ar Latvijā neesošiem analfabētiem... Konferencē atklājās, ka

Baigais gads un tālaika kultūrpolitiskās nostādnes tikai daļēji izzinātas. Ir pārlieku daudz

emocionālas informācijas, bet maz faktogrāfiskas un zinātniskas analīzes (Andris Vilks,

Latvijas Nacionālā bibliotēka).
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STUNDA ATKAL IR SITUSI

1941 .gada jūnija pēdējās dienās vācieši ienāca Rīgā. Latvija, Lietuva, Igaunija un

Baltkrievija pēc 1941. gada 17. jūlija Hitlera rīkojuma tika iekļautas Ostlandes

reihskomisariātā, ko savukārt sadalīja ģenerālkomisariātos. Rīga kļuva par Austrumzemes

galvaspilsētu, bet Alfrēds Rozenbergs - par okupēto austrumu apgabalu ministru (starp
citu Rozenbergs bija vienīgais, kurš Vācijas reihā centās pamatot šķietamas neatkarības

piešķiršanu iekarotajām zemēm). Atkal cietumos nonāca ne vien boļševiku atbalstītāji,
bet arī "citādi domājošie", to skaitā 16 rakstnieki (piecus bez tiesas nošāva, aizbēgušā
Valda Luksa vietā - Robertu Lūku). Salaspilī, Madonā, Jelgavā un Liepājā tika iekārtotas

koncentrācijas nometnes. Kultūras dzīvē austrumu modeli nomainīja rietumu modelis:

vācu gars un vācu nostādnes, nacionālsociālistiskā ideoloģija un Lielvācija pāri visam.

DIVI REŽĪMI - VIENA POLITIKA

Salīdzinot padomju (1940 - 1941) un vācu (1941 - 1945) okupācijas režīmus, Kārlis

Kangeris un Kais Ekholms (Jiveskiles universitātes bibliotēka, Somija) uzsvēra, ka abiem

režīmiem tālejošie mērķi bijuši vienādi: nacionālo kultūru iznīcināšana un to aizstāšana

ar savu kultūras modeli. Kolonizācija, pārkrievošana/pārvācošana, iegūto teritoriju
pievienošana un jau gadsimtiem pazīstamā "skaldi un valdi" politika dominēja visās

jomās. Tikai viens piemērs: vācu laikā latgalieši bija atzīti par nevērtīgākiem kā kurzemnieki

un vidzemnieki, tāpēc arī pārtikas talonu devas latgaliešiem izsniedza mazākas...

70% AKADĒMISKI IZGLĪTOTU LATVIEŠU DODAS TRIMDĀ

Pirmās padomju un vācu okupācijas gadi kopumā nepaspēja iznīcināt nacionālo

kultūru Baltijā, neatstāja negatīvu iespaidu uz kultūras attīstību. Taču vācu evakuācijas
plānu īstenojums iecirta milzīgu robu Baltijas intelektuālajā potenciālā - 70% akadēmiski

izglītoto latviešu Otrā pasaules kara beigās aizbrauca uz Rietumiem, radot vakuumu

Latvijas pēckara kultūrā. Bet nav ļaunuma bez labuma: trimdas latviešu kultūrpolitika
Rietumu zemēs ļāva saglabāt brīvvalsts kultūras tradīcijas, izšķiroši veicināja trešo nacionālo

atmodu Latvijā un neatkarības atgūšanu.

GRĀMATA - BĪSTAMA LIETA

Visiem totalitārajiem - gan vēsturiskajiem, gan mūsdienu - režīmiem raksturīga
informācijas slēpšana. Jo ilgāk izdodas saglabāt informācijas slēpšanas mehānismu, jo
ilgāk režīms darbojas. Šādās sabiedrībās nav un nevar būt ne brīvības, ne demokrātijas
(Ričards Fitsimons, Pensilvānijas štata universitātes bibliotēka, ASV). Viens no pirmajiem
kā krievu, tā vācu okupantu soļiem bija sev nevēlamās informācijas aizliegšana un

l2nīcināšana. Igaunijā, pēc Piretas Lotmanes un Signes Pērtas (Igaunijas Nacionālā

bibliotēka) ziņām, pirmās padomju okupācijas laikā tika sastādīti pieci iznīcināmo grāmatu

Latvijā konkrēti dati ir tikai par diviem sarakstiem, kuros ietvertas 3742

nosaukumu grāmatas (pēc preses ziņām, Baigajā gadā te sastādīti četri saraksti, kuros

iekļautas 4586 aizliegtās grāmatas; s.saraksts ar apmēram 100 grāmatām nav ticis

Publicēts). Boļševiku nolūks bija iznīcināt ne vien visu pret PSRS un sociālisma celtniecību
vērsto literatūru, bet arī Baltijas tautu intelektuālo potenciālu un nacionālo identitāti.

Baigajā gadā Latvijā tika iznīcināts ap 300 000 sējumu. Vācu laikā no apgrozības izņemto
9r amatu kopskaits bija daudz mazāks - Latvijā pēc trīs sarakstiem iznīcināja apmēram 10
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000 sējumu: padomju literatūru,komunistiskos izdevumus, ebreju un anglofilās grāmatas
(Jana Dreimane, Latvijas Nacionālā bibliotēka).

VĀCU LAIKA PRESE PAR BAIGO GADU

Sensacionāla nosaukuma rakstā "Latviešu literatūras moku gads: 5000 aizliegtu
grāmatu", kas publicēts populārākajā tālaika avīzē "Tēvija", stāstīts par Jāni Niedri kā

nacionālās literatūras iznīcināšanas rosinātāju. Galvenās literatūras un izdevniecību

pārvaldes (t.s. Glavļita) organizētāju. Tieši šī iestāde sastādīja aizliegto grāmatu sarakstus

ne vien latviešu valodā, bet arī svešvalodās, turklāt paši sastādītāji, kā E.Ausekle,
svešvalodas nav pratuši. Arī vēlākajos padomju gados pazīstamais dzejnieks Andrejs
Balodis piedalījies šajās akcijās. Katru dienu cenzūra izskatījusi vidēji 500 lappušu teksta,

aizliedzot Aleksandra Grīna, Leonīda Breikša, Edvarta Virzas un citu autoru darbus.

Vācu laika presē, ko analizēja Aina Štrāle (Latvijas Nacionālā bibliotēka), rodamas ziņas

par Bibliotheca Rigensis dedzināšanu, grāmatu bojāeju karadarbības rezultātā,

ugunsgrēkos. Pēc preses datiem, Daugavpilī sadedzis vairāk nekā 200 000 grāmatu.
Presē ir arī informācija par dažādu pagastu bibliotēku iznīcināšanu, grāmatu likvidēšanu

pēc cenzūras norādījumiem. Piemēram, Cēsīs Baigajā gadā iznīcināts 4000 grāmatu.
Rīgā, pēc laikraksta "Tēvija" ziņām, iznīcināts 40 000 sējumu. Jāpiebilst, ka laikraksts

"Tēvija", lai arī skaitījās latviešu izdevums, īstenībā piederēja vāciešiem un pauda viņu
viedokli. Kopumā vācu laikā latviešu valodā iznāca 20 laikrakstu.

250 000 KRIEVIJAS GRĀMATU ZEMES BIBLIOTĒKĀ

Pēc Irinas Matvejevas (Krievijas Nacionālā bibliotēka, Sanktpēterburga) datiem,

kara laikā bijusī PSRS zaudējusi 43 tūkstošus bibliotēku ar 100 miljoniem sējumu. Bojā

gājušas Ļeva Tolstoja, Aleksandra Puškina, Pētera Čaikovska personīgās bibliotēkas.

Simtiem tūkstošu grāmatu aizvests uz Vāciju. Krievu grāmatu pārsūtīšanas punkti
atradušies Kurskā, Kēnigsbergā, Rīgā un Viļņā. Rīga bijis lielākais grāmatu pārdislokācijas
centrs. Referente apgalvoja, ka, pēc viņas rīcībā esošās - no Rozenberga štāba arhīva

iegūtās informācijas, 250 000 vērtīgu grāmatu, kas izvestas no Krievijas, 1942. gada
25. februārī nodotas Zemes bibliotēkai. Līdz šim Nacionālās bibliotēkas fondos šādas

grāmatas nav atrastas...

DISKUSIJA "AIZVESTAS, BEZ VĒSTS PAZUDUŠAS, IZNĪCINĀTAS"

Diskusijā (vadītājs Viesturs Zanders, Latvijas Nacionālā bibliotēka) izskanēja divi

atšķirīgi viedokļi. Pirmais viedoklis: kara laikā pārvietotās grāmatas atdodamas to

bijušajiem īpašniekiem. Otrais viedoklis: ja grāmatas tiek labi glabātas un pieejamas
jebkuram interesentam, tās varētu palikt tur, kur liktenīgajos kara ceļos nonākušas.

KOLABORACIONISMS: VAI VIENMĒR TO DRĪKST NOSODĪT?

Konferencē apstiprinājumu guva atziņa: ne boļševistiskā, ne nacionālsociālistiskā

ideoloģija nav nesušas laimi nevienai tautai, nevienai valstij, nevienai sociālai grupai. Tās

nav nesušas atbrīvotību ne grāmatai, ne bibliotēkai, ne grāmatniekiem, ne bibliotekāriem

Šo ideju īstenotāji un viņu brīvprātīgie vai piespiedu atbalstītāji ir cietuši fizisku un

garīgu krahu kā Austrumos, tā Rietumos. Brīvprātīgā vai piespiedu kolaboracionismā

drūmo likteni svešu varu režīmos piedzīvojuši daudzi jo daudzi kultūras darbinieki Latvijā.
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piemēram, pēc vienām ziņām, kara laikā reģistrēts ap 2000 gestapo, t.i., vācu

slepenpolicijas ziņotāju, no kuriem trīs strādājuši Nacionālajā bibliotēkā. Nebija viegli
izcīnīt sarežģītas psiholoģiskas divkaujas ar svešu varu pārstāvjiem, kā tas teicami izdevās

Žanim Unāmam - Zemes bibliotēkas kara laika direktoram.

BALTVĀCIEŠI ATKAL BALTIJĀ

Ostlandē vācu kultūru un vācu garu palīdzēja stiprināt ap 25 000 iesūtītu ierēdņu,
starp kuriem bija ne mazums repatriējušos baltvāciešu. Rozenberga štāba uzdevumā

bibliotēkā darbojās baltvācieši Kārlis fon Strickis, Nīls fon Holsts (pēc viņa iniciatīvas

Latvijas Valsts bibliotēka patvaļīgi tika pārdēvēta par Zemes bibliotēku), Vilhelms Lenčs,
kura dēls Vilhelms Lenčs, juniors, tagad ir Koblencas arhīva direktors. Žēl, ka viņš nespēja
pārvarēt Otrā pasaules kara sindromu un piedalīties konferencē, lai pastāstītu (kā solīja)
par savu tēvu, kas bijis lojāls attiecībā pret bibliotēkām. Minēto un vēl daudzu citu

personu darbība maz pētīta. Manuprāt, Vācijā Otrais pasaules karš psiholoģiskā ziņā vēl

nav beidzies. Kā gan citādi lai izskaidro faktu, ka vācu speciālisti (uz konferenci bija
pieteikušies septiņi) tomēr nespēja pārvarēt aizspriedumus un atrada iemeslus, lai

konferencē nepiedalītos?

IZSTĀDE "LATVIJAS GRĀMATNIECĪBA 1940. -1944.GADĀ"

Konferences ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu

nodaļā (Jēkaba ielā 6/8) notika vācu laikā Latvijā izdoto grāmatu izstāde (autore Ināra

Klekere, Latvijas Nacionālā bibliotēka) ar bagātīgu eksponātu klāstu (latviešu
grāmatniecības uzplaukumu šajā periodā bija apliecinājusi jau 1942. gada izstāde Leipcigā).

Organizējot konferenci, esam apzinājuši Otrā pasaules kara pētnieku loku - ne

vien Eiropā, bet arī ASV, papildinājuši bibliotēku vēstures pētniecības avotu bāzi. Ceram,
ka konferences materiālu krājums būs neliels ieguldījums Otrā pasaules kara

Problemātikas informacionālajā nodrošinājumā. Interesenti to var pasūtīt Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Pētniecības nodaļā (tel. (371) 7210064, 7225582; e-pasts:
lnbpn@lnbpn.org.lv).

Imants Ozoliņš.
Ex libris Avars Bruss
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RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA (RTU ZB)

Direktore Aija Janbicka

Kaļķu ielā 1 a

Rīga, LV-1659

Tālr.: 7229389, 7089431,7089443

Fakss: +371 7820094

E-pasts: rtusclib@acad.latnet.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka dibināta 1862.g. kā Rīgas
Politehnikuma bibliotēka, 1958. g. tā atjaunota kā Rīgas Politehniskā institūta

bibliotēka.

1990.g. Rīgas Politehniskais institūts tika pārdēvēts par Rīgas Tehnisko universitāti.

Kopš tā laika bibliotēku sauc par Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku.

RTU ZB ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas un Starptautiskās tehnisko

universitāšu bibliotēku asociācijas locekle.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studentus un mācību spēkus ar

literatūru un informāciju. Tāpēc tā savus fondus veido atbilstoši RTU fakultāšu

mācību un zinātniskā darba virzieniem. RTU ir šādas fakultātes:

1) Arhitektūras,

2) Automātikas un skaitļošanas tehnikas,

3) Būvniecības,

4) Enerģētikas un elektrotehnikas,
5) Inženierekonomikas,

6) Ķīmijas tehnoloģijas,
7) Radiotehnikas un sakaru,

8) Mašīnzinību fakultāte.

RTU ZB fondā ir 1 960 000 eks. dažādu iespieddarbu dabas, tehniskajās u.c. zinātņu
nozarēs.

Fondu izmantošanu nodrošina vienota katalogu sistēma un bibliogrāfisko uzziņu

dienests.

KATALOGI UN KARTOTĒKAS

Katalogi
Alfabētiskais katalogs
Periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs

Disertāciju un autoreferātu alfabētiskais un sistemātiskais katalogs

Sistemātiskais katalogs
Elektroniskais katalogs (atspoguļo jauniegūto literatūru no 1993. g. novembra)

Kartotēkas
RTU vēsture
RTU mācību spēku publicētie darbi

Sociālās zinātnes
Latvijas arhitektūra
Dabas aizsardzība
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Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta (sanitara diena).

Bibliotēka regulāri informē lasītājus par jaunsaņemto literatūru:

1) notiek jauniegūtās literatūras izstādes,

2) visām fakultātēm tiek nosūtīti jauniegūtās literatūras saraksti,

3) katru gadu tiek izdots "Periodisko izdevumu rādītājs".

Plašākas informācijas iegūšanai bibliotēka piedāvā lasītājiem:

1) Current Contents on diskette with abstracts sēriju "Engineering, Computmg
and.Technology",
2) dažādas datu bāzes,

3) INTERNET izmantošanu.

Lasītājiem ir iespēja izmantotStarpbibliotēku abonementa, kopēšanas un grāmatu
iesiešanas dienesta pakalpojumus.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES
FUNDAMENTĀLĀ BIBLIOTĒKA (LLU FB)

Direktore Ilona Dobelniece

Tālr.: 30-25925

E-mail: ilona@inka.cs.llu.lv

Lielā iela 2

Jelgava, LV - 3001

E-mail: llufb@inka.cs.llu.lv
Fax: 30-27238

Darba laiks:

Darbdienās no 9.00 līdz 17.00.

Lasītava strādā:

Pirmdienās no 9.00 līdz 18.00

Otrdienās no 9.00 līdz 19.00

Trešdienās no 9.00 līdz 19.00

Ceturtdienās no 9.00 līdz 19.00

Piektdienās no 9.00 līdz 17.00

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka ir slēgta.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka (LLU FB) dibināta

1939. gadā kā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas bibliotēka. Ar vairāk nekā

470 000 eksemplāru lielo iespieddarbu fondu patlaban tā ir lielākā Latvijas
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

LLU FB ir ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas AGRIS/CARIS sistēmu
nacionālais centrs un starptautiskā lauksaimniecības bibliotēku tīkla AGLINET

dalībniece.
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Bibliotēka apkalpo šadas universitātes fakultātes, institūtus un katedras:

FAKULTĀTE/INSTITŪTS KATEDRA

Lauksamniecības fakultāte ' Augsnes un agroķīmijas, Laukkopības, Augu bioloģijas,
Augkopības, Augu aizsardzības,Dārzkopības.

Lopkopības institūts Dzīvnieku audzēšanas, Dzīvnieku ēdināšnanas

Ekonomikas fakultāte Ekonomikas, Grāmatvedības un finansu,
Uzņēmējdarbības

Tehniskā fakultāte Spēkratu, Mehanizācijas, Mašīnu projektēšanas,
Mehānikas, Mašīnbūves

Lauksaimniecības enerģētikas institūts

Veterinārmedicīnas fakultāte Anatomijas, Fizioloģijas, Patoloģijas un parazitoloģijas,
Infekcijas slimību

Veterinārā klīnika Ķirurģijas nodaļa. lekšķīgo slimību nodaļa, Dzemdniecības

un ginekoloģijas nodaļa
Lauku inženieru fakultāte Videssaimniecības, Fizikas

Zemes institūts Zemes ierīcības, Ģeodēzijas
Ūdenssaimniecības un būvniecības institūts Būvkonstrukciju, Būvniecības

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Ķīmijas, Pārtikas tehnoloģijas, Uztura un mājturības
Meža fakultāte Meža taksācijas, Darba vides, Mežkopības, Kokapstrādes,

Meža ekspluatācijas
Humanitārais institūts Sociālo zinātņu, Filozofijas, Pedagoģijas, Valodu

Informātikas institūts Informātikas, Matemātikas

LLU FB ir četras filiāles Jelgavā:
Tehniskajā fakultātē J.Čakstes bulv. 5 (4.stāvā),
Lauku inženieru fakultātē Akadēmijas ielā 19 (703. telpā
Meža fakultātēAkadēmijas ielā 11(1 .stāvā),
Veterinārmedicīnas fakultātē K.Helmaņa ielā 8.

LLU FB ir šādi katalogi un kartotēkas:

KATALOGI:

ALFABĒTISKAIS,
SISTEMĀTISKAIS,
ŽURNĀLU UN TURPINĀJUMIZDEVUMU, ALFABĒTISKAIS,
ŽURNĀLU UN TURPINĀJUMIZDEVUMU, SISTEMĀTISKAIS,
DISERTĀCIJU UN AUTOREFERĀTU,
ELEKTRONISKAIS, kurā apkopota informācija par literatūru, kas bibliotēkā

saņemta, sākot no 1994. gada.

KARTOTĒKAS
SISTEMĀTISKĀ RAKSTU KARTOTĒKA
LLU MĀCĪBSPĒKU PUBLIKĀCIJU KARTOTĒKA
KARTOTĒKA "LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE"

DATU BĀZES
LLU FB Jauno informācijas tehnoloģiju nodaļā 244. telpā pieejamas bibliogrāfiskās
un pilnu tekstu CD-ROM datu bāzes.

PAKALPOJUMI

LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir pieejami Starptautiskā starpbibliotēku
abonementa (SSBA) un Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi, darbinieki

izpilda precizējošās bibliogrāfiskās, adresālās, faktogrāfiskās un tematiskās uzziņas,
sastāda UDK indeksus publikācijām, disertācijām, diplomdarbiem.
Bibliotēka veic kopēšanas darbus.
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DAUGAVPILS PEDAGOĢISKĀS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA

Direktore Salomeja Kundziņa

13 Vienības iela

DPU, Daugavpils, Latvia, LV-5401

E-mail: LIB@DPU.LV
Fax: 371-54-22890

1921 .gada novembrī tika atvērta Daugavpils pedagoģiskā skola, ko vēlāk pārdēvēja
• par skolotāju semināru, bet no 1923. gada I.augusta - par Skolotāju institūtu.

Skolotāju semināram savas bibliotēkas nebija, tāpēc mācību grāmatas iegādājās
paši audzēkņi. Bibliotēka sāka darboties 1924725/ m. g. kad tās fondos jau bija
1865 sējumi, 1935. gadā - 9769 eksemplāru. Sākot ar 1993. g., Daugavpils
Pedagoģiskās Universitātes Zinātniskās bibliotēkas grāmatu fondā ir jau 335 010

eksemplāru. 1998.g. sākumā DPU ZB fondā reģistrēts vairāk nekā 350 000

eksemplāru.

DPU ZB ir šādi katalogi:
1) alfabētiskais,
2) sistemātiskais,
3) kurā apkopota informācija par literatūru, kas bibliotēkā saņemta,
sākot no 1994. gada.

Kartotēkas:

1) galvenā uzziņu kartotēka,
2) tematiskā dzejas kartotēka,

3) Latvija dzejā,
4) Daugavpils Pedagoģiskā universitāte.

Pakalpojumi:
DPU Zinātniskajā bibliotēkā ir pieejami starpbibliotēku abonementa pakalpojumi,
darbinieki izpilda precizējošās bibliogrāfiskās un tematiskās uzziņas. Bibliotēka
veic kopēšanas darbus.

Bibliotēka apkalpo:

FAKULTĀTE, NODAĻA KATEDRA

Humanitārā fakultāte Latviešu valodas,Latviešu literatūras un kultūras,
Angļu valodas, Vācu valodas, Vispārīgās un krievu
valodniecības,Krievu literatūras un krievu

valodniecības, Krievu literatūras un kultūras,
Vēstures katedra

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes. Algebras un ģeometrijas,
Informātikas, Fizikas, bioloģijas un mācīšanas

metodikas, Ķīmijas un ģeogrāfijas, Darbmācības.
Fizioloģijas un ārstnieciskās fizkultūras katedra

Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas Pedagoģijas, Psiholoģijas, Mākslas katedra
fakultāte

Mūzikas pedagoģijas nodaļa Kora dinģēšanas, Instrumentu spēles un mūzikas

teorijas katedra

Sporta pedagoģijas nodaļa Sporta metodikas, Fiziskās audzināšanas katedra

Ekonomikas nodaļa Filozofijas un sociālo zinātņu katedra

Deju katedra
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LATVIJAS POLICIJAS AKADĒMIJAS FUNDAMENTĀLĀ
BIBLIOTĒKA (LPA FB)

Direktore Anda Bēģena
Tālr. 559417

Ezermalas ielā 8

Rīga, LV-1014

Fakss: 7551070

Darba laiks:

Darbadienās no 8.1 5 līdz 16.45

Lasītājus apkalpo no 13.00 līdz 16.30

Lasītava strādā:

darbadienās no 8.00 līdz 21.00

sestdienās no 8.00 līdz 16.00

Katra mēneša pēdējā piektdienā—sanitārā diena

Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka (LPA FB) izveidota 1991 .gadā
uz Minskas milicijas skolas filiāles bibliotēkas bāzes, intensīvi papildinot fondus

no likvidējamām bibliotēkām. Bibliotēkas darbību nosaka Fundamentālās
bibliotēkas nolikums, kuru 1997. gada 20. februārī apstiprināja Akadēmijas Senāts.

1997. gada sākumā bibliotēkas fondā bija 165 061 eks. iespieddarbu, no tiem

lielākā daļa - 104,5 tūkstoši eks. ir literatūra krievu valodā un 58 tūkstoši latviešu

valodā. Galveno fonda daļu veido literatūra par tiesībām, bibliotēkā ir lielākais
fonds policijas tiesību, krimināltiesību un kriminoloģijas, soda izpildes un

kriminālistikas jautājumos.

Bibliotēka apkalpo šādas akadēmijas katedras:

- Tiesību teorijas un politoloģijas,
- Valsts tiesisko zinātņu,
- Policijas tiesību,
- Krimināltiesisko zinātņu,
- Kriminālistikas,
- Civiltiesisko zinātņu,
- Filozofijas,
- Fiziskās sagatavošanas,
- Militāro,
- Svešvalodu katedru, kā arī

- Informātikas centru,
- Policijas koledžu,
- Bakalaura studiju posmu,
- Profesionālo un maģistra studiju posmu u.c.

Literatūru izsniedz 3 abonementos:

mācību, zinātniskajā un daiļliteratūras abonementā. Bibliotēkas iecerēs ir mācību

un zinātniskā fonda un abonementu apvienošana.
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LPA FB katalogi un kartotēkas:

Bibliotēkā ir alfabētiskais un sistemātiskais katalogs, kuri pastāvīgi tiek papildināti
ar retrospektīviem bibliogrāfiskiem aprakstiem. Sistemātiskais katalogs veidots

pēc UDK, to papildina kataloga alfabētiskais priekšmetu rādītājs.

Izveidotas 3 periodisko izdevumu kartotēkas:

Latvijas tiesību aktu u.c. normatīvo dokumentu tematiskā kartotēka no

1991. gada;
rakstu tematiskā kartotēka no 1995. gada;
kartotēka "Latvijas Policijas akadēmija" no 1991 .gada.

Katra mēneša pirmajā trešdienā lasītavā organizē jauniegūtās literatūras izstādi.

No 1995. gada augusta FB sastāda rādītāju "Akadēmijas jauniegūtā literatūra",
daļēji bibliotēkas jaunieguvumi tiek publicēti informatīvajā biļetenā "Policijas
Akadēmijas Vēstis".

Ziņas par FB jauniegūto ārzemju literatūru tiek sniegtas Latvijas Akadēmiskās

bibliotēkas bibliogrāfiskajos koprādītājos: "Ārzemju periodiskie izdevumi Latvijas
bibliotēkās" un "Jauniegūtās ārzemju zinātniskās grāmatas Latvijas bibliotēkās".

Pakalpojumi:

LPA FB ir pieejami Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi, bibliogrāfisko un

tematisko uzziņu izpilde.
Bibliotēka veic kopēšanas darbus par maksu.

Vija Kļaviņa. Ex libris
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VALSTS ARHĪVU SPECIĀLĀ BIBLIOTĒKA

Dace Bušante, Tatjana Aleksejeva

Latvijas Valsts arhīva ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 15, atrodas Valsts arhīvu speciālā
bibliotēka, kuras fonds vēsturiski veidojies, saplūstot Latvijas Valsts vēstures arhīva,
Latvijas Valsts arhīva, Partijas vēstures institūta bibliotēku fondiem.

Pamatojoties uz Galvenās arhīvu pārvaldes 1984. gada pavēli, tika izveidota Latvijas
arhīvu iestāžu centrālā bibliotēka. 1991. gadā apvienotajai arhīvu bibliotēkai tika

pievienota Partijas vēstures institūta bibliotēka, kuras fonda lielums bija ap 25 tūkstoši
izdevumu un kurā plaši bija pārstāvēta padomju un revolucionārā literatūra.

Valsts arhīvu speciālās bibliotēkas senākā un vērtīgākā fonda daļa saņemta no

Latvijas Valsts vēstures arhīva bibliotēkas, kas patstāvīgi darbojās no 1919. līdz 1984.

gadam. Savukārt šās bibliotēkas vēsturiskais aizsākums ir Vidzemes bruņniecības
bibliotēka, kas dibināta 1853. gadā. Fonda tēma bija Baltijas vēsture dažādās jomās.
Pamatu šai Baltijas fonda daļai lika Sv. Pētera baznīcas virsmācītājs dr. Liborius Bergmanis
un Sv. Jāņa baznīcas virsmācītājs Hermanis Treijs. Fondam pārejot Latvijas Valsts arhīva

pārziņā, tiek saglabāta orientācija uz iespējami pilnīgu Baltijas vēstures tematikai veltītu

izdevumu komplektēšanu.
Kolekcijas, ar kurām Valsts arhīvu speciālā bibliotēka var pamatoti lepoties, ir:

16.-18. gs. izdevumu fonds, kopskaitā ap 2000 eks., kurā būtu jāatzīmē 16. gs. izdotie

M. Lutera darbi, Rīgas pilsētas tipogrāfa Gerharda Šrēdera izdotās grāmatas, kā arī

dažādas senas 16. gs. grāmatas latīņu valodā; Vidzemes bruņniecības fonda daļa, kurā

tiek parādīta Baltijas vēsture dažādos aspektos, un Latvijas Republikas laika (1918.-1940.
g.) grāmatas, periodika.

Patlaban bibliotēkā ir apmēram 70 tūkstoši grāmatu un 1400 nosaukumi periodisko
izdevumu. Valsts arhīvu speciālā bibliotēka papildina fondu arhīvniecībā, Baltijas un

pasaules vēsturē dažādās jomās(kultūras, mākslas, reliģijas, tautsaimniecības, literatūras
vēsturē u.c.), sabiedriskās zinātnēs. Reģionālajai vēsturei (īpaši 19.gs. un 20.gs.sāk.) veltīts

ap 60% fonda latviešu, krievu un vācu valodā. īpaši plaši pārstāvēta uzziņu literatūra,
kas izdota 16.-20. gs. (enciklopēdijas, dažādu veidu vārdnīcas (skaidrojošās,
valodnieciskās, frazeoloģiskās, biogrāfiskās u.c.), rokasgrāmatas, adrešu grāmatas,
kalendāri, statistikas datu krājumi u.c. Fondā īpašu vietu ieņem biogrāfijas, heraldika

un ģeneoloģiskie materiāli, kas pārmantoti no Vidzemes bruņniecības bibliotēkas.
Bibliotēkā ir diezgan pilnīgs 18.-19.gs. Baltijas vēstures avotu publikāciju kopums - vietējo
pašvaldību materiāli, kā arī akadēmisko avotu publikācijas. Pieejams arī 20. gs. Latvijas
vēsturei veltīts materiālu kopums - te ir gan vietējās, gan valstsvaras oficiālie izdevumi,

gan savulaik specfondos glabātie Latvijas brīvvalsts laika izdevumi, gan arī latviešu

emigrācijā izdotā literatūra. No pētnieciska rakstura materiāliem visplašāk ir pārstāvētas
šādas tēmas: Baltijas vēsture dažādos aspektos (arī kultūras vēsture), Vācijas un Krievijas
vēsture, juridiskā literatūra, kas veltīta Krievijas un Baltijas attiecībām, dažādu biedrību
darbības vēsture.

Valsts arhīvu speciālā bibliotēka grāmatu apstrādē izmanto informācijas sistēmu

„ALISE". Kopš 1993. gada tiek veidots elektroniskais katalogs, kurā lasītājiem ir iespēja
atrast informāciju par trimdas literatūru un iespieddarbiem, kas izdoti līdz 1945. gadam.
Valsts arhīvu speciālajai bibliotēkai vienīgajai Latvijā ir elektroniskais katalogs, kurā

atspoguļotas laikā no 19. gs. beigām līdz 1945. gadam izdotās grāmatas, kopumā 9400

ierakstu. Perspektīvā plānots datorā ievadīt arī reto grāmatu fondu - Vidzemes
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bruņniecības kolekciju, kā arī metodisko materiālu un rakstu kartotēkas arhīvniecībā,
lietvedībā un vēsturē.

Valsts arhīvu speciālā bibliotēka apkalpo valsts arhīvu sistēmas iestāžu darbiniekus,
vēsturniekus, kā arī augstskolu pasniedzējus, studentus un citus lasītājus, kurus interesē

bibliotēkā esošie iespieddarbi. Regulāri strādā uzziņu informācijas sektors, pētot jaunāko
literatūru arhīvniecībā, sistemātiski veidojot uzziņu kartotēku un veicot informācijas
darbu arhīvos. Informācijas sektors izdod ~lnformatīvo biļetenu", kurā ietverti Valsts

arhīvu speciālajā bibliotēkā saņemto ārzemju grāmatu un žurnālu rakstu virsrakstu

tulkojumi. Bibliotēkas darbinieki gatavo izstādes, kā arī zinātniski pētnieciskas un

populārzinātniskas publikācijas.

LATVIJAS VALSTS MEŽZINĀTNES INSTITŪTA (LVMI)
"SILAVA" BIBLIOTĒKA

Ieva Vītoliņa

Bibliotēkas vadītāja leva Svenne

Rīgas ielā 111

Salaspils, LV 2169

tek: 949771

E-mail: lib@silava.lv

Bibliotēka atvērta:

darbdienās: 9.00-16.00

Bibliotēkas sākusi darboties drīz pēc Mežsaimniecības problēmu institūta

nodibināšanas 1946. gadā. Pakāpeniski tika krāta un apkopota ar zinātniskiem

pētījumiem saistīta literatūra. Oficiālu darbību bibliotēka sāka 1964. gadā, kad institūts

tika pārveidots par Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūtu. 1976.

gadā izveidoja Zinātnes un ražošanas apvienību "Silava", kur bibliotēka ietilpa Zinātniski

tehniskās informācijas daļā kā zinātniski tehniskā bibliotēka. LVMI "Silava" bibliotēka

pašreizējā statusā ir kopš 1991. gada, kad tika sadalīta Zinātnes un ražošanas apvienība
"Silava".

LVMI "Silava" atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Bibliotēka ir

institūta struktūrdaļa.
LVMI "Silava" bibliotēkas darbība vērsta uz meža nozares zinātnieku, studentu,

darbinieku kvalitatīvu un operatīvu nodrošināšanu ar meža nozares informāciju.
1997. gada janvārī bibliotēkas fondā ir 48 920 vienību. lespieddarbi izvietoti

bibliotēkas krātuvē atkarībā no izdevuma žanra, veida vai citiem kritērijiem.
Lielāko daļu no LVMI "Silava" fonda veido monogrāfijas un periodiskie izdevumi,

kas izdoti pēc 1945. gada.
Interesanta un nozīmīga fonda daļa ir Mežsaimniecības problēmu institūta

izveidotāja profesora Arvīda Kalniņa (1894-1981) dāvinājums bibliotēkai. Tas aptver
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galvenokārt mežsaimniecības, koksnes ķīmijas un medību nozares literatūru. Daļa no

A. Kalniņa fonda atspoguļo mežsaimniecības nozares attīstību Latvijā un Krievijā
20. gs. sākumā. A. Kalniņa fonds ietver arī Latvijas Mežkopju savienības, Meža depar-
tamenta 20.,30. gadu izdevumus.

Vērtīga LVMI "Silava" bibliotēkas fonda sastāvdaļa ir 18. gs. un 19. gs.

izdevumi. Senākais ir 1746. gadā Leipcigā izdotais "Erfahrne Jāger / Dobels".

LVMI "Silava" sekmīgi sadarbojas ar vairākiem pētnieciskajiem meža institūtiem

un organizācijām.
1980. gadā institūtu uzņēma Starptautiskajā Mežu pētīšanas organizāciju savienībā

(lUFRO). Bibliotēkā ir pieejama informācija par lUFRO struktūru, tās aktivitātēm. Regulāri
tiek saņemti dažādi izdevumi, kas atspoguļo lUFRO darbību; tie ir kongresu, konferenču

materiāli, periodiskie izdevumi u.c.

1995. gadā LVMI "Silava" kļuva par Eiropas Meža institūta (EFI) asociēto dalībnieku.

Bibliotēkā regulāri tiek saņemti EFI izdevumi.

Pastāvīga informācijas apmaiņa LVMI "Silava" ir ar Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas
un Austrijas pētnieciskajiem institūtiem. Bibliotēkā var iepazīties ar šo institūtu

izdevumiem, to informatīvajiem materiāliem, periodiskajiem izdevumiem un turpi-
nājumizdevumiem.

Bibliotēkas darbību atbalsta arī latviešu mežzinātnieki ārzemēs. Ar Egolfa Bakuža

(Kanāda) palīdzību bibliotēka saņem jaunākos "Quantum", "Journal of Forestry",
"Nature", "Science", "American Scientist" u.c. žurnālu numurus, kā arī informatīvus

materiālus.

Bibliotēkas fondā ir dažādi LVMI "Silava" izdevumi, institūta pētnieku monogrāfijas
u.c. materiāli, kas parāda pētnieciskā darba rezultātus. Atsevišķi krātuvē ir izvietoti

autoreferāti un disertācijas. LVMI "Silava" reizi gadā izdod zinātnisko rakstu krājumu
“Mežzinātne", bet kopā ar lietuviešu un igauņu kolēģiem piedalās mežzinātnes žurnāla

“Baltie Forestry" izdošanā.

Bibliotēkā ir pieejama arī uzziņu literatūra (enciklopēdijas, rokasgrāmatas,
vārdnīcas).

Tematiski fonda lielāko daļu sastāda specializēta meža nozares literatūra. Lielākais

literatūras klāsts ir šādās institūta zinātniskās pētniecības nozarēs:

- meža ekoloģija un mežkopība,
- meža selekcija un ģenētika,
- meža atjaunošana,
- meža aizsardzība,
- dabas aizsardzība,

- mežizstrāde,
- meža izejvielu pārstrāde,
- kokapstrāde.

Fonds satur arī citu nozaru materiālus, plašākās no tām - lauksaimniecība, dabas

zinātnes (bioloģija, botānika), tehniskās zinātnes u.c.

Bibliotēkas fondu pamatā veido iespieddarbi (grāmatas, periodiskie un

turpinājumizdevumi). Pašreiz bibliotēkas fonds, galvenokārt, tiek papildināts ar

dāvinājumiem un apmaiņā saņemto literatūru. 1996. gadā apmaiņā un kā dāvinājumi
saņemti vairāk nekā 60 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi un turpinājumizdevumi.

Pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas. To vidū minami tradicionālie: literatūras

meklēšana, izsniegšana, materiālu kopēšana. Ir iespējama arī informācijas meklēšana
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INTERNET tīklā.

Kopš 1995.g. LVMI "Silava" bibliotēkā tiek izmantota Latvijā izplatītā Integrētā
informācijas sistēma "ALISE", veicot gan fonda apstrādi (elektroniskā kataloga ierakstu

skaits uz 1997. g. 1. janvāri ir 3034), gan lasītāju apkalpošanu.
Bibliotēka pieejama jebkuram interesentam, bet mājas abonements iespējams

tikai institūta darbiniekiem.

PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES
MUZEJA BIBLIOTĒKA

Ilze Melngalve

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēkas sākumi saistāmi ar

profesora Paula Stradiņa personisko bibliotēku, ko viņš sāka veidot studiju laikā

Petrogradā. Atgriežoties Latvijā, līdzi bija iespējams ņemt 200 grāmatu. Vēlāk bibliotēka

strauji paplašinājās, it īpaši ārzemju ce|ojumu laikā. Tā kā mājā nepietika vietas, daļu
grāmatu novietoja slimnīcā, vēlāk muzejā. īpaši nozīmīgi bibliotēkas papildinājumi bija
kara un juku laikā, piemēram, aizbraucot vācbaltiešiem, padomju reorganizāciju laikā,

kara laikā un pēc kara, kad bibliotēkā ieplūda arī aizbraukušo mācībspēku u.c. personu

grāmatas. Aptuveni 1946./47.gadā muzeja ugunsgrēkā daļa grāmatu sadega, citas -

apdega (muguriņas; tādas vēl tagad ir lielā skaitā muzejā). Pavisam no Paula Stradiņa
krājuma muzejā, kas oficiāli dibināts 1957. gadā, ir aptuveni ap 10 tūkstoši grāmatu
(daļa muzejam nodota pēc profesora nāves 1958. gadā). Starp tām daudzi ļoti vērtīgi
un seni izdevumi, sākot ar 16.gadsimtu.

Turpmāk muzeja bibliotēka tika papildināta iepirkumu un galvenokārt
dāvinājumu ceļā, tādējādi iegūstot vērtīgus izdevumus. Lielākie dāvinājumi nākuši no

M.Multanovska, V.Ternovska, I.Sarkizova - Serazīni, Z.Frenkela, V.Šamova, N.Semaško,
S.Reinberga u.c. No kopējās bibliotēkas krātuves 1972. gadā tika nodalīta Reto grāmatu
un iespiedizdevumu krātuve, kurā ir apmēram 14 tūkst, vienību (tagad tajā 16 tūkst.).
Tur tiek glabātas senas 16.gs. -19.gs. pirmās puses grāmatas, zinātnes klasiķu darbu

pirmizdevumi, grāmatas ar autogrāfiem un svarīgiem ierakstiem, kā arī niecīgā metienā

izdoti darbi, Latvijā praktiski nepieejamas grāmatas u.tml., aptuveni 30 valodās.

Parastās bibliotēkas komplektēšanā nosacīti ievēro šādus principus: tiek

komplektētas grāmatas latviešu valodā un Latvijā izdotas medicīnas grāmatas, medicīnas

vēstures literatūra dažādās valodās, nozīmīgākie (nosacīti) medicīnas izdevumi krievu,

vācu, angļu u.c. valodās, medicīnas statistika, ārstu saraksti un adrešu grāmatas, Pasaules

veselības organizācijas izdevumi u.tml. Šauro telpu dēļ nav iespējams uzņemt visu

piedāvāto literatūru, tāpēc izveidota atlases (ekspertu) komisija, kas izvērtē katras

grāmatas noderīgumu bibliotēkai. Bez medicīnas literatūras ir arī enciklopēdijas, vārdnīcas,
vēstures, mākslas, dabaszinātņu, izziņas u.tml. literatūra, kas nepieciešama ikdienas
darbā.

Bibliotēkā patlaban ir ap 42 tūkst, grāmatu un žurnālu dažādās valodās, kā arī

bibliogrāfiski arhīvi. Mūsu dienās jaunieguvumi galvenokārt ir Latvijas un ārvalstu

zinātnieku un ārstu dāvinājumi. Arī ievērojamu ārstu pēcteči nodod grāmatas muzeja
bibliotēkai, tā nozīmīgi papildinot bibliotēkas krājumus.
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LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS

MUZEJA "KALĒJI” BIBLIOTĒKA

Aivars Cimermanis

1992. gadā muzejs, pēc sabiedriskā zinātniskā konsultanta Sigismunda Timšāna

ierosmes sāka apzināt Zemkopības ministrijas sistēmas iestāžu / t.i. LLA, zinātniskās

pētniecības institūtu, izmēģinājumu staciju u.c./ tehnisko bibliotēku stāvokli un to

pastāvēšanas iespējas.
Šajā laikā, sakarā ar pārkārtojumiem un finansiālām problēmām, tika daļēji vai

pilnīgi likvidētas atsevišķas bibliotēkas. Tā kā muzejam tehniskās bibliotēkas nebija, muzejs
izmantoja visas savas iespējas un nevienam nevajadzīgās grāmatas pārveda uz savām

telpām.
Tā pašreiz tehniskās un uzziņu literatūras bibliotēka izvietota jaunajā korpusā/

telpa gan tikai 12m2 /, te atrodas pirmskara un padomju laikā izdotā tehniskā un

lauksaimniecības zinātnes literatūra latviešu, krievu un cittautu valodās. Bez specifiskās
literatūras, te atrodas arī visu veidu uzziņu izdevumi - enciklopēdijas un rokasgrāmatas.
Šajā bibliotēkas daļā ietilpst apm. 3000 vienību.

Reizē ar bibliotēkas veidošanu tika ievadītas sarunas ar lauksaimniecības

zinātniekiem vai viņu piederīgajiem par personisko tehnisko bibliotēku tālāko likteni. Tā

kā muzejā jau atradās LLA profesora V.Jansona bibliotēka/368 vien./ iekšdedzes dzinēju
teorijā, tad drīzi saņēmām arī prof. J.Āboliņa piederīgo piekrišanu par viņa bibliotēkas

siltumtehnikas jautājumos pārņemšanu. Līdzīgā veidā muzejā nonāca prof. A.Krastiņa,
prof. o.Ozola, doc. E.Kļučņika un citu zinātnieku bibliotēkas.

Zinātnieku personīgās bibliotēkas izvietotas atsevišķā telpā muzejā/30 m 2/. Starp
nodotajām grāmatām jāatzīmē J.Balsāra darbi par lauksaimniecības tehnikas

izmēģinājumiem un pieredzi pirmskara laikā. Sevišķu interesi izraisa grāmatas "MepTe>KW
ceribCKOxo3HMCTßeHHbix ManiMH k opynmži" BbinycK 1., MocKßa,l9l3, "3eMnenenbHecKne

opynnH h MauiMHbi - c 270 pncyHKaMn". C.neTep6ypr, 1875.

Bez grāmatām bibliotēkā atrodas arī žurnāli, brošūras un arhīvi. Kaut arī bibliotēka
vēl nedarbojas tieši ar grāmatu izsniegšanu lasītājiem, tomēr atsevišķos gadījumos te

padomu meklē Talsu rajona gan arī attālāku rajonu zemnieki, kas saviem spēkiem restaurē

veco tehniku.

Pēteris Upītis.
Ex libris Dalmay Arpad
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LĪBAGU PAGASTA DIŽSTENDES BIBLIOTĒKA

Zigurds Kalmanis

Bibliotēkas vadītājs Māris Arbidāns

p/n Dižstende

Talsu rajons LV - 3258

Tālr. 32-92172

E-mail: skrinis@mail.talcomm.lv

Bibliotēka atvērta:

darbdienās 10.00 - 17.00

Lai runātu par Dižstendes bibliotēku un tās

šodienas darbību, nepieciešams atskats vēsturē.

Senais Stendes muižas centrs (Testende,
Gut-Stenden, Stende,), kur atrodas a/s Stendes

selekcijas un izmēģinājumu stacija (SIS) un mājo
Dižstendes bibliotēka, vēstures dokumentos

pieminēts jau 1331. gadā un līdz 1979. gadam
atradās Stendes pagastā, tāpēc jārunā vispirms
par Stendes pagasta, bet vēlāk par Lībagu

pagasta bibliotēku. Bibliotēkas biedrību Stendes

1 .pagastskolā 1880. gadā dibinājis skolotājs
Teodors Frīdenbergs, bet bibliotēka ar skolotāja Jana Adamoviča rūpēm atjaunota ap

1900. gadu un vēlāk pastāvējusi skolā kā Stendes Kultūras veicināšanas biedrības

bibliotēka. Stendes muižā, veidojoties Valsts selekcijas stacijai, kas dibināta 1922. gada
23. aprīlī, ar 1923. gadu uzsākta Zinātniskās bibliotēkas fondu veidošana, kur komplektēta
lauksaimniecības zinātnes literatūra. Šo fondu pamatā izmantoja Valsts Stendes selekcijas
stacijas zinātnes daļas darbinieki, bet paralēli tam komplektēja daiļliteratūras fondu

iedzīvotāju vajadzībām. Bibliotēku finansēja un pārzināja Valsts Stendes selekcijas stacija
un Lauksaimnieku arodbiedrības vietējā nodaļa.

Valsts Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijas Zinātniskā bibliotēka ar abiem

fondiem pastāvēja līdz 1985. gadam, kad Talsu rajona Centrālā bibliotēka un Lībagu
ciema padome pārņēma stipri pieaugušo daiļliteratūras fondu un uz tā bāzes izveidoja
Lībagu ciema Dižstendes bibliotēku. Zinātniskā bibliotēka atsevišķās telpās turpināja

patstāvīgi darboties līdz pat 1992. gadam. Zinātniskās bibliotēkas fondu intensīvi

papildināja līdz 1990. gadam. Pēc šā perioda iegūti tikai atsevišķi izdevumi. Jaunāko

lauksaimniecības zinātnē turpina saņemt ar periodiku nelielā apjomā.
1992. gadā Zinātniskās bibliotēkas grāmatu fonds atkal tika novietots blakus

Dižstendes bibliotēkas fondam. Reāli tā ir lauksaimniecības zinātnes vēstures grāmatu
krātuve, ko izmanto Valsts Stendes selekcijas stacijas zinātnes daļas darbinieki,

augstskolu studenti un vidējās speciālās izglītības mācību iestāžu audzēkņi.

1997.g. sākumā Lībagu pagasta Dižstendes bibliotēkā uzkrāts ap 25 tūkstoši

iespieddarbu un tā var piedāvāt saviem lasītājiem 42 dažādus periodiskus izdevumus.

Bibliotēka apkalpo 466 lasītājus. Vidējais bibliotēkas apmeklētāju skaits dienā 1997. gadā
93
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- 27,2 lasītāji; literatūras izsniegums - 22 621 eksemplāri. Viena dienā vidēji izsniedz

112,5 iespieddarbus. Bibliotēkā ir neliela lasītavas telpa.

Dižstendes bibliotēka Stendes muižā ir augusi un attīstījusies bibliotekāra Māra

Arbidāna kultūrizpratnes iespaidā, tādēļ Dižstendēvar runāt par īpašu pieeju grāmatu
fonda atlasē un veidošanā, bibliotekārā piedāvājuma dažādošanā un moderno tehnisko

iespēju ieviešanā. Bibliotēkā pieejami Interneta pakalpojumi, ir datorizēta lasītāju
apkalpošana, klientiem piedāvā "Skrīņa" projekta iespējas dažādu iespieddarbu

sagatavošanā, pavairošanā un izdošanā. Bibliotēku pazīst kā nopietnu informācijas centru

novadā.

Valsts Stendes selekcijas stacijas zinātnes daļa finansē Zinātniskajā bibliotēkā

izvērsto novadpētniecības darbu. lekārtota Valsts selekcijas stacijas dibinātāja agronoma

Jāņa Lielmaņa piemiņas istaba, novadpētniecības kartotēka, kur paralēli zinātnes un

Valsts selekcijas stacijas vēstures apkopojumam vāc un sistematizē materiālus par novada

kultūrvēsturi, kārto datorizētu novadpētniecības datu bāzi, sastāda zinātnes darbinieku

bibliogrāfijas, gatavo stendu referātus un informatīvus izdevumus, ko izmanto zemnieku

apmācību programmā. Dižstendē atrodamos novadpētniecības materiālus ģenealoģiju
pētījumos izmanto daudzi senā novada iedzīvotāji un viņu pēcteči.

Informatīvo izdevumu klāstā iznācis Z.Kalmaņa pagasta skolu vēstures pētījums
"Ar ceļamaizes riecienu plaukstā", prospekti angļu un latviešu valodā par Valsts Stendes

selekcijas un izmēģinājumu staciju, ilustrēts prospekts angļu valodā "Lībagu pagasts".
Jau tradicionāli ik gadus Dzejas dienās iznāk Lībagu pagasta sākumskolas bērnu dzejas
darbiņu izlase "Mans dzejolis" un ap Ziemassvētkiem - "Lībagu pagasta kalendārs".

Izdots bērnu interesēm atbilstošs Liānas Loginas darbs "Gandrīz pasaka" ar autores

zīmējumiem, A.Pelēča dzejas grāmata "Aizsapņošanās", J.Jaunsudrabiņam veltīts atmiņu
krājums "Baltā ir dvēseles krāsa..".

Dižstendes bibliotēkas mēnešraksts "Skrīnis" - izdevums izziņai, vēsturei, gara
kultūrai kļuvis populārs novadā. Dižstendē gatavo Stendes draudzes vēstures un Stendes

muižas vēstures apkopojumus, sadarbojas ar kaimiņu novadu pētniekiem izzinošu

grāmatiņu veidošanā, nelielos metienos izdod literatūrvēsturiskus apkopojumus un

daiļdarbus. Šos izdevumus sagatavo un pavairo bibliotēku darbinieki, bet izmantojot
gan Stendes zinātnieku aparatūru un iekārtas, gan Sorosa fonda - Latvija 1997. gadā
atbalstītā "Skrīņa" projekta datoraprīkojumu, gan personiskos ietaupījumos gādātas
ierīces. leceru un nodomu vēl daudz, tādēļ Dižstendes bibliotēka meklē sadarbības

partnerus un netradicionālus risinājumus.

INFORMĀCIJAS AVOTS:

Dižstendes bibliotēkas "Gada pārskats par darbu 1997. gadā"
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TIESISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS

Andris Šmīdebergs

Centra adrese:

Rīgā, Baznīcas ielā 27/29 - 2

lālr. 7240532

Tiesiskās informācijas centrs ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas

darbojas LR Tieslietu ministrijas pārziņā kopš 1991 .gada 29. novembra. Līdz tam tas bija
tikai ministrijas nodaļa. Centra pašreizējo struktūru veido administrācija, informatīvās

apkalpošanas nodaļa, realizācijas nodaļa un saimniecības daļa. Pašlaik centrā strādā 10

cilvēki, no tiem 5 ir juristi ar augstāko juridisko izglītību.
Centra darbība ir saistīta ar tiesiskās informācijas apkopošanu, attiecīgas

informācijas bāzes veidošanu un tiesiskās informācijas izplatīšanu. Tiesiskā informācija ir

informācija par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Atšķirībā no centra izveidošanas

sākotnējā mērķa - valsts automatizētās tiesiskās informācijas sistēmas veidošanas - pašlaik
tas specializējas tieši normatīvo aktu oriģinālu informācijas bāzes veidošanā. Centra

fondos ir visi kopš 1995. gada 4.maija pieņemtie likumdošanas akti. Vienlaikus centrs

piedalās arī Latvijā izveidotās Normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) attīstībā un

izplatīšanā. NAIS izstrādes autori ir a/s SWH IS Komerccentrs. Tiesiskās informācijas
centrs piedāvā aktualizētas izdrukas no NAIS datu bāzes.

Tiesiskās informācijas centrs organizācijām un iedzīvotājiem sniedz šādus

pakalpojumus:
1) tiesiskās informācijas pakalpojumus; jebkuram interesentam ir iespēja saņemt

atsevišķu normatīvo aktu oriģinālu kopijas, to tematiskus apkopojumus (dokumentu
paketi), aktualizētas izdrukas no NAIS datu bāzes. Šie pakalpojumi ir par maksu. Bez

maksas katrs var uzzināt (arī pa telefonu) par normatīvo aktu spēkā esamību, publikāciju
un tos izlasīt uz vietas. Atsevišķos jautājumos par LR likumdošanu tiek sniegtas
konsultācijas. Sākot ar 1995. gada martu, tiek dota iespēja izmantot arī zvērināta advokāta

pakalpojumus. Abonentapkalpošana - noslēdzot līgumu ar centru; iestādēm ir iespēja
operatīvi saņemt no jauna pieņemto Saeimas un Ministru kabineta normatīvo aktu

oriģinālu kopijas. Centrs dod iespēju saņemt atsevišķu normatīvo aktu tulkojumus krievu

un angļu valodā. Pēc atsevišķiem pasūtījumiem centrs veic citu dokumentu tulkošanu
latviešu un krievu valodā.

2) juridiskās literatūras izdošana un izplatīšana; centrs izdod normatīvo aktu

krājumus (metienā līdz 3000 eks.) un atsevišķu likumu brošūras (200 eks. metienā).
Plānojot savu izdevējdarbību, centrs ievēro juridisko mācību iestāžu mācību plānus.
Centrs izplata citu izdevēju juridisko literatūru - ir noslēgti līgumi ar 20 - 30 piegādātājiem.
No tiem 5 piegādātājiem centrs ir oficiālais izplatītājs. Ar centru konsultējas citi juridiskās
literatūras izdevēji. Centrs veic pasūtījuma darbus izdevējdarbībā. Centra izdevumus

izplata 40 konsignatori - Rīgas lielākās grāmatnīcas un republikas pilsētu grāmatnīcas.
Juridiskās literatūras realizācija tiek veikta gan centra telpās, gan centra Juridiskās

literatūras kioskā (Rīgas Apgabaltiesas ēkā), kā arī dažādos juristu un uzņēmēju semināros.

Centrs sadarbībā ar i/u "Aīda Universālserviss" izplata normatīvos aktus krievu valodā.

Centra pakalpojumus izmanto gan Latvijas, gan ārvalstu juridiskās un fiziskās personas,
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arī ārvalstu vēstniecības.

Centrs cieši sadarbojas ar Tiesību aktu sistematizācijas un kodifikācijas
departamentu kvalitatīvas, aktuālas un operatīvas tiesiskās informācijas izplatīšanas

jautājumos. Centrā tiek turpināts darbs pie publiskas normatīvo aktu oriģinālu datu

bāzes veidošanas, kā arī datorizētas normatīvo aktu informācijas sistēmas attīstības.

Centrā uzkrāj citu valstu normatīvos aktus, kā arī ievada INTERNET tīklā tematisku

normatīvo aktu sarakstus.

SOROSA MŪSDIENU MĀKSLAS CENTRS - RĪGA

(SMMC Rīga)

Aivija Everte

SMMC - Rīga adrese :

11. Novembra krastmalā 35-201

LV-1475 Rīga
Tel.: (371 2) 228478; 228366

Fax:(37l 2) 8820252

1 .SMMC izveidošanāsvēsture

Sorosa Mūsdienu mākslas centri ir daļa no ungāru izcelsmes amerikāņu finansista
Džordža Sorosa dibināto un finansēto institūciju tīkla, kura mērķis ir radīt brīvas un

demokrātiskas sabiedrības infrastruktūru Eiropā, Baltijas valstīs un bijušajā Padomju
Savienībā. Pirmais Sorosa Mūsdienu mākslas centrs tika nodibināts Ungārijā, Budapeštā,
1985. gadā.
Aktīvi SMMC sāka veidoties 1992. gadā tajās valstīs, kurās darbojās Sorosa fondi, veidojot
mākslas centru tīklu. Rīgā SMMC tika atklāts 1993. gada 23. martā. Patlaban SMMC

darbojas apmēram 18 valstīs.

SMMC tīkls ( Soros Centers for Contemporary Arts Netvvork ) ir Sorosa fonda (
The Soros Foundations/Open Society Fund ) reģionālā mākslu un kultūras programma

ar koordinācijas centru Ņujorkā. 1992. gadā Latvijā ieradās SMMC tīkla direktore

Sjūzanna Mežoli, Sorosa Fondā - Latvija tika pārrunāti visi nepieciešamie priekšnoteikumi
SMMC - Rīga izveidošanai. Sorosa Fonda Latvija izpilddirektore Vita Matīsa noslēdza

sadarbības līgumu ar Latvijas Mākslinieku savienības priekšsēdētāju Juri Petraškevicu.
Mākslinieku savienība apņēmās ierādīt telpas Mākslinieku savienības ēkā SMMC - Rīga
darbībai. Savukārt SMMC - Rīga solīja nodrošināt iespēju Mākslinieku savienībai brīvi

izmantot SMMC - Rīga materiālus un informāciju. Pēc SMMC direktora un štata darbinieku

iecelšanas, ko veica Sorosa Fonda - Latvija Valde saskaņā ar reģionālā koordinatora

ieteikumiem, sākās reālais organizatoriskais un praktiskais darbs centra darbības sākšanai.

2. SMMC - Rīga mērķi un uzdevumi, darbības principi

SMMC visās valstīs darbojas saskaņā ar vienotu nolikumu: SMMC darbības

rokasgrāmatu (Soros Centers for Contemporary Arts Netvvorks Procedures Manual,
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pēdējas izmaiņas un papildinājumi 1994. g.) Saskaņā ar šo nolikumu SMMC darbības

pamatvirzieni ir šādi:

- vizuālās mākslas dokumentēšana;
- grantu piešķiršana nacionālās vizuālās mākslas jomā;
- gadskārtējās SMMC izstādes organizēšana.

Katrā valstī, kur nodibināta Sorosa fonda pārstāvniecība, SMMC darbojas kā

Sorosa Fonda kultūras centrs. Tā uzdevums ir atbalstīt un savu iespēju robežās stimulēt

vietējās vizuālās mākslas attīstību, kā arī nodrošināt starptautiskā līmenī informāciju par

vietējām mākslas aktivitātēm.

Vietējā tēlotājmāksla tiek stimulēta valsts un starptautiskā mērogā, veidojot
visaptverošu dokumentāciju, kompjuterizētu datu bāzi, katalogu un video bibliotēku,
organizējot izstādes, publicējot katalogus u.c. materiālus par vietējo mākslu.

Katru gadu tiek piešķirti granti māksliniekiem katalogu izdošanai (arī angļu
valodā), kā arī izstāžu vai mākslas pasākumu organizēšanai. Par stipendiātu atlasi lemj
SMMC Valde (tagad SMMC Komisija). Stipendiju iegūšanas noteikumi tiek publicēti masu

medijos trīs mēnešus pirms to piešķiršanas.
SMMC organizē ikgadējas izstādes, kurās piedalās vietējie mūsdienu mākslinieki.

Katru gadu tiek pārstāvēts cits mākslas veids, jo šo izstāžu mērķis ir atklāt un popularizēt
jaunas idejas, medijus, māksliniekus, teorijas. Izstādes organizēšanas un darbu atlases

principus nosaka SMMC nolikums. Mākslas centrs veic izstādes organizatora un kuratora

lomu, publicē katalogu vietējā un angļu valodā.

SMMC piedāvā informāciju par paredzamajām izstādēm, pasākumiem,
konkursiem, kā arī mākslinieku un mākslas studentu apmaiņas programmām.

SMMC starptautiskā darbība padziļina kontaktus starp Austrumeiropas un

Rietumeiropas valstīm.

3. SMMC - Rīga struktūra, pakļautība, finanses

SMMC - Rīga štats ir 3 darbinieki: centra direktors un 2 programmu koordinatori

(viens no viņiem pārzina un kārto arī bibliotēkas fondus). Saskaņā ar nolikumu, SMMC

direktoru un pārējos štata darbiniekus ieceļ vietējā Sorosa Fonda - Latvija Valde. SMMC

direktoram ir jābūt starptautiski atzītam kā kuratoram un mākslas kritiķim, kurš aktīvi

darbojies vietējā un starptautiskajā mākslas dzīvē. SMMC - Rīga direktors kopš tā

dibināšanas ir mākslas zinātnieks Jānis Borgs.
SMMC Valde (kopš 1996.g- Komisija) ir sabiedriska speciālistu padome, par

kuras izveidošanu atbildīga vietējā Sorosa Fonda Valde.

SMMC Komisijas sastāvā ietilpst mākslas zinātnieki, kuratori un kritiķi. Komisijai ir jāpauž
dažādi viedokļi par vietējo mākslas situāciju, pārstāvot gan progresīvos, gan tradicionālos
mākslas virzienus. SMMC Komisija ir atbildīga par pretendentu atlasi grantu piešķiršanai,
par tēmas, vietas un dalībnieku izvēli gadskārtējai SMMC izstādei un par mākslinieku

iekļaušanu datorkartotēkā. SMMC Komisijas sastāva noteikšanas kārtība un darbība
formulēta nolikumā.

SMMC tīkls (Soros Centers for Contemporary Arts Netvvork) ir Sorosa Fonda

(The Soros Foundation/Open Society Fund) reģionālās mākslu un kultūras programmas

sastāvdaļa ar koordinācijas centru Ņujorkā, vienlaikus SMMC - Rīga darbība ir vietējā
Sorosa Fonda kultūras programmas sastāvdaļa. Kopš 1996. g. ciešāka kļūst SMMC - Rīga
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integrācija Sorosa Fonda Latvija nacionālajā kultūras programmā.
SMMC finansē Sorosa Fonds Ņujorkā no šim nolūkam paredzēta fonda. Līdzekļi

no šā fonda tiek pārskaitīti uz vietējās Sorosa Fonda pārstāvniecības bankas rēķinu ar

atzīmi "Sorosa Mūsdienu mākslas centram".

Par SMMC ikgadējo budžetu ir atbildīgs SMMC direktors, kas izstrādā budžeta projektu
nākamajam gadam un sagatavo atskaiti par iepriekšējā gada izdevumiem. Budžeta

līdzekļu sadalījumu, visus projektus un atskaites apstiprina vietējā Sorosa Fonda Valde.

SMMC - Rīga piešķirtais gada budžets ir 150 000 $. Organizējot gadskārtējās SMMC -

Rīga izstādes, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti sponsoru līdzekļi.

4. SMMC - Rīga informācijas masīvs

SMMC - Rīga ir informācijas centrs, kas organizē arī izstādes un citus pasākumus.
Gandrīz četru gadu darbības laikā centrā izveidojies nozīmīgs informācijas krājums par

mūsdienu latviešu moderno mākslu un atsevišķiem māksliniekiem, arī par moderno

mākslu pasaulē, īpaši Austrumeiropas valstīs, uzsākta izstāžu katalogu bibliotēkas
veidošana.

4.1. Vizuālās mākslas datu banka (mākslinieku dokumentācijas)

Viens no SMMC - Rīga galvenajiem mērķiem ir izveidot vizuālās mākslas datu

banku, kurā būtu pārstāvēti labākie Latvijas mūsdienu mākslinieki. Datu banku veido

mākslinieku dokumentācijas, kuras uz darba līguma pamata sagatavo mākslaszinātnieki

sadarbībā ar pieredzējušiem fotogrāfiem, ik pēc diviem gadiem tās tiek atjaunotas
un papildinātas. (Faktiski mākslinieku dokumentācijas tiek papildinātas sistemātiski, jo
SMMC regulāri tiek vāktas publikācijas no preses par atsevišķiem māksliniekiem un

nozīmīgākajiem mākslas dzīves notikumiem). Dokumentācijā ietilpst visaptveroša
informācija par konkrētā mākslinieka daiļradi: biogrāfiskas ziņas, muzeju un kolekciju
saraksts, kurā atrodas mākslinieka darbi, grupu un personālizstāžu saraksts, bibliogrāfija
par mākslinieka darbību, izstāžu katalogu saraksts, nozīmīgāko rakstu un recenziju
kopijas, īss mākslinieka radošās darbības apraksts. Dokumentācijai tiek izvēlēti 20-40

darbi. Katra atsevišķa darba aprakstam ir atvēlēta viena lapa, kuru papildina 3 krāsaini

diapozitīvi. Dokumentācija tiek sagatavota kā latviešu, tā angļu valodā.
No 1993. līdz 1996. gadam izveidotas dokumentācijas par 38 dažādu paaudžu mūsdienu

latviešu māksliniekiem.

4.2. Datu bāzes

SMMC tīkla darbības sākumā tika veidots projekts - tēlotājmākslinieku
datorkartotēka (Artists file), tā pamatā - Budapeštas SMMC izstrādāta programma.
Kartotēka bija iecerēta kā izsmeļošs kompjuterizēts diapozitīvu reģistrs ar informāciju
par pašu mākslinieku. Māksliniekiem, kuri vēlējas iekļaut informāciju par sevi

datorkartotēkā, bija jāizvēlas divi no iesniegtajiem diapozitīviem, kas, viņuprāt, vislabāk

raksturo viņu daiļradi, jāaizpilda datorinformācijas veidlapa, sagrupējot savus darbus

pēc uzrādītajām kategorijām. Diemžēl praksē programma nespēja realizēt tai izvirzītos

mērķus: izņemot SMMC Budapeštā, pārējie centri ar šo projektu nestrādā.

Par nosacītu šā projekta "vietējo" variantu var uzskatīt SMMC - Rīga izveidoto
datu bāzi (precīzāk- tās aizsākumu), kurā iekļauta informācija par apmēram 120 latviešu

mūsdienu māksliniekiem (īsa biogrāfija, personālizstāžu un nozīmīgāko grupu izstāžu
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saraksts latviešu un angļu valodā). Informācija sakārtota pēc personālijām alfabēta

secībā. Nākotnē ir iecerēts datu bāzi pilnveidot, aptverot pēc iespējas lielāku latviešu

mūsdienu mākslinieku skaitu un, izveidojot speciālu programmu šai datu bāzei vai

izmantojot jau gatavu programmu, nodrošināt informācijas meklēšanas iespējas pēc
dažādiem atslēgas vārdiem.

4.3. SMMC - Rīga bibliotēka

Kā viens no uzdevumiem SMMC darbības nolikumā ir minēta katalogu un video

bibliotēkas izveidošana.

SMMC - Rīga bibliotēkas pamatā ir mākslas izstāžu katalogu fonds. Tie

galvenokārt ir latviešu mākslinieku personālizstāžu un grupu izstāžu katalogi, SMMC

gadskārtējo izstāžu un finansiāli pabalstītie katalogi. Nozīmīga katalogu fonda daļa ir

ārvalstu mūsdienu modernās mākslas (īpaši Austrumeiropas) izstāžu katalogi. Izņemot
centra izdotos vai pabalstītos katalogus, pārējā katalogu fonda daļa ir dāvinājumi vai

apmaiņas ceļā iegūti izdevumi. Patlaban fondā ir ap 600 katalogu. Personālizstāžu

katalogi ir sakārtoti alfabēta secībā, grupu izstāžu - hronoloģiski, Austrumeiropas valstu

- pa valstīm. Informācija par personālizstāžu katalogiem ir ievadīta datorā. Nākotnē

paredzēts ievadīt datorā ziņas par visu katalogu fondu. Fonda pieaugums nav liels

(fonds ir pārskatāms), tad speciālu katalogu uzskaiti vai reģistrāciju (piem., kartīšu

katalogs) neveic. Katalogu titullapās iespiež SMMC - Rīga zīmogu.
Ļoti nozīmīgs ir SMMC - Rīga periodikas fonds:to veido Latvijā plašākais mūsdienu

modernās mākslas žurnālu klāsts. Sākotnēji nozīmīgākos ASV un Eiropas izdevumus

pasūtīja visiem SMMC centralizēti (apmēram 20 nosaukumu), sākot ar 1997. gadu,
periodikas iegādei ir atvēlēti līdzekļi budžeta ietvaros un ir iespējams izvēlēties individuāli,
arī tos žurnālus, kurus centralizēti nepiesūtīja. Paralēli pasūtītajai periodikai centrs saņem
vairāku Austrumeiropas valstu mākslas žurnālus, taču tie ne vienmēr tiek izdoti regulāri
vai arī eksistē tikai neilgu laiku.

SMMC - Rīga veidojas interesants un unikāls videofilmu fonds (patlaban
apmēram 30 filmu) par SMMC - Rīga gadskārtējām izstādēm ("Zoom faktors", "Valsts",
"Piemineklis", "Geo-Ģeo"), par atsevišķiem māksliniekiem ( piem., A.Zariņu, LBlumbergu,
O.Tillbergu u.c.).

SMMC-Rīga veido arī diapozitīvu kolekciju, kurā ietilpst pa vienam krāsainajam
diapozitīvam no jau sagatavotajām mākslinieku dokumentācijām, kā arī atsevišķu
mākslinieku darbiem no SMMC un citām izstādēm.

Speciāli līdzekļi literatūras iegādei līdz šim nebija paredzēti, tāpēc bibliotēkas

fondam nav raksturīgs liels pieaugums, galvenokārt tas palielinās dāvinājumu vai

apmaiņas ceļā ar citiem SMMC.

4.4. Informācija par stipendijām un pabalstiem, dažādiem

starptautiskiem pasākumiem

SMMC - Rīga piedāvā informāciju par dažādiem starptautiskiem pasākumiem,
konkursiem un izstādēm. Šī informācija, izvietota ziņojumu stendos un kartotēkās, ir

pieejama apmeklētājiem. Nepieciešamības gadījumā SMMC darbinieki sniedz

paskaidrojumus, palīdz tulkot un noformēt pieteikumus. Šī informācija tiek izvietota arī

Latvijas Mākslas akadēmijā.
SMMC - Rīga var saņemt arī informāciju par reģionālo projektu "Artslmk"

("Mākslas saikne"). "Artslink" ir privāti sabiedriska sadarbības forma, kas nodrošina
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starptautisku realizāciju un finansiālo bāzi ceļojuma stipendiju programmai: tā paredzēta
profesionālu mākslinieku un mākslas menedžeru apmaiņai starp Centrāleiropu,
Austrumeiropu un ASV.

4.5. SMMC- Rīga informācija INTERNET

Sākot ar 1997. gadu, SMMC - Rīga veido savu mājas logu Internetā.

Te tiek ievietota informācija par jaunākajiem, aktuālākajiem mūsdienu mākslas

pasākumiem Latvijā (gan teksts, gan attēli); ievadītā informācija tiek saglabāta arhīvā,
pakāpeniski veidojot plašāku informācijas masīvu par mūsdienu latviešu mākslu.

5. Informācijas pakalpojumi

Visa SMMC - Rīga uzkrātā informācija (izstāžu katalogi, mākslas žurnāli,
mākslinieku dokumentācijas, datorizētas ziņas par latviešu mūsdienu māksliniekiem,

informācija par dažādiem starptautiskiem mākslas pasākumiem) ir brīvi pieejama
jebkuram interesentam. Izstāžu katalogus un žurnālus izsniedz arī uz mājām. Visi

pakalpojumi, arī datorizdrukas, ir bezmaksas.

6. SMMC - Rīga informācijas lietotāji

SMMC - Rīga informācijas lietotāji ir profesionāli mākslas zinātnieki un kritiķi,
izstāžu kuratori, mākslinieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm, mākslas augstskolu un

mākslas skolu pasniedzēji gan no Rīgas, gan citām Latvijas pilsētām, studenti un žurnālisti.

7. SMMC - Rīga informacionālā sadarbība ar citām iestādēm

Veidojot lielus mākslas projektus, gadskārtējās izstādes, mākslinieku

dokumentācijas, ne vienmēr ir pietiekama tā informācija ,

kas jau ir uzkrāta SMMC.

Šādos gadījumos tiek izmantoti mākslas muzeju un Mākslinieku savienības arhīvs,
bibliotēkas. Laba un regulāra ir sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, īpaši vācot

materiālus mākslinieku dokumentācijām.
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Īsi dzīves apraksti. Darba gadi bibliotēkā

LILIJA BANGA

MATERIĀLI LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS

DARBINIEKU BIOGRĀFISKAJAI VĀRDNĪCAI I

Lai iepazīstinātu sabiedrību, it īpaši mūsdienu bibliotekāru paaudzi, ar Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbinieku dzīvi un darbību, turpinām apkopoto biogrāfisko
materiālu publicēšanu. Personālijas kārtotas alfabēta secībā.

Lilija Banga 2 (dz. Ozoliņa; 1905.13.V Rīgā - 1980.26.X1 Rīgā). Tēvs - strādnieks

"Fēniksa" fabrikā, māte - mājsaimniece. Beigusi Rīgas pilsētas 3.vidusskolu (1924). Studējusi
(ar pārtraukumiem) Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinību fakultātes
tiesību zinību noda|ā (1929-37), līdztekus strādājot zvērināta advokāta A.Bočagova
kantorī par sekretāri mašīnrakstītāju.

Lilijas māsa Benita Ozoliņa, vīra uzvārdā Mārsiete, un māsasvīrs Jānis Mārsietis

bija aktieri Valsts Dailes teātrī. 1933.g. Lilija Ozoliņa apprecējās ar gleznotāju Leonīdu

Bangu (viņu laulība šķirta 1940. g.).
Valsts bibliotēkā (toreiz Zemes bibliotēkā) L.Bangu pieņēma darbā direktors Žanis

Unāms. 1941.g. oktobrī L.Banga sāka strādāt bibliotēkā par mašīnrakstītāju valodu

pratēju, jo labi zināja krievu, vācu un franču valodu. Kad 1943.g. janvārī Ž.Unāmu
iecēla par Kultūras un sabiedrisko lietu departamenta direktoru, viņš L.Bangu izvēlējās
par savu sekretāri.

L.Banga atsāka darbu Valsts bibliotēkā 1945. g. jūlijā kā bibliotekāreKataloģizācijas
nodaļā. 1948.g. viņu paaugstināja par galveno bibliogrāfi, 1954.g. decembrī pārcēla
par vecāko redaktori, bet no 1970.g. atkal atjaunoja galvenā bibliogrāfa amatā. 1973.g.
oktobrī L.Banga aizgāja pensijā.

Lilija Banga ilgus gadus bija iespieddarbu bibliotekārās apstrādes procesa

Valsts bibliotēkas darbinieki 1945.gada 12. februārī
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organizētāja Valsts bibliotēkā. Viņa bija nenovērtējama palīdze un padomdevēja gan

alfabētiskā kataloga organizācijas, gan grāmatu aprakstīšanas, gan šifrēšanas

jautājumos. Konsultējusi gan savus tuvākos kolēģus, gan arī citu nodaļu un bibliotēku

darbiniekus.
Liela bija L.Bangas interese par mākslas dzīvi, jo īpaši par teātri. Pašas saskare ar

pazīstamiem skatuves māksliniekiem, atmiņā paturētie daudzie un dažādie
kultūrvēsturiskie fakti viņas stāstījumā ieinteresēja katru klausītāju.

VERA FELDMANE

Vera Feldmane 3 (dz.Kļaviņa; arī Jaunzema, 1925.25.111 Dzelzavas pagastā -

1998.03.11 Rīgā). Mācījusies Dzelzavas pagastskolā, 1945.g. pabeigusi Madonas vidusskolu.

Tā paša gada vasarā Vera Kļaviņa iesniedza lūgumu Rīgas Skolotāju institūta direktoram

uzņemt viņu institūta latviešu valodas, literatūras un vēstures fakultātē. Kā teicamniece

uzņemta bez iestāju pārbaudījumiem. Materiālo apstākļu dēļ Vera Kļaviņa iestājās institūta

neklātienes nodaļā. Studijas pārtrauca vīra nāve. 1947.g. rudenī VJaunzema iestājās
LVU Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras neklātienes nodaļā (augstskolas
diplomu saņēma 1954. g.).

1945. gada oktobrī viņa sāka strādāt Latvijas PSR Valsts bibliotēkā, kas kļuva par

viņas pirmo un vienīgo darba vietu. Sākumā Vera Jaunzema strādāja par bibliotekāra

palīdzi, 1946.g.aprīlī viņu apstiprināja par bibliotekāri. 1952. g aprīlī Veru Feldmani

paaugstināja par galvenā bibliogrāfa v.i. Grāmatu apstrādāšanas un katalogu nodaļā,
bet tā paša gada augustā pārcēla par vecāko bibliotekāri uz Lasītāju apkalpošanas
nodaļas marksisma-ļeņinisma kabinetu. 1954.g. aprīlī LPSR VB direktors A.Rīdzenieks

iecēla V.Feldmani par Sīko iespieddarbu, PSRS tautu un mūzikas - nošu literatūras

fonda galvenā bibliogrāfa v.i.V.Feldmane atlasīja izdevumus bibliotēkas sīkiespieddarbu
fondam gan no VB galvenās grāmatu krātuves, gan no rezerves un apmaiņas fonda.

V.Feldmane izveidoja un ilgus gadus vadīja Grupālās apstrādes, kartogrāfisko un

attēlizdevumu nodaļu (nodaļa dibināta 1966. g.), gādāja par tās fondu un uzziņu aparātu.
Viņa labi pārzināja sīkiespieddarbu repertuāru ne tikai VB, bet arī citās bibliotēkās;
prata lietpratīgi organizēt darbu, piesaistīt nodaļā gados jaunus cilvēkus. Kad daļa
bibliotēkas fondu tika nodoti slepenajam "specfondam",viņa prata organizēt darbu tā,
lai 20.-30. gadu izdevumi - adrešu grāmatas, kalendāri, sabiedrisko organizāciju statūti,
izdevniecību katalogi, mācību iestāžu programmas, teātru

,
koncertu afišas un

programmas - neietu zudumā.

Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu fonds ir "maza bibliotēka mūsu lielajā bibliotēkā"

ar vienu miljonu iespiedvienībām 4 . Šai lielajai "saimniecībai" un tās bibliogrāfiskajam

aparātam Vera Feldmane atdeva visu savu darba mūžu līdz aiziešanai pensijā 1985.g.

JĀNIS FRĪDE

Jānis Frīde 5 (1910.25X11 Rīgā - 1987.4.11 Rīgā). Dzimis dzelzsgriezēja ģimenē.
1915. gadā kopā ar vecākiem evakuējās uz Pēterpili. 1917.g. J.Frīde iestājās Pēterpils
s.ģimnāzijā. 1922.g. atgriezās Rīgā. 1928. gadā beidzis P.Dzeņa vidusskolu. J.Frīde mācījies
arī Rīgas Komercinstitūta konsulārajā nodaļā, bet līdzekļu trūkuma dēļ izstājies no trešā

kursa.
Darba gaitas sācis 1928. gadā; strādājis par svērāju kantoristu valsts dzelzceļos,

rēķinvedi Valsts elektrotehniskajā fabrikā, redaktoru sporta periodiskajos izdevumos.
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Kara gadus pavadījis Saratovas apgabala Voskresenskas rajonā, kur gadu strādājis

par grāmatvedi mežniecībā, pēc tam par skolotāju Voskresenskas vidusskolā. 1943.g.

pavasarī J.Frīdi mobilizēja. Latviešu divīzijā dienējis līdz 1943. g. rudenim. Tajā pašā gadā

viņš iestājās Maskavas Valsts bibliotēku institūta Bibliogrāfijas fakultātes vakara nodaļā,
kuru pabeidza 1947. g. Līdztekus strādājis par vecāko bibliogrāfu konsultantu toreizējā
Vissavienības Grāmatu palātā.

1944. apprecējies ar studiju biedri Irinu (no 1946.g. oktobra līdz 1952. g.

septembrim viņa strādāja Rīgā Latvijas PSR Valsts bibliotēkā).
1945. septembrī J.Frīde sāka strādāt Latvijas PSR Valsts bibliotēkas grāmatu

krātuves retumu nodaļā par vecāko bibliogrāfu, no 1947.g. jūlija - par galvenā
bibliotekāra v.i. krātuves vēstures un mākslas literatūras sekcijā. Neilgu laiku viņš bija
Valsts bibliotēkas direktora vietnieks bibliogrāfiskajos jautājumos, no 1949.g. janvāra
līdz augustam - bibliogrāfijas nodaļas vadītājs. Paralēli darbam bibliotēkā strādājis Rīgas
Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā par stundu pasniedzēju. Aizgājis no darba

bibliotēkā 1949.g. augustā.
1949./50. mācību gadā J.Frīde pārņēma Bibliotēku zinātnes nodaļas vadību Latvijas

Valsts universitātē atlaistā bibliotēku zinātnes katedras vadītāja doc. Kārļa Egles vietā.

J.Frīde gādāja par profesionālu bibliotekāru sagatavošanu, lasīja lekcijas vispārīgajā

grāmatniecībā un bibliotēku vēsturē. Taču sakari ar Valsts bibliotēku nepārtrūka, un

J.Frīde turpināja semināru vadību Valsts bibliotēkas bibliogrāfijas nodaļā.
J.Frīde bija arī žurnālists un literatūrpētnieks.

VERA KAULA

Vera Kaula 6 dzimusi 1908.g.3.V1 Krievijā, Kurgānā. 1921.g. kopā ar vecākiem

viņa atgriezās Latvijā. 1927.g. beidza Valsts Rīgas krievu vidusskolu un iestājās Latvijas
Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes vēstures nodaļā, kur studēja ar

pārtraukumiem līdz 1940.g. septembrim. Izstājās no ceturtā kursa līdzekļu trūkuma

dēļ. Piepelnījās, strādājot par mājskolotāju.
No 1927.g. līdz 1928.g. Vera Kaula strādāja grāmatu drukātavā "Dzintars" par

kantoristi. Valsts bibliotēkā strādāja no 1933. g. decembra līdz 1934. g. oktobrim kā papildu
darbiniece ar atalgojumu no bezdarba apkarošanas fonda līdzekļiem (50 lati mēnesī),
bet vēlāk uz brīva līguma pamata ar algu 80 lati mēnesī. Ilgāku laiku viņa strādāja par
kartīšu rakstītāju. 1939.g. janvārī V.Kaula aizgāja no darba bibliotēkā, jo to paredzēja
likums par valsts aizdevuma piešķiršanu normālas studiju gaitas nodrošināšanai

augstākajās mācību iestādēs. 1940. g. septembrī viņa atgriezās Valsts bibliotēkā un strādāja
par jaunāko dežuranti lasītavā. 1941 .g. janvārī bibliotekārei V.Kaulai piešķīra zinātniskās

darbinieces statusu. 1944.g. oktobrī direktors A.Ģērmanis viņu iecēla par grāmatu
aprakstīšanas sektora vadītāja v.i., bet 1945. g. jūlijā - par Kataloģizācijas nodaļas vadītāju.
Vera Kaula pārvaldīja vācu, angļu, franču un krievu valodas, no senajām - grieķu un

latīņu valodas. 1946.g. 4.maijā direktora v.i. Arnolds Rīdzenieks atbrīvoja viņu no

Kataloģizācijas nodaļas vadītājas amata un pārcēla par galveno bibliotekāri Politehniskās
literatūras filiālē, uzdodot viņai pagaidām turpināt darbu Kataloģizācijas nodaļā. Kopā
ar citiem VB darbiniekiem viņa strādāja sezonas lauku darbos bibliotēkas palīgsaimniecībā
"Vindeles" (Cēsu apriņķa Lenču pagastā).

V.Kaula ilgus gadus bija alfabētisko katalogu galvenā redaktore, veica lasītāju un

darba katalogu rediģēšanu, izstrādāja reglamentējošo dokumentāciju (alfabētiskā
kataloga nolikumu, darba instrukcijas). Viņas vadībā tika iesākta centrālā alfabētiskā

ārzemju izdevumu kopkataloga veidošana.
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V.Kaula sistemātiski lasīja lekcijas bibliotekāru kursos un semināros, konsultēja
bibliotekārus, sastādīja metodiskus norādījumus tautas bibliotēkām7 .

1963.g. oktobrī V.Kaula aizgāja pensijā.

MALVĪNE PURINA
r

Malvīne Purina 8 (1895.1.11. Dundagas pagastā - 1976.14.X11 Rīgā). Dzimusi kalpa
ģimenē kā sestais un pēdējais bērns. Kad mātei acis palika tumšākas un tēvu sāka mocīt

reimatisms, ģimene pārcēlās uz Ventspili. 1914. gadā beigusi Ventspils tirdzniecības skolu.

1921.g. M.Purina absolvējusi vidusskolu pieaugušajiem Rīgā. Tā paša gada rudenī

iestājusies Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes baltu filoloģijas nodaļā.
1936. gadā viņa sekmīgi beidza LU Pedagoģijas nodaļu un ieguva pedagoģijas kandidāta

grādu, ko 1939. gadā pārdēvēja par pedagoģijas maģistra grādu.
Laikā no 1916. līdz 1917. gadam strādāja par kantoristi Centrālajā latviešu bēgļu

apgādāšanas komitejā Petrogradā, pēc tam līdz 1918. gada decembrim - par grāmatvedi
savienībā "Konzums", vēlāk - kooperatīvā "Produkts". Vairāk nekā divus gadus M.Purina

bija Izglītības ministrijas vecākā kancelejas ierēdne. Šo nodarbošanos viņa bija spiesta
atstāt sakarā ar štatu samazināšanu.

1922. gada aprīlī M.Purina sāka strādāt Valsts bibliotēkā uz brīva līguma pamata

par kartīšu rakstītāju, ārštata darbiniekos viņu ieskaitīja pēc gada; 1923.g. oktobrī
M.Purinu iekļāva štatā un iecēla par II šķiras bibliotekāra palīgu.

M.Pūriņa paralēli dienas darbam Valsts bibliotēkā studēja vēsturi, nokārtojot
Latvijas Universitātes vēstures nodaļā desmit pārbaudījumus. Studijām viņa nodevās ar

lielu aizrautību, vēloties būt noderīga saviem līdzcilvēkiem, kā arī, lai palīdzētu māsas

bērniem tikt pie izglītības.
Studiju laikā un arī vēlāk M.Pūriņa bija LU studentu-dziedoņu biedrības

"Dziesmuvara" biedre.

1940. gada novembrī, kad bibliotēkā ieviesa jaunus amatu apzīmējumus, M.Purinu

iecēla par zinātnisko darbinieci.

1941. gada decembrī bibliotēkas vadība M.Purinu pazemināja par bibliotekāri.

1944.g. septembrī viņa devās uz Kurzemi. No 1944.g. decembra līdz 1945.g. jūlijam
M.Pūriņa strādāja par skolotāju Piltenes nepilnajā vidusskolā. Tā kā viņas lielākā vēlēšanās

bija strādāt bibliotekāra darbu, 1945. g. 1 .augustā viņa atkal atgriezās Valsts bibliotēkā,

šoreiz vecākās bibliotekāres amatā. M.Pūriņa strādāja Grāmatu krātuves nodaļas filoloģijas
un filozofijas literatūras sekcijā, ko vadīja Rihards Rudzītis, pēc tam lasītavā un Apstrādes
un katalogu nodaļā. 1959.g. septembrī viņa aizgāja pensijā.

BRUNHILDA SLEIKŠA

Brunhilda Sleikša9 (dz. Kalniņa; 1902. g. 23.X. Valmieras apriņķa Jēru pagastā - ?

Rīgā). Viņas vecāki bija ieguvuši nelielu lauku īpašumu. Beigusi Rūjienas vidusskolu (1922).
No 1928.g. līdz 1939.g. viņa mācījās Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas
fakultātes Baltu filoloģijas nodaļā, kur, studējot ar pārtraukumiem, ieguvusi filoloģijas
maģistra grādu. Studiju laikā B.Kalniņa strādāja algotu darbu par darbvedi Izglītības
ministrijas Skolu muzejā, Liepājas Valsts komercskolā, Izglītības ministrijas Pieminekļu
valdē, lai nopelnītu nepieciešamo iztiku, kā arī palīdzot ar līdzekļiem brālim un māsai, jo
bērni bija zaudējuši tēvu jau bērnībā. 1925.g. praktizējās Rīgas pilsētas s.bibliotēkā.

ī940.g. pavasarī pabeidza Latvijas Rakstu un mākslas kameras (priekšsēdētājs J.Druva)
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rīkotos bibliotekāru kursus, jo Brunhildai Kalniņai bija stingra apņemšanās strādāt šajā
darbā. R.Vītoliņa vadītajos bibliotekāru kursos viņa piedalījās lekcijās par teorētiskiem

priekšmetiem (piem. prof. P.Ķikaukas lekcijās par grāmatniecību), praktisko priekšmetu
stundās un bibliotekārā darba praksē, kā arī nokārtoja gala pārbaudījumus.

No 1941 .g. februāra B.Sleikša strādāja par bibliotekāri Misiņa bibliotēkā. Sakarā

ar Misiņa bibliotēkas pārņemšanu un Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas 1941.g.
28. augusta rīkojumu B.Sleikšu ieskaitīja Zemes bibliotēkas dienestā - nodaļā Torņa ielā

3/5. Pēc Rīgas okupācijas 1944. g. B.Sleikša rakstīja lūgumu, lai viņu atstātu darbā Valsts

bibliotēkā. Viņu apstiprināja par nodaļas "Baltica" vadītāja v.i. grāmatu krātuvē, bet

1945. g. jūlijā - par galveno bibliotekāri. (Nodaļā "Baltica" uzkrāja literatūru par Latviju
un citām Baltijas valstīm svešvalodās, neatkarīgi no izdošanas vietas un laika). B.Sleikša

nodaļā "Baltica" lika lietā savu erudīciju un svešvalodu prasmi, jo pārvaldīja franču,
vācu, lietuviešu, poļu un zviedru valodu. Latviešu literatūras un Baltijas literatūras nodaļā
(vad. Jūlijs Krūmiņš) viņa nostrādāja līdz 1951.g., kad "darba interesēs" bibliotēkas

direktors A.Rīdzenieks viņu pārcēla no Novadpētniecības nodaļas uz Apstrādes un

katalogu nodaļu par vecāko redaktori. Viņa bija spiesta direktoram arī piekrist, ka viņu
pazemina amatā par bibliogrāfu.

Daudzus gadus B.Sleikša Valsts bibliotēkā veica klasificēja grāmatas visās tehnikas

nozarēs. Viņa klasificēja jaunienākušo tehnisko literatūru, rediģēja sistemātiskā kataloga
struktūru. B.Sleikša sniedza konsultācijas Latvijas bibliotēku darbiniekiem, brauca

komandējumos, lasīja lekcijas bibliotekāru kursos un semināros. B. Sleikša sastādījusi
"Autoru tabulas Latvijas PSR bibliotēkām" (R., 1960. 328 Ipp.) latviešu un to svešvalodu

grāmatu fondu šifrēšanai, kuru rakstībā lieto latīņu burtus. 1969. gada jūlijā B.Sleikša

lūdza bibliotēkas administrāciju pārcelt viņu uz bibliogrāfiskā uzziņu darba un

informācijas nodaļu. Te viņa strādāja tehniskās literatūras lasītavas bibliogrāfisko uzziņu
punktā. Pensijā aizgāja 1972. g. maijā.

ELLA SOVERE

Ella Sovere 10 (1901.411. Lānametsas pagastā, Valgas raj. (Igaunijā) - 1985. 5.X11

Rīgā). Dzimusi tautskolotāja ģimenē. Pirmo izglītību ieguva pie tēva. Mācījusies Salomona

privātskolā Tartū un Latvijas tautas universitātes abitūrijas kursos. 1933. g. E.Sovere kā

eksterne ieguva gatavības apliecību. 1936. g. viņa iestājās Latvijas Universitātes Filoloģijas
un filozofijas fakultātes vēstures nodaļā un vienlaikus turpināja darbu Valsts bibliotēkā.
No 1920. līdz 1922.g. E.Sovere bija kantoriste karavīru kooperatīva grāmatvedībā.

Valsts bibliotēkā E.Sovere sāka strādāt 1923.g. maijā kā ārštata darbiniece -

katalogu kartīšu rakstītāja, kā arī veica kancelejas darbus. No 1924.g. viņa bija reģistratore.
1927.g. martā Valsts bibliotēkas direktors M.Stumbergs viņu iecēla par II šķiras
bibliotekāra palīgu, 1938.g. - par I šķiras bibliotekāra palīgu.

1940. g. novembrī Ellai Soverei piešķīra zinātniskās darbinieces statusu. No 1941 .g.

viņa veica redakcijas sekretāres pienākumus un bija nodarbināta Latvijā izdoto grāmatu
rādītāja - bibliogrāfijas mēnešraksta "Zemes bibliotēkas biļetens" sastādīšanā. No 1944. g.

decembra viņa bija bibliogrāfisko rādītāju sektora vadītāja v.i.

1945. g. jūlijā Valsts bibliotēkas direktors A.Ģērmanis iecēla E.Soveri par Bibliogrāfijas
nodaļas vadītāju; kopā ar viņu strādāja galvenā bibliogrāfe Elizabete Jākobsone, vecākā
redaktore Elfrīda Pētersone, bibliogrāfi Eiženija Peile, Valija Krapte, Marta Trauberga
un citi. E.Sovere bija konsultante bibliogrāfiskā darba metodikas jautājumos.

1948.g. februārī sakarā ar darba pārkārtošanu Valsts bibliotēkā direktors

A.Rīdzenieks iecēla E.Soveri par Grāmatu palātas Obligātā eksemplāra nodaļas vadītāju
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un uzdeva viņai pārraudzīt arī iespieddarbu reģistrācijas nodaļas darbu (viņas vietā par

Bibliogrāfijas nodaļas vadītājas v.i. iecēla galveno bibliogrāfi E.Peili). Grāmatu palātā
E.Sovere nostrādāja līdz tā paša gada I.decembrim, kad aizgāja no darba veselības

pasliktināšanās dēļ.

AUSTRA ŠMITE

Austra Šmite 11 (dz.Rudzīte; 1914.22.X11 Rīgā - 1995.11 .V Rīgā). Dzimusi strādnieku

ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā kopā ar vecākiem evakuējusies uz Smoļensku. Pēc

atgriešanās Rīgā no 1921 .g. mācījusies pamatskolā, pēc tam 4.Rīgas pilsētas ģimnāzijā,
kuru beigusi 1932. g. No 1935. g. līdz 1939. g. studēja Angļu valodas institūta pedagoģijas
nodaļā. 1947.-48. g. kā eksterne noklausījās bibliotēkzinātnes kursu LVU Filoloģijas
fakultātē.

Darba gaitas A.Šmite sāka 1933. g. martā kā rezerves darbiniece Izglītības ministrijā.
Viņu nosūtīja darbā uz Cēsu Valsts arodskolu. 1935.g. septembrī A.Šmiti pārcēla uz

Izglītības ministrijas Pieminekļu valdi, kur viņu nodarbināja kancelejas darbos. Pieminekļu
valdes dienestā A.Šmite nostrādāja līdz 1944. g. aprīlim.

1945.g. decembrī A.Šmiti pieņēma darbā Valsts bibliotēkā par bibliotekāri

Bibliotēkekonomijas nodaļā (vad. M.Nikolajeva-Bergina). Kopā ar A.Šmiti strādāja galvenā
bibliogrāfe Meta Pormale, vecākā bibliogrāfe Ilga Ļūļa, bibliogrāfe Lidija Būce. 1947.g.
martā A.Šmiti pārcēla par vecāko bibliotekāri Bibliogrāfijas nodaļā. 1949. g. paaugstināja
par galveno bibliogrāfi. No 1950. g. līdz pat aiziešanai no darba (1993. g. viņa strādāja
Apstrādes un katalogu nodaļas klasifikācijas sektorā (arī klasifikācijas nodaļā). Desmit

gadus A.Šmite vadīja šo sektoru.
A.Šmite daudz darījusi Valsts bibliotēkas klasifikācijas darba tabulu un sistemātiskā

kataloga un tā palīgaparāta izveidē. Viņa izstrādāja VB sistemātiskā kataloga un

personāliju rādītāju instrukcijas. Viņa bija vairāku bibliotekārās klasifikācijas tabulu

izdevumu (latvisko tulkojumu un papildinājumu) 12 zinātniskā redaktore.

Ilgus gadus A.Šmite strādāja par stundu pasniedzēju LVU, lasot lekcijas par

iespieddarbu klasificēšanu. Līdztekus darbam VB A.Šmite lasīja lekcijas arī Kultūras iestāžu

darbinieku sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas kursos, kā arī rajonu un pilsētu
bibliotēku darbinieku semināros.

LAILA VIĻUMSONE

Laila Viļumsone13 (dz. Rozentāle; 1903. g. 16.1X -1977. g. .. Rīgā) mākslinieku

ģimenē. Vispārējo izglītību ieguvusi no tēva Jana Rozentāla. Beigusi zviedru vidusskolu

Somijā, augstāko izglītību ieguvusi Angļu valodas institūtā Rīgā/1928.g./. 1929. g. viņa

apprecējās, 1931 .g. piedzima dēls Jānis. Pēc vīra nāves (1933.g. sāka strādāt par darbvedi

Latvijas Valsts dzelzceļa pārvaldē, kur nostrādāja 11 gadus. Bez vietējām valodām

L.Viļumsone prata arī zviedru un somu valodu.

Darba gaitas Valsts bibliotēkā L.Viļumsone sāka 1944.g. novembrī. Te viņa
nostrādāja līdz 1971 .g. rudenim. Visu darba mūžu viņa nostrādāja Apstrādes un katalogu
nodaļā. Bibliotekārajā darbā viņa papildinājās, mācoties LVU eksternātā. L.Viļumsone ir

sastādījusi katalogu kartītes lielai daļai Valsts bibliotēkā esošajām ārzemju grāmatām.
No tēva Laila Viļumsone bija mantojusi skaistuma izjūtu, viņa mācīja citus saskatīt

skaisto apkārtējā dzīvē, protams, arī gleznās, mūzikā. Viņa bija arī cītīga ārzemju literatūras

lasītāja oriģinālvalodā.
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BIRUTA ZAKĒVICA

Biruta Zakēvica 14 (dz. Einberga; 1919.26.X Lietuvā, Biržu rajona Vasku pagastā -

1987.12.V Rīgā). 1925. gadā Biruta Einberga kopā ar vecākiem pārcēlās uz Rīgu. 1933. gadā
beigusi Rīgas pilsētas 41 .pamatskolu un 1938. gadā - Rīgas pilsētas 2.ģimnāziju. 1938. gada
rudenī devās uz Kaunu un iestājās Lietuvas Vitauta Dižā universitātes Filoloģijas fakultātes

angļu valodas nodaļā. 1939. gada vasarā slimības dēļ studijas pārtraukusi un atgriezusies
Rīgā, kur turpinājusi ārstēties. No 1941. gada līdz 1945. gadam strādājusi Tērvetes

sanatorijas bibliotēkā, kur ieguvusi pirmās bibliotekārā darba iemaņas.
1948. gadā B.Einberga iestājās LVU Filoloģijas fakultātes bibliotēku nodaļas

eksternātā; pēc tā likvidēšanas 1951 .gadā viņa iestājās LVU Filoloģijas fakultātes latviešu
valodas un literatūras nodaļā, kuru beidza ar izcilību 1957. gadā.

Valsts bibliotēkā B.Einberga sāka darbu 1945. gada februārī. Sākumā viņa bija
bibliotekāres, pēc tam bibliogrāfes amatā. No 1946. gada viņa strādāja A.Vēbera vadītajā
Kataloģizācijas nodaļā par vecāko redaktori.

Ilgus gadus bija Apstrādes un katalogu nodaļas galvenā bibliogrāfe (1951-1969).
Viņa bija viena no bibliotēkas sistemātisko katalogu sistēmas veidotājām. B.Einbergas
pārziņā bija vairākas sistemātiskā kataloga nodaļas (sabiedriskās zinātnes, māksla,
medicīna u.c.). Viņa gādāja arī par reglamentējošās dokumentācijas izstrādi, piem.,
sistemātiskā kataloga alfabētiskā priekšmetu rādītāja darba instrukciju. Veica metodisko

darbu kā konsultante, lektore, palīdzot apgūt zināšanas grāmatu kataloģizēšanā un

katalogu organizēšanā. Vairākus gadus strādājusi arī Valsts bibliotēkas Mūzikas nodaļā
par galveno bibliotekāri ar nodaļas vadītājas tiesībām (1969 VI - 1978). Vairāku rakstu

autore par Valsts bibliotēkas uzziņu aparātu. Aizgāja pensijā 1978. gadā, pēc tam strādāja
Valsts bibliotēkā dažādos amatos līdz 1983.g. decembrim.

ATSAUCES:

1 Sk. arīLNB Rakstu XIX sēj., 131. -148.1pp.; LNB informatīvo biļetenu (29.08.1994), 5. -

14.1pp.- Visus materiālus sakārtojusi Silvija Sardiko.
2 LNB arhīvs. - 1227.1ieta.-71 Ip.
3 LNB arhīvs. -1910. lieta. - 71 Ip.
4 OennMaHe B.Oibop npon3BeneHww neqaTn nna rpynnoßOiži očpaboTKu b

rocynapcTßeHHoii 6n6nnoTeKe JlaTßmžicKoii CCP nM.B.Jlaunca -V.Lāča LPSR Valsts

bibliotēkas Raksti. - 4.[sēj.]. -1973. - 194. - 209.1pp.
5 LNB arhīvs. -173. lieta. - 39 Ip.; Zālītis J. Frīde Jānis//Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - R.,
1992.- 106.-107.1pp.
6 LNB arhīvs. - 342.1ieta.-77 Ip.
7 Kaula V. Kā organizēt alfabētisko katalogu. - R., 1956. - 41 Ipp.
8 LNB arhīvs. -489. lieta. -91 Ip.
9 LNB arhīvs. -1200. lieta. - 82 Ip.
10 LNB arhīvs -585. lieta. -157 Ip.
11 LNB arhīvs.-2209. lieta.-70 Ip.
12 Šmite A. Latvijas PSR rajona bibliotēkas katalogs.- R., 1953.- 580 Ipp.; Bibliotekārās

klasifikācijas tabulas masu bibliotēkām.- R., 1950.; Bibliotekārā un bibliogrāfiskā
klasifikācija R.: Avots, 1982.; R.: Avots, 1984 u.c.

13 LNB arhīvs. - 1089. lieta. - 39 Ip.
14 LNB arhīvs. - 1600. lieta. - 80 Ip.
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LATVIEŠU GRĀMATZĪMES

Grāmatzīmi, šo mazo, skaisto mākslas darbu krāj daudzi. Krāj paši mākslinieki,
kas tās izgatavo, krāj tie, kuriem grāmatzīmes darinātas, krāj kolekcionāri kā mākslas

darbus.

Lai palīdzētu kolekcionāriem un citiem interesentiem orientēties lielajā
grāmatzīmju klāstā, radies šis grāmatzīmju saraksts, kas aptver laikposmu no 1897. līdz

1945. gadam. Šis saraksts sākts ar 1897. gadu tāpēc, ka pirmā latviešu mākslinieciskā

grāmatzīme radusies šajā gadā. To darinājis Rihards Zariņš kā kāzu dāvanu savai

dzīvesbiedrei - zviedru dziedātājai Evai Sundblādei. Šajā grāmatzīmē attēlota nāra, kas
klausās putnu dziesmās un koklē. Sarakstu sastādījis Laimonis Straupenieks.

Mākslinieki un viņu izgatavotās grāmatzīmes sarakstā sakārtotas alfabētiskā
secībā.

Sarakstā dots precīzs grāmatzīmes teksts, izmēri milimetros un, ja iespējams
konstatēt, arī izgatavošanas gads.

Lai atvieglotu grāmatzīmju noteikšanu, saraksta

otrajā daļā dots alfabētiskais rādītājs tām personām,
kam grāmatzīmes gatavotas. Tas stipri atvieglos autoru

atrašanu, jo uz nepazīstamas grāmatzīmes mēs redzam

parasti tikai īpašnieka, ne autora vārdu.
Šā saraksta manuskriptu sastādītājs Laimonis

Straupenieks 1976. gadā uzdāvināja Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai.

Laimonis Straupenieks grāmatzīmju sarakstā

ietvēris visas viņam zināmās latviešu grāmatzīmes, kas

izveidotas līdz 1945. gadam. Sastādītājam nav izdevies

pārbaudīt visas zināmās grāmatzīmju kolekcijas, tāpēc
sarakstam nepieciešami papildinājumi un labojumi. Bet

arī šādā veidā saraksts ir noderīgs pētniecības darbā.

Mākslinieku biogrāfiskos datus papildinājusi
Silvija Sardiko.

U. Zemzara, R. Skrubja, V. Rešņa zīmētas grāmatzīmes
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LATVIEŠU GRĀMATZĪMES. 1897 -1945*

Sastādījis Laimonis Straupenieks (1929 - 1983)

OĻĢERTS ĀBELĪTE 1909.26.2. Rīgā - 1972. 29.08. Ikšķilē
I. Ābelīte 1942

2. 1943

3. P.Dobroze 1943

4. A.Jansons 1943

5. Jans van Kleezmjust 1946

6. A.Purmaļa grāmata 80x46 1944

7. Ex libris A.Rinks

8. tp. krievu valodā

9. P.R. (P.Rozītis) 1943

10. RRozītis

11. Velta Tonē

12. S.Vidbergs

J.

1. 1934

2. Oskars Sakariņš

AUGUSTS ANNUSS 1893.27.10. Liepājā -1984. 05.01. Ņujorkā
1. Ex libris Irma Gustav 108x68

JĀNIS ANSONS 1 888.8.4. Rīgā -1935

1. Ex libris Frānze Ansohn 103x75 1917

2. Memento mori Ex libris W. Ansohn 80x58 1917

3. E J (Eduards Jansons) 48x41 1918

4. Ex libris Grete Kahn 60x75 1912

5. Ex libris Klara (Klāra Jansone) 34x65 1920

6. Time is money Ex libris Valdis Kurzemnieks 92x75 1917

7. Ex libris R.Stahl 59x70 1918

8. L.Schubarth 83x52 1917

9. Ex libris L.Schubarth

10. Izglītības kooperatīva
"Kultūras balss" īpašums Nr. 115x90 1919

ARTURS APINIS 1904.27.01. Jelgavā - 1975. 21.05. Rīgā
1. Artura Apiņa īpašums 51x61

2. Paula Apiņa grāmata 62x48 1926

3. Paula Apiņa grāmata 73x56

4. Pauls Apinis
5. F.Bange
6. F.Bange
7. F.Bange

*

Grafiķu saraksts precizēts un daļēji papildināts ar trūkstošiem dzimšanas un miršanas gadiem.
Datu precizēšanā izmantota Jāņa Šiliņa grāmata "Latvijas māksla. 1915-1940" un izdevuma "Māksla
un arhitektūra biogrāfijās" pirmie divi sējumi. Grāmatzīmju rādītājā saglabāta L.Straupenieka lietotā

transkripcija kā arī grāmatzīmju formāts un hronoloģija. (Sast. S.Sardiko piezīme)
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8. Ex libris Jānis Grants 59x80 1957

9. Brāļu Lāču īpašums 87x61

10. Bruno Michailova grāmata 61x45 1931

11. Kārļa Ozoliņa grāmata 71x71 1957

12. Bruno Silzars grāmata 1931

13. Libris Alfrēds Skuja 60x53 1934

14. J.Šternbergs 1932

15. Anna Treija
16. Ex libris Anna Treija 70x63 1930

17. Ex libris Žanis Unams 71x49 1932

18. Roberta Vītoliņa grāmata 69x56 1928

ALEKSANDRS APSĪTIS 1880 -1943.19.09.

1. Ex libris J.Ābols 132x91

ANSIS ARTUMS 1908. 15.01. Rīgā -1997. 13.01.

1. Tukuma pilsētas bibliotēka Kat.Nr. inv. Nr. 97x60 1941

ĢIRTS ĀRVALDIS 1910. 24.09. Pēterburgā - 1968. 9.02. Minsterē, Vācijā
1. Ģirts Ārvaldis
2. A.Birnsons

3. A.Valdmanis

KĀRLIS BALTGAILIS 1893. 27.03. Gatartas pag. - 1979. 15.02. Cēsīs

1. Jēkabs Baltgailis 1933

2. Pēteris Baltgailis 1932

3. Zenta Krastiņa 1934

4.
'

1929

FRANCIS ERNESTS BANGE 1895.12.04. Rēvelē(Tallinā) -1974. 27.07. Detroitā, ASV

1. Artura Apiņa īpašums 1929

2. Kārļa Baginska grāmata 90x62 1926

3. tp. divkrāsu 90x62 1926

4. Ex libris Emma Bange 102x67 1926

5. grāmata 85x50 1928

6. Emma Bange 1936

7. Ex libris Francis Bange 55x37 1929

8. Precor tibi lucem et felicitatem luceat tibi laetitia Novo

anno Francis Bange 1933 109x75 1932

9. Vivas, crescas, floreas Anno novo!

1938 Francis Bange 132x108 1937

10. Francis Bange 1939

11. Francis Bange 1940

12. Monika Bange 1935

13. Ex libris Jēkabs Bīne 117x82 1932

14. Ex libris Mr. Marco Birnholz nr.l2 136x104 1933

15. Ex libris Marco Birnholz nr.l3 141x100 1933

16. Marco Birnholz (trīskrāsu) 1933

17. K.Daboliņš 1933

18. Ex libris A.Dzērvits 105x70 1928

19. Felicita 1940
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20. Ex libris Augusts Fišers nr. 14 107x75 1933

21. V.Fleissig 1934

22. Hanns Heepren 1935

23. Hanns Heepren 1935

24. Ex libris FJansons 89x66 1931

25. Kņiga E.E.Kļimova (krievu vai.) 60x44 1926

26. A.Krastiņš 1937

27. J.Liepiņ FB 29 91x53 1929

28. M.Pormanis 1930

29. M.Pormanis 1940

30. Ex libris Ida Saliņš 142x115 1932

31. (Piebaldzēns gardibenē ar lāpstu) 1940

FRIDRIHS BAURS 1879.18.06.-?

1. O.Skanstiņš
2. Jānis Zalcmanis 68x48

3. Malvīne Zalcman

Edgar Nagel grāmata (mets)

Edgar Nagel grāmata (mets)

C.God.frey Quetton (mets)

ALEKSANDRA BEĻCOVA-SUTA 1892.17.3. Čerņigovas apg. - 1981.01.02. Rīgā
I.Ta manta 1943

STEFANS BERCS 1893. 9.04. Rīgā - 1961.22.07. Florensā, Oregonā

1. S.Berca grāmata 60x43

2. Ex libris A.Kampus grāmata 60x41

ARTURS BĒRNIEKS 1886. 5.10. Duntē -1964.30.10. Duntē

1. Oskars Eglītis 1922

2. Rūdolfs Glāznieks 1922

ERNABĒRZIŅA 1906. 4.10. Ļaudonā
1. Ernas Bērziņas īpašums 1927

2. Bērziņu Ernas īpašums 1930

ANSIS BĒRZIŅŠ 1913. 31.01. Rīgā
1. Ex libris Bertoldi Akeri 1939

2. Gotfrids Mežulis 1940

3. Fēliksa Ozola grāmata
4. F.Ozols. Mana grāmata 80x60

5. R.F.Ozols Mana grāmata

JĒKABS BĪNE 1895. 11.04. Rīgā - 1955. 24.10. Rīgā
1. Jēkaba Bīnes grāmata 1930

2. Jura Parupa grāmata 1928

3. Rītiņu Jāņa īpašums 1944

4. Alberta Vītola īpašums

ALEKSANDRS BIRZENIEKS 1893. 18.08. Rīgā - 1980. 3.01. Rīgā
1. AB (A.Birzenieks) 100x71 1925

1 13
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EIŽENS BODNIEKS 1903. 11.06. Valmierā

1. Eižens Bodnieks

2. Ex libris Rita Eriņ 67x44 1923

3. Ex libris Alfons Francis 71x47

4. Mariae Gerasimor 1933

5. Mariae Gerasimor 1933

EDUARDS BRENCĒNS 1885.2.07. Madlienā - 1929. 17.04. Rīgā
E.Brenzen

KĀRUS BRENCĒNS 1879. 6.05. Madlienā - 1951.3.04. Rīgā
Ex libris K.Brencens (mets)
Ex lib Kārlis Bren (mets)
Ex libris J.Krūmiņ (mets)

KĀRUS BUŠS 1912. 28.04. Rīgā - 1987. 22.09. Rīgā
1 Jānis Niedre. Ex libris

VALDEMĀRS CAUNE 1901.7.05.- 1975. 13.06. Rīgā
1. Merksona grāmata 1937

2.

Annas Caunes grāmata (mets) 242x224 1937

VCīpašums 1946 (mets) 125x156 1946

V.Caunel94B (mets) 168x175 1948

Ex libris V.Caune (mets) 97x92

V.- 1948.-C (mets) 208x230 1948

MAIJA CELMIŅA
1 .Aivar Celmiņ
2.Maija Celmiņa
3.Marija Celmiņa

KĀRUS CELMIŅŠ 1894. 11.09. Cēsu apr. -1973. 16.10. Liepājā
1 .Aivar Celmiņ
2.Birutas Celmiņ grāmatu krājums
3. Anša Dickaļa īpašums
4. Alma Kāle

5. Māra Kāļa īpašums
6. Kullīša īpašums 1942

7.Frīdas Lapiņas īpašums
8.Arturs Lesnieks

9.

10. A.Lesnieks

11. Paula Pētersona ex libris

12.Austra Pumpurs
13.1nd. Rozīša ex libris

14.Arnolds Salenieks

15. Vējiņas grāmata 1940

16. Matīsa Zavicka Ex libris

ALFRĒDS CELMS

1 .Alfrēda Celma īpašums 63x46



Laimonis Straupenieks - Latviešu grāmatzīmes. 1897- 1945.

lnb raksti xx

VILIS CIESNIEKS 1908. 16.05. Rīgā - 1989. 29.01. Nīnā, Anglijā
1 Jānis Marsietis 1936

ANSIS CĪRULIS 1883. 25.02. Majoros - 1942. 15.09. Rīgā
1 .Ansis Cīrulis

2.1z Sofijas Cīrulis grāmatām
3. Jaunkalniņ
4. Jaunkalniņ
5.Ex libris Arturs Lesnieks 1923

6.Arturs Lesnieks 1925

7. Mans īpašums. Jānis Šiliņš 1925

Mēnešraksts Latvijas Saule Rīgā.
Zīm. Ansis Cīrulis (marka) 58x44

SERGEJS CIVIS - CIVINSKIS 1895. 22.06. Daugavpilī- ?

I.Ex libris V. Balodis nr. 92x48 1931

ELMĀRS DĀLBERGS 1902. 10.03. Rūjienā
I. Dālbergs 1930

BERNHARDS DANENHIRŠS 1894. 23.12. Rīgā - 1972. 18.05. Rīgā
1 Jenny Bachrach 1934

2.1 znot l.i V.Ciganovih
3.1z kņig Karini Dannengirš 1949

4.1z kņig Karini Dannegirš 1952

5. Licht Ekston 1934

6. Frišs 1966

7. Gitelson
8. Joffe
9. Mihail loffe 1960

10. Mihail loffe 1961

11. (M. Joffe) 1964

12. Joffe
13.Arturs Lapiņš 1965

14.01ga Natanson

15Jessu Strēlnieks Schattentheater 1932

16.Helene Surged ABC

Jaungada vēlējums 1939

DĀVIDS DRAULE

1 .Arturs Lesnieks

RŪDOLFS DRILLIS 1893. 5.10. Grostonā-?

I.

J. (1904.-?)
1 J.Dronis

ELZA DRUJA-FORŠO 1906. Sēlpilī- 1991. ASV

1 .Ex libris augusts nore 80x68
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ARTURS DUBURS - DREKSLERS 1899. 5.03. Pociemā - 1973. 14.05. Rīgā
1 Jāņa Billertaīpašums 100x70 1926

2. Lidijas Dāvis grāmata AD 60x50 1928

3. Ex libris Arturs Drekslers 86x78 1926

4Jansons. Mans īpašums
5.Lejas Sausē 1935

6. "ABC vitam impendere vēro" Austras Stepānes grāmata 56x39 1938

Rīgas rauga un liķieru fabrika. Ex libris 80x50 1941

AUGUSTS DŪMS 1877. 15.05. Jaunpilī-?
1 .Augusts Dūms

2.Ex libris Kārlis Zvejnieks 65x49 1942

EDUARDS DZENIS 1907. 18.04. Vecpiebalgā
1 Jana Andiņa
2. Eduards Dzenis

3. Ex libris Theodor Jegorkin 71x51

4.Kārlis Saliņš

R.DZENIS

1 .Arnolda Kristjansena īpašums 88x62 1935

ANŠLAVS EGLĪTIS 1906. 14.10. Rīgā - 1993. 14.03. Kalifornijā
1 .Miķelis Goppers 1942

2. librisDāvids Bušs 60x66 1942

3. libris Dr. Alfrēds Gāters 56x64

4. libris L. Straupenieks 1976

FRANKS

1. Janson

2. Janson

3. Janson

OTOMIJA FREIBERGA 1903. 19.05. Limbažos

1. Ex libris 112x77

2. Ex libris Oļģerds Freibergs 115x78 1927

KĀRUS FREIMANIS 1909. 4.07. Talsos - 1987. 27.07. Rīgā
1.Valsts Talsu vidusskolas vēsturiskais muzejs 33x50,68x101 1924

2. Teodora Dzintarkalnaīpašums 85x56 1926

3.Valsts Talsu vidusskolas skolēnu padome 48x55 1926

4. libris Leonids Kalniņš 84x49 1934

5.Žaņa Bodmaņa īpašums 0 70 1936

6. libris Indriķis Freimanis 83x34 1938

Ind. Freimaņa grāmata (mets) 102x89 1925

Iz K.Šūniņa grāmatām (mets) 102x62 1925

Iz E. Avota grāmatām (mets) 111x90 1926

A.Podnieka īpašums (mets) 124x70 1926

Ex libris 1929 Kārlis Freimanis (mets) 116x77 1929

Ex libris Alberts Roze (mets) 5.9x59 1940

Ex libris E.A.Baroni 133x68 1940

Voldemāra Upīša īpašums 138x84 1931
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Ex libris Indriķis Kaģis 115x70 1932

(grāmatzimju meti Ellai Ābelei, Birutai Alksnei, Kimai Bērziņai, Skaidrītei Cielavai

Kārlim, Indulim un Indriķim Freimanim, M.Rasai, A.Rozēm)

HERMANIS GRĪNBERGS 1888. 29.09. Rīgā - 1928. 9.12. Rīgā
1 .Ex libris Villi Anskinovitz 50x60 1910

2.Ex libris Alfrēd Gruenberg 69x67 1911

VIKTORS GRĪNBERGS
1 .Ernsts Štrumfs Ex libris meis 80x60 1935

2.Ex libris meis Ernsts Štrumfs 72x85 1935

JĀZEPS GROSVALDS 1891.24.04. Rīgā - 1920. 1.02. Parīzē

1 .Ex libris J.Grosvalds 64x72

2. libris Marguerite Grosvald 61 x47

3. libris Vencelidas

EGILS HERMANOVSKIS 1918. 13.03. Vilandē, Igaunijā - 1992. 7.08. Ņujorkā
1 .Ex libris Valts Grēviņš 66x58 1943

2.Ex libris G.H.Lapensons

JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ 1 877. 25.09. Neretā -1962. 28.08 Kērbekā, Vācijā
I .Dūms

2. Elizabetes Jaunsudrabiņas grāmata 58x37 1932

3. K.Zvejnieks

ALEKSANDRS JUNKERS 1899. 21.12. Pēterburgā -1976. 21.09. Rīgā
1. libris K.Baltgailis 89x70 1930

2. Ex libris K.Baltgailis 75x59 1932

3. libris K.Baltgailis 49x42 1957

4. K.Baltgailis 90x72 1957

5. Ex libris V.Blūms 67x47 1950

6. Andrejs Boitmans Ex libris 59x65 1957

7. Ex libris Milda Caule 75x55 1955

8. Arnolds Dukurs 60x40 1946

9. 81x45

10. Roberts Jakobsons

II .Alfrēds Jēkabsons

12. Žanis Jumiķis 1934

13.Alises Ķīnas īpašums 60x49

14. Lūcijas Krakopes īpašums
15. Amanda Krasts 65x52

16. Emma Lessers

17. Lūsis 1937

18. Vera Muberte 63x47 1950

19.Ex libris Jānis Plaudis 43x56

20. Sandra 60x44

21 .Rūdis Šteinbergs
22. Friča Šterna īpašums
23. 1955

24. Pia Vilks

25. Ex libris Rūdolfs Zālīte 62x45
117
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26. Zariņš 54x50 1955

27. Mārtiņš Zaurs 40x80 1937

28. Mārtiņš Zaurs 70x45 1937

ALEKSEJS JUPATOVS 1911.18.10. Rīgā - 1975. 9.11. Rīgā
Aleksejs Jupatovs līdz 1945. gadam izgatavojis ap 80 grāmatzīmju, kas tiks

ievietotasšā izdevuma 2.daļā
I .Kņiga S.Antonova (kr.v.) 81x53 1934

2. Ex libris ASV 131x86 1942

3.Kņiga Borisa Azeļickogo (kr.v.) 80x79 1934

4. Ex libris JBJ.Bartuševskis 110x77 1940

5.Kņiga doktora Tihona Belogo (kr.v.) 107x81 1940

6.Ex libris R.Budo 52x38 80x60 1938

7.Kņiga Valentina Fedoroviča Bulgakova (kr.v.) 121 x75 1940

8.Kņiga Georgija Čurgeļa (kr.v.) 38x100 1935

9. Kņiga Dr.A.Daņilova-Milkovskogo (kr.v.)
10. libris H.Druvars 131x87 1940

II .Ex libris Bella Dwelaitzky 90x65 1934

12. Ex libris L.Ettinger 79x61 1935

13.Kņiga P.D.Ettingera (kr.v.) 86x66 1936

14. libris M.Garber 61x50 1936

15.Kņiga Alekseja Jupatova (kr.v.) 112x69 1934

16.Kņiga AJupatova (kr.v.) 60x50 1936

17. Ex libris Aļekseja Jupatova (kr.v.) 115x85 1945

18. Iz kņig Mihaila Jupatova (kr.v.) 81x49 1929

19. Kņiga Mihaila Jupatova (kr.v.) 54x44 1935

20. Kņiga Miši Jupatova (kr.v.) 50x40 1937

21 .Ex libris Eduards Kalniņš 100x52 1940

22. Ex libris Dr.Boris Klason 121x97 1943

23. Ex libris Dr.Boris Klason 71x63 1943

24. Ex libris Georgy Klason 111x74 1943

25. Ex libris Georgy Klason 110x58 1943

26. Ex libris Ed. Klebach 79x50 1942

27. Ex libris Milda Klebach 61x50 1942

28. Ex libris Const. Korovine 115x75 1939

29. Kņiga Konstantina Korovina (kr.v.) 100x76 115x85 1939

30. Kņiga A.F.Krasovskoi (kr.v.) 120x81 1945

31 .Marijas Kucko grāmata 100x57 1938

32.Kņiga Mihaila Kuzubova (kr.v.) 90x47 1934

33.1z kņig N.A.Kuzubovoi (kr.v.) 74x62 1932

34. Kņiga Sergeja Kuzubova (kr.v.) 81x63 1935

35.Ex libris Roberts Lapsiņš 100x62 1940

36.Kņiga R. Lapsiņa (kr.v.) 75x57 1941

37.1z kņig T.A.Lešnera (kr.v.) 85x61 1936

38.1z kņig T.A.Lešnera (kr.v.) 100x56 1938

39.Kņiga T.A.Lešnera 100x60 1938

40. Ex libris B.F.Levy 50x53 1935

41 .Ex libris Faina Levy 105x69 1935

42.Ex libris Olita Liepiņš 108x70 1942
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43. Ex librisOlita Liepiņš (Sville) 91x55 1942

44.Ex libris Dr.Adolfs Lietuvietis 100x73 1942

45.Ex libris Ziedonis Ligers 132x100 1944

46.Ex libris Ziedonis Ligers 109x80 1944

47. Ziedonis Ligers Ex libris 119x105 1944

48. Ex libris Dr.H.Lukins 107x48 1940

49. Ex libris George Macy 96x65 1938

50.1z kņig Georgija Matvejeva (kr.v.) 50x45 1932

51 .Kņiga Borisa Merkulova (kr.v.) 82x48 1934

52. Kņiga Alekseja Miļruda (kr.v) 79x62 1936

53. Ex libris A.Okolo - Kulak 75x48 1936

54. Ex libris A.Okolo - Kulak 91x45 1936

55. Ex libris R.F.Ozols 90x50 1942

56.1z kņig K.O.Pavlova (kr.v.) 1930

57. Kņiga A.Perova (kr.v.) 80x45 1934

58. Kņiga E.Prena (kr.v.) 76x52 1934

59.1z kņig G.Rikovskogo (kr.v.) 70x47 1941

60.Kņiga A.Rinka (kr.v.) 66x43 83x53 1936

61 .Ex libris Alekxandr Rink 101x69 1945

62.Ex libris Alekxandr Rink 78x52 1945

63.1z kņig Sergeja Rinka (kr.v.) 73x50 1942

64. Ex libris Broņislavs Romanovskis 113x71 1943

65. Ex libris Broņislavs Romanovskis 105x61 1943

66. Ex libris ASV Arvids Sietiņš nr. 126x82 1942

67. Ex libris Arvids Sietiņš 60x49 1942

68. Kņiga Prof. Vasilija Ivanoviča Sinaiskogo (kr.v.) 85x48 1936

69. Ex libris Vija Skrīde 102x74 1942

70. Ex libris N.Strunke 118x72 1940

71. Ex libris Alexandre Schick nr. 100x78 1940

72. Ex libris K.Schischko 96x77 1936

73. Kņiga K.Šiško (kr.v.) 80x43 1936

74. Kņiga M.Špis (kr.v.) 78x62 1935

75. Kņiga Nikolaja Nikanoroviča Trubeckogo (kr.v.) 120x76 1944

76. Lidija LMV Miķelis Vinslovs Ex libris 79x79 1945

77. Ex libris Dr.S.VVunderlich 79x63 1936

78.1z kņig Ivanna Ņikiforova Zavoloko (kr.vaL) 83x50 1934

79.Kņiga Eleonori Žikorite (kr.v.) 79x55 1936

K.O.Pavlovs (mets) 1930

Mihails Kločkovs " 1931

Kira Verhovskaja " 1934

Marija Uļjaņiščeva " 1935

MišaJupatovs " 1937

Marija Kucko " 1937

Marija Kucko " 1938

R.Lapsiņš " 1938

Arturs Paturskis " 1938

M.Gailis 11 1938

N. " 1939

Aleksandrs Benua " 1939
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Konstantīns Korovins " 1939

Helmārs Rudzītis " 1940

Helmārs Rudzītis " 1940

Ādolfs Bļodnieks " 1942

Fr.Bange " 1943

Igors Činnovs " 1943

R.F.Ozols " 1943

Arvids Sietiņš " 1943

Georgijs Klasons " 1943

Līvija Larsen 2 meti 1943

Teodors Laks mets 1943

A.F.Krasovskaja 2 meti 1944

Eleonora un Alfrēds Sausne mets 1944

V.Tepfers “ 1944

Rūdolfs Grāvītis " 1945

S.KALNS

1 .S.Kalns

PĒTERIS KALVE 1882. I.o3.Trepu pag. -1913. 11.02. Rīgā
1 .Ex libris Arnolds Cālīts 1910

2.Arnolds Cālītis

PAULS KAMPE 1885. 10.04. Korvā- 1960. 23.02. Bonnā

1 .R. H. Ādamsons

ĀDOLFS KARNUPS 1904. 10.01. Rīgā
1 .Alma Alksnīte 70x61 1939

2. Alksnīte 1940

3. Karnups
4. Hugo Riekstiņš 1928

5. Hugo Riekstiņš
6.

REINHOLDS KĀRLIS KASPARSONS 1889. 13.09. Kosas pag. - 1966. 14.04. Rīgā
1 .AJ (AJansons) 40x50

Fr. KĻĀVI ŅŠ
1 .Ex libris Aloizs Klišāns 56x42

KĀRUS KĻĀVIŅŠ 1910. 7.10. Rīgā
1 .Edgara Kļaviņa grāmata
2.Kārļa Kļaviņa grāmata

VOLDEMĀRS KRASTIŅŠ 1908. 18.05. Rīgā - 1960. 16.03. Rīgā
1 .Draviņš - Drava

2. Dziesma

3. Viesturs Ozoliņš 1960

4.Miķelis Goppers
5. Miķelis Goppers

KĀRUS KRAUZE 1904. 2.02. Pleskavas gub. - 1942. 28.04. Čkalovas apg., KPFSR

1 .Francis Ernests Bange 1928
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2. Kārlis Celmiņš 1939

3. Anna Franc

4. Jānis Grīns Ex libris 95x52 1927

5. Nikolajs Jansons

6. Kārlis Krauze Ex libris 1925

7. Mans īpašums (sev)
8. Mans īpašums (sev)
9. Ex libris A.Mālīts 75x49

10. īpašums 81x51 1930

11 Jāņa Pētersona īpašums 87x50 1924

12. Ex libris R.V.Putniņš nr. 90x60 1928

13.Jānis Šternbergs
14.Jāņa Šternberga īpašums 1927

15.Ex libris Augusts Zelmenis 94x60

16. Mana skola. Draudzīgais aicinājums 98x71 1935

17. Vārpu vainags. Draudzīgais aicinājums 99x69 1935

ALEKSANDRS KRŪKA 1898. 28.02. Ikšķilē - 1987. Ņujorkā
1 J.Pīlaps
2.Aus der Būcherei des Redakteurs Oskar Grosberg

O.KRŪMIŅŠ
1 .Ex libris Dāvīds Rudevics 81x48

VILIS KRŪMIŅŠ 1891.24.08. Rīgā- 1959. 15.12. Ņujorkā,ASV
I .Ex libris Julius Albrecht

2. Ex libris Julius Albrecht. Riga
3. Dzintras grāmata nr. 78x58

4. Ex libris V.Goldmanis 95x42

5.Elfrida Krūmiņ 1919

6. Ex libris Elfridas Krūmiņ 108x80 1922

7.Tillas Krūmiņ īpašums 121x73 1918

8. Tillas Krūmiņ īpašums 1922

9.Akmeņu grafa Krūmiņ Viļa īpašums 53x60 1919

10.Akmeņu grafa V.Krūmiņa Ex libris 105x105 1922

II .Ex libris Hugo Mercs koktēlnieks
12.Ex libris Elfriede Rosenstein 83x60 1919

13.Ex libris Hugo Rozenstein 120x100 1919

14.BS (Bernhards Spale) 31x31 1943

15.Šī mana grāmata Ēvalds Spale 28x24 1943

16.Jana Šarina īpašums 75x106 1918

17.

18. Mildas Gundegas Vitrungas Ex libris 49x65

19.A.Zariņš. Ex libris 58x56

20. Zers

21 .Izdevniecība Latvijas preses balss 37x22

22. Korporācijās Daugavietes Ex libris 85x61

23. Kultūras Fonda balva 1934.g.decembrī 71x60 1934

24. LU Studentu inženieru biedrības īpašums 50x70

25. 63x99
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26. Neatkarīgo mākslinieku vienība NMV 45x35 1919

27. Neatkarīgo mākslinieku vienības īpašums NMV 1923

PĀVILS KUNCENDORFS 1909.23.05.

I .E.Andersone 1941

2. Emīlija Andersone 1942

3. Elmāra Bērziņa grāmata 1942

4. E. Bērziņš 1942

5 J.Bērziņš 1940

6. 1941

7. 1934

8. 1941

9. 1958

10. 1941

II .un JJablovski 1933

12. 1930

13.Marikas Lūsis grāmatas 58x35 1958

14.0tt0 Medņa grāmata 77x55 1959

15.0tt0 Medņa grāmata 60x37 1959

16. Ex libris O.Mednis 50x37 1959

17. 1959

18. 1932

19. 1940

20. 1941

21 .Tamara Semenska
22.Kārļa Šūniņa grāmata 144x66 1958

23.P.Upīša grāmata 1959

24. Vladimira Veides grāmata 108x75 1958

KĀRLIS KURLE-KURUS 1888. 5.05. Rīgā - 1928. 19.03. Rīgā
1 .Ex libris J.Blankenburg 66x47

2. libris arch.J.Blankenburgs 26 98x69 1926

3.Ex libris Kurlis 66x48

4. librisK.Kurlis 26 99x69 1926

5. Alda Blumberg, šķirta Freiman un Kārlis Kurle Kurlis salaulāti

Rīgā, Jan. 1925 ' 98x69 1925

O.ĶĪKS
1 J.O.Āboliņš
2.

3.Hermīne Ķirsis 1943

4. Ādams Plikše 87x87

5. Mana grāmata Kr.Rozenvalds 1942

6.Ex libris Vilis Sakals 70x50 1935

ROBERTS LAMBERGS

1 .Elmārs Bērziņš

EDUARDS LĒLIS 1897. 27.11. Rīgā - ?

1 .Ex libris Vilma Lēlis 1932
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A.LESIŅŠ
1. libris Alfrēds Amoliņš 91x59 1938

2.Ex libris Valfrids Celms 61x42 1943

3.Ex libris Jānis Graudiņš 55x42 1942

4. libris J.Graudiņš
5.Ex libris Ādolfs Grīntāls 43x37 1943

6. Ex libris Juchans Lesiņš 90x59 1938

K.LĪBĪTIS
1 .K.Lībīša īpašums 1929

2.K.Lībītis 1970

JĀNIS LIEPIŅŠ 1894. 25.10. Koknesē - 1947.

1 .Ex libris E.Kreicbergs 74x65

2. E.Kreicberga īpašums 105x67

3. Ex libris J.Liepiņš 88x56 1928

4. Ex libris Jānis Liepiņš 60x25

5. Marija Liepiņa (vienkr.) 72x59

6. Marija Liepiņa (divkr.) 72x59

7. libris M.Liepiņa (vienkr.) 100x74

8. libris M.Liepiņa (divkr.) 100x74

9. Marijas Liepiņ grāmata 139x79

10.Marga Nesaule Ex libris 1929

LORENCS

1 .Lorencs

2.

3. Arvīds Ziemelis
4. Arvīds Ziemelis
5. kolekcija

JŪLIJS MADERNIEKS 1870. 27.02. Vecgulbenē - 1955. 19.07. Rīgā
I .Elmārs Blīzna

2. Ex libris Boris Bruzs 165x129

3. Dombrovskis Dumbrājs
4. RE R.Egentals
5. Jānis Gefners
6. Eduards Kastiņš 1943

7. 1925

8. Ex libris 1910. Kārļa Melngaiļa 95x82 1910

9.l.M.(burts arzalkti)
10.(Jānis Missiņš)
II .Ex libris IM Fēliks Ozols 67x60

12. libris Richards Fēlikss Ozols IM 75x60

13. libris Richards Fēlikss Ozols IM 77x57

14. Ex libris Gustavi Schaurum IM 89x75

15. Latvijas skaņražu kopa
16. Sargi Latviju
17. (Valters un Rapa)
18. Grāmatu spiestuve Ferdinands Vītums
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19. (mēnešraksts Zalktis)
20. 1904

HERBERTS MANGOLDS 1901. 16.05. Slokā - 1978. 04.

1 .H.Apsīts. Mana Grāmata 1934

2. Mana grāmata. H.Apsīts 1934

3. libris Jānis Kalniņš 84x53

4. Lizete Alfrēds Kukurs. Mūsu grāmata
5. Andrejs Lejas Sauss. Mana grāmata
6.Voldemārs Midziņš

VASILIJS MASJUTINS 1884. Rīgā-?
1 .VV.Hinzenberg 1914

2.N0 grāmatām KJurjāna 90x70 1920

3.1z kņig S.A.Karpova (kr.v.)
4.1z kņig V.Masjutina (kr.v.)
5. 1912

6. No grāmatām VV.Peņģerota 90x70 1920

7. No grāmatām A.Štāla 90x65 1920

8. Ex libris (E.Šķipsna) 115x97 1920

9. libris Ph.Schvveinfurth 70x50 1921

10. Herta Schvveinfurth

ROBERTS MAZJĀNIS 1891. 13.01. Alūksnes apr. - 1968. 11.11. Detroitā,
Mičigāna, ASV

1 .Emma Ābele
2.

3. 1932

4. Vera Jumiķis
5. Mazjānis 1925

6. No Arvīda Mazjāņa grāmatām
7. Mazjānis 1927

VALDEMĀRS MEDNIS 1892. 12.10. Stāmerienā - 1975. 10.01.

1 .Kārlis Ābele. Ex libris
.

Sumite, his est sanguis meus 88x58

2.Vanags

J.MEIERS

I.J.Meiers 1944

ĒRIKS MELDERIS

1. Marija Artums 90x57

2. Ērika Meldera īpašums 114x97 1925

LEONĪDS MERKMANIS 191 5. 5.08. Tirzas pag. - 1983. 20.05. Rīgā
1 .Valentīna Ļaviņa grāmata LM 19x29

2. Leonīda Merkmaņa grāmata LM 20x30 1948

3. Ex libris libris Leonīds Merkmanis 110x57 1936

G.MIŠKE

1 .LM.Skolu muzeja grāmata 84x63
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OSKARS NORĪTIS 1909. 17.03. Rīga - 1942. 13.10. Rīgā
1 .Kārlis Bauls 1924

BRIGITA OZOLIŅA
1 .Ex libris Brigita Ozoliņa 87x67

FĒLIKSS RIHARDS OZOLS

1 .Ozola grāmata
2.O(zols)

KĀRLIS PADEGS 1911.8.10. Rīgā -1940. 19.04. Rīgā
1 .Tenis Golde Ex libris

2. Eduarda Kalniņa grāmata 91x63 1936

3. Jānis Kalniņš Ex libris 93x57

KĀRLIS PAPULIS 1903. 28.11. Smiltenē- 1983. 10.10. Rīgā
1 .Zelma Frīdenberga

TEODORS PEIVE

1 .Ex libris Th.Jegorkin 75x55

2.Ex libris 9.1X 1900 Th.Jegorkin 78x57

RŪDOLFS PĒTERSONS 1 905. 27.04. Valmierā - ?

1. 1934

2. Ex libris A.Briedis 91x67

3. 1939

4. 1933

5. 1933

6.Ziemeļnieks - Ziemelis

ALFRĒDS PLĪTE-PLEITA 1888. 13.11. Mazzalves pag.-1921. 13.03. Rīgā
1 .Ex libris Johannes Kamintivs 144x93 1918

Ex libris Izglihtibas kooperativvs "Kultūras Balss" (mets)
Ex libris Izglihtibas kooperativvs "Kultūras Balss" (mets)
Ex libris Izglihtibas kooperativvs "Kultūras Balss" (mets)

JĀNIS PLĒPIS 1909.7.04. Rīgā - 1947. 3.08. Rīgā
I .Kārlis Agars 1940

2. Elza Antons 1943

3. Juris Benjamiņš 1943

4. Frīdis Bērzs 1943

5. " 1943

6. Konrāds Bērzs 1942

7.Vilis Blūmbergs 1943

8. Marija Dārziņa
9. Ex libris Hugo Eichvalds, jur.zin.maģistrs 91x51 1942

10. Ex libris Kārlis Eichvalds 1938

II .Ērika Feldmane 1943

12. Elza Goppers 1940

13. Kristīne Goppers
14. Ex libris Liene Goppers 60x49 1942

15.Miķelis Goppers 1938
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16. Ex libris Milda Grīnfelde 50x39 1942

17. Ex libris Aleksandra llgaža 59x49 1944

18. Valdemārs Kārkliņš 1939

19. Kripens 1943

20. Mirdza Kuplis 1943

21 .Ex libris Līvija Mālnieks 70x60 1944

22. Austra Meiļupe
23. Ex libris Zelma Mierkalns 50x40 1942

24.Ozoliņu grāmata 49x40 1942

25. M. un J. Ozolu grāmata 1943

26.Ex libris Laima Pētersons 53x27 1937

27.Ex libris Zelma Pladers 50x40 1941

28. Andreja Purmaļa grāmata
29. Ex libris Kārlis Rozenbergs 74x52 1947

30.Ex libris Kārlis Rozenbergs 48x40 1947

31 .Ex libris N.Struņķis 45x60 1940

32. Irma Sunaitis
33. Ģenerā|a V.Tepfera grāmata (divkr.) 83x49 1942

34.

35. Ingrīda Vīksna 1943

36. Ex libris Pēteris Vilciņš 88x49 1942

37. Ex libris Ģirts Vilks
'

37x40 1941

38. Ex libris A.Virma 81x57 1935

39. Ex libris V.Zāgars 95x69 1944

40. Ex libris E.Zinte 82x56 1935

ALBERTS PRANDE 1893. 23.06. Dignājā - 1957.18.10. Milvokos, ASV

1 .Martinsons

2. Zinātne Ex libris Darba skolas bibliotēka nr. 75x100 1919

3. Daiļliteratūra Ex libris Darba skolas bibliotēka nr.75x103 1919

4. Daiļliteratūra Ex libris 93x50 1919

5. Latvijas Izglītības komisariāta apgādeens AP 48x55 1919

6.Cīņa 1919

7. Lēta

8. Laiks
9.

Bibliogrāfijas Ex libris Darba skolas bibliotēka nr.

A.Prande 1919 (mets) 80x90 1919

NIKOLAJS PUZIREVSKIS 1895. 15.04. Batumi -1957. 26.02.Bedburgā, Vācijā
1 .Hermanis Albāts

2. Ernests Bange
3. Ex libris Fr.Bange 53x72 1932

4. Ex libris F.rßange 72x54 1932

5.1z kņig M.S.Bazikina (kr.val.) 88x58 1933

6. Bibliotēka M.S.Bazikina. Iz zagraņičnih
priobreteņij 1924.-25.g.g. (kr.val.) 59x90 1925

7. Valdemārs Caune 1929

8. " 1929
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9. F.Eichmaņa īpašums 69x55 1933

10.Ex libris P.Ettinger 88x60 1929

11 .Valters un Margarita Fogels
12.1z kņig Arsenija Formakova (kr.val.) 82x60

13. Freinats

14.

15. Hanss Gerens

16. Aus der Būcherei VV.Goginger
17. Ex libris J.Grūnberg 1927

18. Ex libris Eugen W.F.R. Hess 79x60

19.1z kņig M.M.lvanova (kr.val.) 43x43

2O.A.W.Jasvain 1937

21 .Iz kņig AJupatova (kr.val.) 81x61 1940

22.A.Ju (Jupatovs) (kr.val.) 22x25 1940

23.1z kņig Michaila Jupatova (kr.val.) 52x39 1930

24. Vera Kamina 42x33 1924

25.

26. Ex libris M. M (Makovskis) 81x47 1924

27.

28. Vasilijs Nikolajevičs Masjutins 1921

29.Zelma Mierkalns 1942

30. - Kulak
31 .Ant.Okolo -Kulak
32. Oser

33. Ex libris VV.Pengeroti 17x35 1926

34.

35.1z kņig D.V.Puzirevskogo (kr.val.) 1924

36. Ex libris meis (sev)
37. Ex libris 35x78 1923

38. N.Pusirewsky Ex libris 66x83

39. Ex libris N.Pusirewsky 16x35

40. N.Puzirevskis
41. N.Puzirevskis
42. N.Puzirevskis

43.1z kņig Riti Puzirevskoj (kr.val.) 53x53

44.

45.Vladimirs Puzirevskis 1921

46. Puzirevskis) 1923

47.1z kņig Rotasta (kr.val.) 57x67

48. Ex libris J.Silis 56x87

49. Jāņa Šiliņa grāmata 84x57 1937

50. Pēteris Sniķers
51 .Ex libris Viktor Struve 1925

52. Ex libris Hellmuth Suck 1923

53. Ex libris Y.Sugishita 79x57 1933

54. A.Tupina grāmata 77x60

55.

56. Weiss 1929

57. Ex libris S.Vidberg 1927
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58.Sigismunds Vidbergs
59. Vinogradova) 1931

60. Arnolds Zariņš
61 .Pamatskolas skolniekiem 1935

62.L.G.B.(Latvijas Grafiķu Biedrība) 1930

63.T.Z.(lzdevniecība Alkonosk, Berlīnē)

JĀNIS RAMĀNS
1 J.Ramāns

J.RĪBA
1 .Gothards Skujiņš 1925

ERNESTS RIRDANS 1901.28.05. Rīgā- 1954. 14.08. Londonā

1 .N.Evāna grāmata 1942

2. Ex libris Edgars Jansons 1932

3. ģimenes grāmata

NIKOLAJS RIŠKE 1904. 22.08. Dubultos
1 .Monika Bange 1929

2.J.Liepiņa īpašums 133x84 1928

HUGOROVE 1897. 14.07. Liepājā - 1943. 24.08.

1 .G.Bokuma grāmata 125x87

2. Ģirta Bokuma grāmata 95x69

3.Kurpnieka Annas grāmata 71x36 1942

4. Ex libris Dr.A.Lerchis 97x65 1938

5.Elmas Melnupes grāmata 81x41 1942

6.Mitmaņu Veras grāmata 66x66 1927

7.Ex libris Elfridae Rove 81x91 1927

8. Ex libris Elfridae Rove 107x70 1928

9. Ex libris meis Elfrīda Rove 92x64 1927

10. Rove grāmata 99x71

11. Ex libris E.Rove 78x63

12. Ex libris Hugo Rove 63x107

13. Ex libris Huho Rove 79x60 1938

14. H.Roves grāmata 80x54 1938

15.Jāņa Roves īpašums HR 116x90 1927

16. Ernas Rubenis grāmata 109x69 1938

17Jāņa Upenieka grāmata 72x42 1938

18.Ex libris L.M.A.Audzēkņu padome 1925

J.ROZE 1823.- 1897.

1 Jahnis Stursteps. Mans ihpaschums 89x61

VISVALDIS RŪSA 1904. 4.06. Jelgavā
1. 1954

2.Valdemārs Āboltiņš 1946

3.

4. 1926

5. 1932

6. 1932
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7.Ģirupnieks 1939

8. Ģirupnieks
9. Aina Ģirupnieks 1959

10.lna Ģirupnieks
11. Leo Kokle 1929

12. Leo Kokles īpašums (divkr.) 73x58 1928

13.

14. 1936

15. 1928

16.Berta Repina 1960

17.V.Rusa īpašums (divkr.) 59x45 1928

18.Stammere 1929

19. 1955

20. 1929

E.RUTKIS 1912. Galgauskā
1 J.Roņa grāmata 1942

2. Ex libris E.Rutkis 90x58 1941

3.Sulu taure 1942

K.SAMS

1 .Līgotņu Jēkabs

KĀRUS SAUKA 1904.

1 .(ģimenes - bez īpašnieka)
2.Sauku grāmata
3. Brāļu Sauku grāmata
4. Brāļu Sauku grāmata
s.Sauku ģimenes grāmata 1937

6. libris J.Schvvanberg 101x59 1927

7. grāmata 1937

8. Zigurda Tomsona grāmata

JĀNIS SAUKUMS 1890.- 1936.

1 .L.Ausējs
2.

3. No Saukumu Jāņa grāmatām zagta 45x34

4. Uldis Saukums

KĀRUS SAULĪTIS 1903. 26.06. Krimuldā

1 .Kārlis Saulītis

V.SKAPARS

1 .V.Skapars

RAIMONDS SKRĀBĀNS
1 .Raimonds Skrābāns 45x38

J.SKUČS

I.A.Daiļacis 1944

OTTO SKULME 1889. 8.08. Jēkabpilī- 1967. 22.03. Rīgā
1 .Ex libris Dž Skulme 1930
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UGA SKULME 1895. 20.05. Jēkabpilī-1963. 6.11.
1 .A.Mežsēts 1921

EDGARS SLAVIETIS 1905.

1 .Dr. Aizkrauklis 1932

2.Mārtiņš Antons

3. Ex libris 55x72 1929

4. Ex libris Dr.Mikus Pe|unāve 69x44

5.Ex libris E.Slaviets 78x51 1938

G.SMĒLS
1 .G.Smēls

ŽANIS SMILTNIEKS 1893. 27.04. -1931.28.04.

1 .K.Medņa īpašums ŽŠ 77x70

J.SPRIŅĢIS
1 .Kārlis Bļaus

2.

3.o.Krollis

4. Pēteris Taurs

5. grāmata nr. 71 x4B

ALFRĒDS STĀLS
1 .D.Grīna grāmata 1928

J.

1 .Stud. agr.D.Grīna grāmata 90x65

K.

I Jūlija Druvas grāmata

JĒKABS STRAZDIŅŠ 1905. 13.03. Jaunpiebalgā - 1958. 21.03. Rīgā
I.Ex libris Gustavi Kempeli Rīgā 80x55 1931

2Juris Liepiņš 1933

3J.Strazdiņa grāmata 65x89 1937

NIKLĀVS STRUNKE 1894. 6.10. Polijā - 1966. 13.10. Romā

1. J.A.

2Jānis Akuraters 50x34 1927

3. Auziņš Ex libris 60x46 1932

4. Ansis Auziņš
5. Ex libris V.Auziņš 41x32 1940

6. Ģenerā|a Baloža grāmata 78x43 1936

7. un K. Bangersku grāmata 1938

8. Ex libris Raimonds Bebris 57x48 1922

9.Arturs Bērziņš 66x60 1925

10. Bērziņš 1 55x55 1925

II .Alfrēds Bīlmanis 1925

12. libris Alfrēds Amtmans - Briedīts 78x54

13.Jāņa Cimmermaņa grāmata 41x41 1936

14.Jānis Cimmermanis Ex libris 74x74 1935
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15 Jāņa Čakstes grāmata 1938

16.1 mei libri - E.Dagņa 1924

17.Austra Dāle

18.Viktors Dāle 1920

19.K.Dziļlejas bibliotēka 61x80 1921

20. R.Egle 1920

21 .G Q (Glazunova kvartets) 1930

22. Valdis Grēviņš 77x46 1927

23.Sew par islusteschanohs un saweem behrneem par pamahcischanu
scho rakstu darbu sawā plauktā liecis tas augstas gudribas dakteris

Orientacius 63x45 1927

24. Ex libris Jānis Kārkliņš 49x56 1933

25. Ex libris Kārlis Krauliņš 52x36 1931

26.Linards Laicēns 1920

27.Latviešu un itāliešu biedrības grāmata N. 70x36 1939

28.Frīda Lauva 48x36 1930

29. Liepas grāmata 74x51 1938

30.O.Liepiņš 1927

31 .Ex libris Oļģerti Liepini 71x80 1927

32. Fricis Menders 63x44 1925

33.Pētera ģimnāzijās 28 janvāra fonds 1936 62x50 1936

34.Ex libris Marta Riekstiņa 40x48 1932

35.Ex libris Pāvils Rozīts 92x66 1925

36.Ex libris Kārlis Segliņš 65x61

37. Ex libris A un L Seržants 59x48

38.01ga Strunke 44x31, 65x50 1925

39. Niklāvs Strunke 48x36, 68x51 1925

40. Peins Sudrabkalns 107x60 1920

41 .Ex libris Arveds Švābe 75x40 1925

42. Herberta Tepfera grāmata 53x43 1936

43. Ex libris MH Tepp 43x60

44. 58x65 1920

45.Kārļa Ulmaņa grāmata 107x75 1936

46. ' 1936

47. Ex libris Dr. Kārlis Žiglēvics nr. 76x50 1927

48. Ex libris Kārlis Žiglēvics nr. 76x50 1927

49. Ex libris Andrejs Johansons 60x45

50. Mana grāmata Kursis 72x52

51.W.Tepfera ihpaschums (superexlibris) 0 39 1928

52. Ex libris Lēta nr.
65x26 1940

53. J K (J.Kadiķa apgāda zīme) 24x17

KĀRLIS SŪNIŅŠ 1907. 27.02. Nurmuižā - 1979. 13.02. Rīgā
1 ,Ex libris Kārlis Draviņš
2.Ex librisFricis Dziesma 48x33

3.Ex libris Fr. Kleinbergs 81x56,101x71 1945

ROMĀNS SUTA 1896. 26.04. Dzērbenē - 1944. 14.07. - Tbilisi

IJ.Sudrabkalns

2J.Sudrabkalns
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GUSTAVS ŠĶILTERS 1874. 16.11. Rencēnos - 1954. 24.09. Rīgā
1 .Ex libris Pauls Aschmans GS 140x95 1915

2. libris KJaunkalniņ 69x69 1913

3. Ex libris K.Jaunkalniņ 87x68 1913

VIKTORS ŠMITS

1.Ex libris Viktors Šmits 71x68

PAULS ŠTELMACHERS 1896. 27.12. Dubultos - 1935. 19.03.

1 .F.lvanovs 1891 55x55

2. Roberts Roze

JĀNIS ŠTERNBERGS 1900. 19.02. Liepājā - 1981.12.06. Dallasā

1 .Ex libris Arturs Apinis 82x50

2 E.Baltiņa īpašums 1929

3. 1933

4. Ex libris Margrieta Celmiņ 107x72 1926

5. Kārļa Eglīša grāmata 72x47

6. Mana grāmata Viktors Eglītis 1929

7. Kārlis Krauze 1929

8. Ex libris Valdemārs Ludiņš 75x62 193..

9. P.Neivalda grāmata 72x51 1928

10. libris G.W.Rickweil 75x47 1924

11. librisFr.Strazdiņš 109x80 1928

12. Ex librisFr.Strazdiņš 59x43 1928

13. Fr.Strazdiņa īpašums 106x49

14. Jana Šternberga īpašums 50x35 1927

15. Jānis Šternbergs Ex libris 100x78 1942

16.J.Šternbergs
17. Ex libris J.Šternbergs 1927.1.3. 75x59 1927

18. Mana grāmata.Edmunds Šternbergs 73x55

19. Ex librisĒrika - Maria Valters 72x62 1931

20. Nikolaja Valtera grāmata 51x56

21 .Bertolda Vigerta īpašums 72x35 1932

PAULS ŠTERNS 1901. 12.06. Liepājā -1979. 10.11. Rīgā
1 .Ex libris K.Baltgailis 78x71 1957

2. Annas Kaktiņas grāmata 1942

3.Vincents Kapustinskis
4. Ex libris Melanie Leschinski - Altberg 68x42 1933

5. Helgas Likteres grāmata 1964

6.Alma Šterns 1934

7. Pauls Šterns Rīgā, Mūrnieku ielā 8 dz.lo 1938

8. Roberts Šterns 1939

9. Velta Šterna 1959

JĀNIS STRAUSS 1901.28.06. Ķemeros
1 .Z.M.Lauksaimniecības pārvaldes bibliotēka kron.

kat. nr. Sist.kat. 73x51

2.ZM Lauksaimniecības departamenta bibliotēka
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ALEKSANDRS ŠTROMBERGS (1892.-1956) Miris Vācijā
1 .E.Šnee
2.

3.

AL.ŠUTKA
1 .AI.Šutkas īpašums 1935

ERASTS ŠVEICS

1 .K.Zeebergs

ZELMA TĀLBERGA 1900. 13.03. Šķibē - 1972. 24.06. Rīgā
1 .Zelmas Mierkalnes grāmata
2. Elfridas Ozols grāmata 71x52 1942

3. Fēliksa Ozola grāmata 70x49 1942

4.Ex libris Zelma fālberga 91x43 1930

5.Ex libris Pēteris Upītis 97x63 1969

6.Ex libris Pēteris Upītis 72x65 1969

7.Zemkopības Ministrija ZM 1937

JĀNIS ROBERTS TILBERGS 1880. 2.07. Rīgā - 1972. 6.11. Rīgā
1 .Ex libris (sev) 1904

HERMANIS TROPS 1908. 25.11. Barkavā

1. libris Alfrēds Skrodelis 103x69

PĒTERIS UPĪTIS 1899. 27.09. Ķēčos-1989. 10.06.

1 .Ex libris Elza Kaudzīte 91x79 1927

2.Elzas Kaudzītes īpašums 79x57 1928

3. Jāņa Akmeņa grāmata 76x70 1932

4. Jānā Akmeņa grāmata 91x62 1932

5.Austras un Jāņa Širmaņu grāmata 76x62 1933

6.Tekla Natija Gavars 1939

7.

8. Ex libris J R (J.Roze) 38x56 1940

9. Ex libris J Roze 62x75 1940

10.Ex libris J R (J.Roze) 72x35 1940

Pilnīgs P.Upīša grāmatzīmju saraksts tiks ievietots šā izdevuma 2.daļā

VOLDEMĀRS VALDMANIS 1905. 16.09. Tambovas gub. - 1966. 11.12.

1 .Alberta Tetera grāmata AT 80x59 1938

JĀNIS VEGERS

1 .E.Dreimanis 1939

2. Aleksandrs Maldups 1937

3. 1939

4. Jūlijs Vanags 1937

5.Alfrēds Vegers 1939

6. Jāņa Vegera grāmata 52x44 1937

ERNESTS VEILANDS 1885. 12.07. Jelgavā - 1963. 25.12.

Ex libris nmv - neatkarīgo mākslinieku vienība (mets)
59x59
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SIGISMUNDS VIDBERGS 1890. 10.05. Jelgavā - 1970. 31.01. Ņudžersijā
I J.Akurāters 72x42

2. 1921

3. Mārtiņa Antona grāmata 75x51 1925

4. Lomas Bēm grāmata
5.Artūrs Bērziņš 99x64 1925

6.

7. "Ar sirdi un prātu" 1926

8. Bumbērs Ex libris 60x85 1925

9. W.B. Coleman His Book 104x70 1927

10. "

II .V.Čižukauskas 1927

12.1z kņig Viktora Cimkovskogo (kr.val.) 62x42

13.AI.Dauge 1925

14J.Dombrovska grāmata 1927

15. 40x31 1926

16. B.Dzeņa īpašums 76x54 1926

17. Ex libris A.Dzenītis 70x45

18. K.Dziļlejas grāmata 88x61 1925

19. K.Dziļlejas grāmata 109x81 1925

20. Kārļa Egles grāmata 80x36 1942

21. RE (Rūdolfs Egle) 67x68 1920

22. Ex libris Anna Grēviņa 87x43 1942

23. Ex libris V.Grēviņš 63x44 98x68 1922

24. Grigulis 96x54

25. morti cedit vivendi causa causas vitae

perdidit Ex libris Ernst Haussen 80x51 1941

26. K.lgaļa grāmata 89x72

27. Igal īpašums
28. Ex libris J.lndāns 85x47

29Jāņa Jagara grāmata 82x52 1925

30. Martas Andreja Jansonu grāmata 78x65 1927

31 JJonov Ex libris (kr.val.) 1920

32J.KIīve 1927

33. Liepiņa īpašums

34Jāņa Liepiņa grāmata
35.Baron N.von Medem

36.Ex libris Jānis Medenis 74x102 1975

37.Ed.Meistera grāmata 100x59 1925

38. Olgas un Eduarda Meisteru īpašums 97x80

39. Mans īpašums. Jul.Meesneeks. Skapis. ..Plaukts

J.Miesnieks (mets) 52x39 1921

J.Miesnieks (mets) 1921

40. Muskatu grāmata 81x65 1927

41 .Ex libris inž. Kārlis Mūlenbahs 98x70 1926

42. Vladislavs Neumanis 1926

43. Ex libris Biruta Ozoliņa 80x64 1927

44. Arnolds Ozols

45. J.Ozola grāmata 71x59 1928
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46.V.Peņģerota grāmata 72x50 1925

47. Podnieka grāmata 76x54 1925

48.Ex libris N.V.Puzirevskij (kr.val.) 1935

49.

50. Pauļa Radziņa grāmata 91x57 1927

51.1z kņig A.K.Rudina (kr.val.) 74x50 1929

52.Ex libris Pēteris Sēja 62x58

53Jūlijs Sīlis 79x51 1939

54. Valijas Sproģis grāmata 74x39 1937

55. Ex libris Ilze Stegmanis 84x55 1936

56. Ex libris J.Sudrabkaļos 47x71 1923

57. Ex libris J.Sudrabkalns 1923

58. Viktors Šmits 196..

59. Ex libris A.Švābe 115x96 1922

60. Exjibris A.Švābe 80x52 1922

61 .A.Švābe

62.Herberts Tauriņš 85x45 1939

63.Ex libris M.T. ' 75x48 1934

64. Ex libris J.V.Vaicis 64x40 1943

65. R.Valdesa grāmata 1926

66. Emilijas Vecaukum grāmata 81x60

67. Ex libris Visvaldis Veismanis 1930

68. Mans īpašums.F.Vidberg 1925

69. Ex libris Hugo Vītols. Celties un celt. 73x50 1939

70. Ex libris Hermann Vockrodt 1942

71 .Alberts Zalts. Mana grāmata 75x52 1925

72. Mans īpašums. Alberts Zalts 74x60 1933

73. Ex libris Pauls Ziediņš - Ziedainis 1935

74. Artūrs Zirnītis 1963

75. Annas Zommer grāmata 91x61

76. Apvienoto Latvijas mākslinieku biedrība

77. L A K īpašums nr... 83x43 1936

78.Lēta

79. 030

80. L K (Izdevniecība "Latvju Kultūra")
81 .Izdevniecība ARS

82J.A.Neidera izdevniecība
83.Rīgas grafiķu biedrība (zīmogs)
84.Rīgas grāmatu rūpniecības darbinieku kopējā slimo kase

85. Saule (grāmatu izdevniecība) 30x24, 42x33

86. Studentu namam (ziedojumu zīme) 60x42

87.V R (Izdevniecība Valters un Rapa)

FRIDRICHS VĪKSNE 1897. 29.07. Rīgā - 1968.

1 .Tralmaku Skaidrītes īpašums 94x66 1926

2.F.Vīksnes grāmata 1925

3J.Vīksne 1929

EDUARDS VĪTOLS 1877. 5.11. Katvaros - 1954. 7.01.

1 .Ex libris Dr.phiLVisvalds Sanders 80x81
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2.Ex libris Prot. Pauls Šuberts 50x47

ERVINS VOLFEILS 1900..

1 .Ex libris Else Giehm EW 100x80

2.Ex libris E.Volfeils 83x68

IRMA ZĀLĪTE -ALKSNE

1 .Ilgas Hincenbergas īpašums 104x72 1927

RICHARDS ZARIŅŠ 1869. 29.06. Viļķenē -1939. 21.04.

I .Ex libris Johann Balting 91x83 1901

2. S.Bihlmans "Ar sirdi un prātu" 80x57 1926

3. Bleisch 96x80 1910

4.Zelmas Braueres īpašums 80x51 1928

5. " 1928

6. Annas Brigader īpašums 91x63 1922

7. Kārļa & Maijas Celmiņu grāmata 100x78 1926

8. Stevvard Chamberlain 1898

9. Ex libris Eeva Dance 85x61 1919

10. Jēkaba Dravvneeka grāmata Skap.nr. 71x56 1920

II .Ex libris Zelmas Fridenbergas 69x51 1928

12. GE T. (Gertrūde, Ernest Tomei) 57x55 1923

13.A.Gulbja īpašums Sk.Pl.nr. 51x40 1921

14JJanschewska ihpaschums 112x69 1926

15. Kausē 70x53 1937

16. " 70x52 1937

17J.Lasdiņ 99x80 1905

18.Leikartu Jāņa grāmata nr. 74x58 1930

19. Krāces bibliotēka. J.Missiņš - Dasts 100x75 1925

20J.Missiņa īpašums
Es gribu izsmelt jūru. Skap. nr. 90x63, 130x90 1925

21 .Meklējat rakstos! J.Missiņa grāmata 91x82 1925

22. Ex libris J.Missiņ nr. (Rīgā cērt...) 69x42,127x78 1904

23. Ex libris J.Missiņš 103x78 (1963)
24. Mans ihpaschums Andreevvs Needra 138x80 1901

25.R.Pelšes grāmata 75x60 1925

26.Petersonu Kahrļa ihpaschums 149x11 1905

27.Ex libris Alberts Prande 81x71 1937

28.Ex libris Eugen Pridik 90x72 1905

29.Ex libris Marianne Pridik 100x66 1905

30. libris VVilhelm Purvvit 66x43 1900

31 .Ex libris Jan Rosentahl 67x47,114x79 1900

32. Mans ihpaschums Berta Sarriņ 70x77 1902

33.Eva Sarring ' 135x86 1897

34.Ex libris Eva Sarriņ 133x86 1904

35.Ex libris Eva Sarriņ (ar altāri) 76x75 1903

36. Maija Sarriņ 78x60 1916

37. " ' 1924

38. Mans ihpaschums Richards Sarriņ 137x81 1898

39. Mans ihpaschums Richards Sarriņ 53x73 1901
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4O.R.Sarriņa ihpaschums 100x75 1905

41 .Vult von Steijern 1898

42. G.Šķiltera īpašums 109x57 1905

43. 69x39 1905

44Jāņa Šteinerta īpašums 81x53 1927

45.Ex libris Arthur Wannag 99x72 1918

46.Sigrid Wannag 52x60 1918

47.Wilhelm VVeissenberger 100x65 1901

48 Joseph Wihtol Ex libris meis 100x75,120x90 1904

49.E.Vīksnes īpašums 120x89 1925

50. Pro aris et focis (E.Vīksne) 90x63 1927

51 .Doctoris medicinae O.Woits 86x50 1904

52. 25x24

53. V (vai AN) 27x25

54. Ex libris Eva Zarriņ (ar putnu) 131x90 1925

55. Ex libris Eva Zarriņ (ar ornamentu) 64x62 1925

56. Zarine 69x53 1928

57. Ex libris Jānis Zarriņš 73x59 1925

58. Mirdza Zarriņ ' 61x55 1921

59. R.Zarriņa īpašums Manu domu klusā ilgu sala 1918

60. R.Zarriņa īpašums (velns) 84x52 1922

61 .Richarda Zarriņa īpašums (ornaments) 74x62 1925

62. R.Zarriņa grāmata 67x55 1927

63. Pēterburgas latviešu dziedāšanas

biedrības īpašums 89x75 1909

64. Ruhķa ihpaschums No 103x56 1906

65.Sw.Peterburgas Latvveeschu labdarigās
beedribas ihpaschums No 110x76 1905

66. Valsts papīru spiestuves īpašums 50x60 1920

67. bibliotēka - čitaļņa (kr.v.) 1918

68. bibļioteka pri ispitateļnoj stanciji ekspediciji
zagotovļeņija gosudarstvennih bumag (kr.v.) 130x78 1905

69. Bibliotēka sobraņija služaščih ekspediciji zagotovļeņija
gosudarstveennih bumag (kr.v.) 95x66 1905

Ex libris Ernests Jurgensons (4 varianti) 1917

Jānis Sarriņš (ar puķu vainagu) 1919

Pēc prot. P.Upīša iespējami šādi grāmatzīmju meti:

A.Bīlmanim - 2 varianti

R.Bīlmanim
JJanševskim

Kemalam Atatjurkam
O.Krollim
J.Vītolam (65 g.jubilejā)
Voitam (juristam)
Zēbergam

INDRIĶIS ZEBERIŅŠ 1882. B.oB.Kuldīgas apr. - 1969. 18.05. Rīgā
1 .L.M.Alksnis 1936

2. " 1936
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3.Ex libris V.Ancītis 75x59 1967

4. libris V.Andtis 68x52 1967

5. libris V.Ancītis 59x63 1967

6. 1932

7 J.Birzgalis. Ex libris 73x54 1959

8.E.Celtnieks

9. Ex libris Baiba Freidenfelde 62x42

10. Godinu īpašums 1962

11. libris A.Grigulis 50x32

12. Ex libris GJanovskis 1968

13. " 1968

14. Lailas, Minjonas un Igora Kalniņu 68x49 1961

15. Leikartu Jāņa īpašums 75x55 1923

16. Leikartu Jāņa īpašums nr. 107x77 1923

17. Līgotņu Jēkabs 1934

18. libris R.F.Ozols 69 x 60 1946

19. Ex libris R.F.Ozols 82x60 1946

20. Ex libris R.F.Ozols 80 x 61 1946

21. Ex libris M.Rācens 86x65 1922

22. R(J.Roze?) 1930

23. 1968

24. Ex libris RUpits 92x64 1957

25. Ex libris Kārlis Vilks 108x64 1931

26. Ex libris Agris Zeberiņš 45x37 1959

27.1.Zeberiņa īpašums 76x52

28. Ex libris I.Zeberiņš 55x55

29. Ex libris Indriķis Zeberiņš 107x73

30. Ex libris Indriķis Zeberiņš 54x42

31 .Ex libris I.Zeberiņš 70x70

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

KĀRUS ZEMDEGA 1894. 26.03. Cīravā - 1963. 9.11.

I.lnaZemdega 69x44

ARVĪDS ZIEMELIS

1 .Vilis Auziņš (fotosalikumā)
2.Arvīds Ziemelis. Mana grāmata (vairāki varianti) 62x48

3.1z Arvīda Ziemeļa grāmatām (kompass) 37x35

4.(pašportrets,maska)

KĀRLIS ZUTIS

1 .Ernas Neimanes. K.Zutis 153x85
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2.Kārlis Zutis 1935

3.01ga Zutis 94x55

PĒTERIS ZUTIS 1905. 24.03. Bauskā

1. libris Augusta Celmiņa 70x51

2. libris Pastoris Ādolfi Klepperi
3. Erv.Tīrumniekaīpašums 70x54 1934

4. Pētera Zuša īpašums 152x100 1927

ALFRĒDS ŽURGINS
1 .Ata Asmina grāmata
2.1z kņig Vladimira Deģiļeviča (kr.v.)
3.Pauļa Gobas grāmata 1932

4. Mierkalns. Izlasi un atdod

5.Elzas Puķītes grāmata
6.V.Rubeņa grāmata 1932

7.Alfrēda Žurgina grāmata 61x46 1931

NEZINĀMU AUTORU GRĀMATZĪMES
1 .Uldis Antons Ex libris MV (elektrolīnija, br.) 68x47

2. Mārtiņa Alpa grāmata 74x50

3.Lūcijas Bērziņ īpašums 89x67

4. Ex libris V.Briedis (perforēta,br.) 104x43

5. libris V.Damroze (foto) (74x55)
6. Ex libris Jānis Gobziņš HD 77x54

7.Ex libris Kārlis GrīnertsJ 91x70

8. libris Nelda Jēkabsons (br.) 69x48

9. V.Ķuzes īpašums (perforēta) 39x24

10. Ex libris Stud arch Elfrida Legzdiņ M (br.) 40x26

11.Ex libris R.L. 52x43

12. Martinsons (m., zi., sark.) 54x34

13. libris J.Melbārzds (zi.) 79x58

14. Ex libris J.Mellups 50x35

15. Fēliksa Ozola grāmata (karte,br.) 60x49

16. Mūsu marka (foto) (61 x36)
17. libris Lēna Rafaelson MW 38 90x50

18. Mana grāmata Juris Reneslācis (foto) (77x54)
19.Ex libris Olga Stender 57x41

20. Ex libris No LStursteps GL 118x102

21. Ex libris Vilis Šturms 37x45

22. Ex libris Salit (pagoda) 56x49

23. J R (apgāda zīme) 14x15

24. J.Rozes apgāds (grāmata - kuģis) 23x29

25. Dz.5w.1921

Patiesība,daile,darbs (zaļa) 57x46
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PERSONU RĀDĪTĀJS, KURĀM IZGATAVOTAS GRĀMATZĪMES

AJ. - -N.Strunke

Ābele Emma -R-Mazjānis
Ābele Kārlis -VMednis

Ābelīte Oļģ. -sev

Āboliņš J.O. -O.Ķīks
Āboliņš V. -V.Rūsa

Ābols J. -A.Apsīts
Āboltiņš V. -V.Rūsa
Ādamsons R.H. -P.Kampe
Agars Kārlis -J.Plēpis
Aizkrauklis -E.Slavietis

Akers Bertolds -A.Bērziņš
Akmens Jānis -P.Upītis (2)
ĀksA. -O.Ķīks
AkurātersJ. -N.Strunke

S.Vidbergs
Albats Herm. -N.Puzirevskis

S.Vidbergs
AlbrechtJul. -V.Krūmiņš (2)
Alksnis L.M. -J.Zeberiņš (2)
AlksnīteAlma -A.Karnups (2)

Amoliņš Alfr. -A.Lesiņš
Amtmans - Briedfītis] -N.Strunke

AncītisVold. -I.Zeberiņš
AndiņaJana -E.Dzenis

AndersoneEm. -P.Kuncendorfs (2)
Anskinovitz V. -H.Grīnbergs
Anson F. -J.Ansons

Anson W. -J.Ansons

Antonovs S. -A.Jupatovs
Antons Mārtiņš -E.Slavietis

-S.Vidbergs
Apinis Arturs -A.Apinis

F.Bange
J.Šternbergs

Apinis Pauls -A.Apinis (3)
ApsītisH. -H.Mangolds
Artums Marija -E.Melderis

Artūrs Elza -J.Plēpis
Ārvaldis Ģirts -sev

Asmins Atis -A.Žurgins
ASV -A.Jupatovs
Ašmans Pauls -G.Šķilters
Audriņš J. -sev

Ausējs L. -J.Saukums

Auziņš Ansis -N.Strunke (2)
Auziņš V. -N.Strunke

Auziņš Vilis -A.Ziemelis

Azeļickis B. -A.Jupatovs
A.B (Birzenieks) -sev

Bacharch Jenny -B.Danenhiršs

BaginskisK. -F.Bange(2)
Balodis Jānis -N.Strunke

Balodis V. -S.Civis-Civinskis

Baltgailis Jēk. -K. Baltgailis
Baltgailis Kārlis -A.Junkers (4)

V.Rūsa
RŠterns

Baltgailis Pēt. -K.Baltgailis
BaltingJohan -R. Zariņš
Baltiņš E. -J.Šternbergs
Bange Emma -F.Bange(3)
Bange Ernests -N.Puzirevskis

Bange Francis -A.Apinis (3)

F.Bange (5)

K.Krauze

N.Puzirevskis (2)
J.Šternbergs
I.Zeberiņš

Bange Monika -F. Bange
N.Riške

Bangerski J.K. -N.Strunke

Bartuševskis J. -A.Jupatovs
Bauls Kārlis -O.Norīts

Bazikins M.S. -N.Puzirevskis (2)
Bebris Raimonds -N.Strunke

BelovsTihons -A.Jupatovs
Bēm Loma -S.Vidbergs
Benjamiņš Juris -J.Plēpis
Bēres Stefans -sev

Bērziņa Erna -sev (2)

Bērziņš Arturs -N.Strunke (2)

S.Vidbergs (2)
Bērziņš Elmārs -P.Kuncendorfs (2)

R.

Bērziņš J. -P.Kuncendorfs

Bērzs Frīdis -J.Plēpis (2)
Bērzs Konrāds -J.Plēpis
BillertsJ. -A.Duburs

Bīlmanis Alfrēds -N.Strunke

S.

R.Zariņš
Bīne Jēkabs -F.Bange

sev

Birnholz Marco -F.Bange (2)
BirnsonsA. -Ģ. Ārvaldis

BirzgalsJ. -I.Zeberiņš
Blankenburg J. -K.Kurle-Kurlis (2)
Bļaus K. -J.Spriņģis
Bleisch Mary -R.Zariņš
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Blīzna Elmārs -J.Madernieks

BlumbergAlda -K.Kurle-Kurlis

BlumbergsA. -P.Kuncendorfs

Blumbergs Vilis -J.Plēpis
Blūms V. -AJunkers
BodmanisŽ. -K.Freimanis

Bodnieks Eižens -sev

Boitmans Andrejs -AJunkers

Bokums Ģirts -H.Rove(2)
Brauere Zelma -R.Zariņš (2)
Brencēns Eduards -sev

Briedis A. -R.Pētersons (2)

Brigadere Anna -R.Zariņš
Bruzs Boris -J.Madernieks

Budo R. -AJupatovs

BulgakovsV. -AJupatovs
BuliņšJ. -O. Ābelīte
Bumbers Valdis -S.Vidbergs
Bušs Dāvids -A.Eglītis

Cālītis Arnolds -P.Kalve(2)
Caune Milda -AJunkers

Caune Valdemārs -N.Puzirevskis

Celmiņa Biruta -K.Celmiņš
Celmiņa Maija -M.Celmiņa
Celmiņa Marija -M.Celmiņa
Celmiņ Margarieta -J.Šternbergs
Celmiņi-Kārlis, Maija -R.Zariņš
Celmiņš Aivars -M.Celmiņa

-K.Celmiņš
Celmiņš Augusts -P.Zutis

Celmiņš Kārlis -K.Krauze

Celms Alfrēds -A.Celms

Celms Valfrids -A.Lesiņš
Celtnieks E. -I.Zeberiņš
Chamberlain H.S. -R.Zariņš
Ciganovi I.V. -B.Danenhiršs

CimkovskisV. -S.Vidbergs
Cimmermanis J. -N.Strunke (2)
Cīrulis Ansis -sev

Cīrulis Sofija -A.Cīrulis
Čakste Jānis -N.Strunke (2)
Čižukauskas V. -S.Vidbergs
Čurgel Georg -AJupatovs

Dāboliņš K. -F.Bange
Dagņa E. -N.Strunke

DaiļacisA. -J.Skučs

Dālbergs Ēriks -sev

Dāle Austra -N.Strunke

Dāle Viktors -N.Strunke
Dance Eeva -R.Zariņš
Danenhirš Karina -B.Danenhiršs (2)
Daņilovs-Milkovskis A. -JJupatovs

Dārziņa Marija -J.Plēpis
Dauge Aleksandrs -S.Vidbergs
Dāvis Lidija -A.Duburs

Degiļevičs Vlad. -A.Žurgins
DeičmanisA. -P.Kuncendorfs

Dīckalis A. -K.Celmiņš
DobrozeP. -O.Ābelīte
Dombrovskis J. -S.Vidbergs
Dombrovskis-Dumbrājs F. -J.Madernieks

Draviņš Kārlis -K.Sūniņš
Draviņš-Drava -V.Krastiņš
Dravnieks Jēkabs -R.Zariņš
Dreimanis E. -J.Vegers
Drekslers Arturs -A.Duburs

Drill Rūdolfs -sev

DronisJ. -sev

Druva Jūlijs -K.Stepe
DruvarsH. -AJupatovs
Dukurs Arnolds -A.Dunkers

Dūms A. -A.Dūms

-JJaunsudrabiņš

Dwelaitzky Bella

DzenītisA. -S.Vidbergs
Dzenis A. -S.Vidbergs
Dzenis B. -S.Vidbergs
Dzenis Eduards -sev

DzērvītisA. -F.Bange
Dziesma Fricis -V.Krastiņš

K.Sūniņš
Dziļleja Kārlis -N.Strunke

S.Vidbergs (2)
Dzintarkalns Teodors -K.Freimanis

Dzintras -V.Krūmiņš

Egentals R. -J.Madernieks

Egle Kārlis -S.Vidbergs
Egle Rūdolfs -N.Strunke

"(RE.) -S.Vidbergs
Eglītis Kārlis -J.Šternbergs
Eglītis Oskars -A.Bērnieks

Eglītis Viktors -J.Šternbergs
Eichmanis F. -N.Puzirevskis

Eichvalds Hugo -J.Plēpis
Eichvalds Kārlis -J.Plēpis
Ekston Anna Licht -B.Danenhiršs

Eriņ Rita -E.Bodnieks

EttingerL. -AJupatovs
EttingerP. -N.Puzirevskis

EttingerP.D. -AJupatovs
Evans N. -E.Rirdans

Ex libris (Šķipsna) -V.Masjutins
Ex libris (J.R.Tilbergs) -sev

Ex libris meis (N.Puzirevskis) -sev
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Feldmane Ērika -J.Plēpis
Felicita -F.Bange
Fišers Augusts -F.Bange
Fleissig V. -F.Bange
FogelsV.M. -N.Puzirevskis

FormakovsA. -N.Puzirevskis

FrancAnna -K.Krauze

Francis Alfonss -E.Bodnieks

FreibergsA. -O.Freiberga
FreibergsO. -O.Freiberga
Freidenfelde B. -I.Zeberiņš
Freimanis Indr. -K.Freimanis

FreinatsAtis -N.Puzirevskis

Frīdenberga Z. -K.Papulis
R. Zariņš

Frišs V. -B.Danenhiršs

G -J.Spriņģis
GET (Tornel) -R.Zariņš
GQ (Glazunova kvartets) -N.Strunke

GarberM. -A.Jupatovs
Gāters Alfrēds -A.Eglītis
GavarsT.N. -P.Upītis (2)
Gefners Jānis -J.Madernieks

GerasimorM. -E.Bodnieks

Gerens Hanss -N.Puzirevskis

Giehm Else -E.Volfeils

Gile T. -P.Kuncendorfs

Gitelson Nelly -B.Danenhiršs

GlāznieksA. -R.Mazjānis
Glāznieks Rud. -A.Bērnieks

Goba Pauls -A.Žurgins
Godinu -I.Zeberiņš
GogingerVV. -N.Puzirevskis

Golde Tenis -K.Padegs
Goldiņš Kr. -N.Puzirevskis

Goldmanis VV -VKrūmiņš
Goppers Elza -J.Plēpis
Goppers Krist. -J.Plēpis
Goppers Liene -J.Plēpis
Goppers Miķelis -A.Eglītis

V.Krastiņš (2)

J.Plēpis
Grants Jānis -A.Apinis
Graudiņš Jānis -A.Lesiņš (2)

GrēviņaAnna -S.Vidbergs
Grēviņš Valdis -N.Strunke (2)

S.

Grēviņš Valts -E.Hermanovskis

Grigulis Arvids -S.Vidbergs
I.

Grīnfelde Milda -J.Plēpis
Grīns D. -A.Stāls

J.

Grīns Jānis -K.Krauze

Grīntāls Ādolfs -A.Lesiņš
Griņevičs P. -P.Kuncendorfs

Grosbergs Oskars -A.Krūka

Grosvalds Jāzeps -sev

Grosvalds Marg. -J.Grosvalds

Gruenberg Alfrēd -H.Grīnbergs
GrūnbergJ. -N.Puzirevskis

Gulbis A. -R.Zariņš
Gusars -V.Rūsa (3)

Gustav Irma -A.Annuss

Ģirupnieks -V.Rūsa (2)
Ģirupnieks Aina -V.Rūsa

Ģirupnieks Ina -V.Rūsa

Haussen Ernst -S.Vidbergs
Heepren Hanss -F.Bange(2)
Hess Eugen -N.Puzirevskis

Hincenberga Ilga -I.Zālīte-Alksne

Hincenberg W. -V.Masjutins
Horns L. -P.Kuncendorfs

HuppertsA. -A.Junkers

Igals K. -S.Vidbergs
Igal Vera -S.Vidbergs
llgaža Aleksandra -J.Plēpis
IndānsJ. -S.Vidbergs
Ivanovs F. -P.Štelmahers
IvanovsM.M. -N.Puzirevskis

AJ (Jansons) -R.Kasparsons
EJ (Jansons) -J.Ansons

Jablovski A.J. -P.Kuncendorfs

Jagars Jānis -S.Vidbergs
Jakobsons Roberts -A.Junkers

JanovskisG. -I.Zeberiņš (2)
Jansons Eduards -Franks (3)

Jansons Edgars -E.Rirdans

Jansons -o.Ābelīte

Jansons -A.Duburs

Jansons F. -F. Bange
Jansons Nikolajs -K.Krauze

Jansonu Martas,Andreja -S.Vidbergs
Janševskis Jēk. -R.Zariņš
JasvainA.VV. -N.Puzirevskis

Jaunkalniņ K. -A.Cīrulis (2)

Jaunkalniņ K. -G.Šķilters (2)

Jaunsudrabiņa E. -J.Jaunsudrabiņš
JegorkinTh. -E.Dzenis

T.Peive (2)
Jēkabsons Alfr. -A.Junkers

JoffeM. -B.Danenhiršs (4)
JoffeŽeni -B.Danenhiršs

Johansons Andr. -N.Strunke
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JonovJ. -S.Vidbergs
Jumiķis Vera -R.Mazjānis
Jumiķis Žanis -AJunkers

Jupatovs Aleks. -AJupatovs (3)
N.Puzirevskis

Jupatovs Mich. -AJupatovs (2)
N.Puzirevskis

Jupatovs Miša -AJupatovs
Jurjāns K. -V.Masjutins

Kahn Grete -J.Ansons

Kaktiņa Anna -P.Šterns
KāleAlma -K.Celmiņš
Kālis Māris -K.Celmiņš
Kalniņš Eduards -AJupatovs

K.Padegs
Kalniņš J. -H.Mangolds

K.Padegs
Kalniņš Leonids -K.Freimanis

Kalniņu L.M.I. -I.Zeberiņš
Kalns S. -sev

Kamina Vera -N.Puzirevskis

Kamintivs Joh. -A.Plīte-Pleita

KampusA. -S.Bēres

Kapustinskis V. -P.Šterns

Kārkliņš Jānis -N.Strunke

Kārkliņš Vaid. -J.Plēpis
Karnups Ādolfs -sev

KarpovsS.A. -V.Masjutins
Kastiņš Eduards -J.Madernieks

Kaudzīte Elza -P.Upītis(2)
Kausē Leonhard -R.Zariņš (2)
Kempelis Gustavs -J.Strazdiņš
Ķīna Alise -AJunkers

Klāra (Jansone) -J.Ansons

Klason Boris -AJupatovs (2)

Klason Georg -AJupatovs (2)
Klebach E. -AJupatovs
Klebach Milda -AJupatovs
KleezmjustJ. -o.Ābelīte

KleinbergsF. -K.Sūniņš
Klepers Ādolfs -P.Zutis

Klišāns Aloizs -F.Kļaviņš
KlīveJ. -S.Vidbergs
Kļaviņš Edgars -K.Kļaviņš
Kļaviņš Kārlis -sev

Kļimovs E.E. -F.Bange
Kokle Leo -V.Rūsa (2)
Korovins Konst. -AJupatovs (2)
Kovaļevskis M. -N.Puzirevskis

Krakope Lūcija -AJunkers

Krasovska A.F. -AJupatovs
Krastiņa Zenta -K.Baltgailis
KrastiņšA -F.Bange

Krasts Amanda -AJunkers

Krauliņš Kārlis -N.Strunke
Krauze Kārlis -K.Krauze

J.Šternbergs
KreicbergsE. -J.Liepiņš (2)
Kripēns Arvīds -J.Plēpis
Kristjansens A. -R.Dzenis
KrollisO. -J.Spriņģis
Krūmiņa Elfrida -V.Krūmiņš (2)

Krūmiņa Tilla -V.Krūmiņš (2)

Krūmiņš Vilis -sev

Kucko Marija -AJupatovs
Kukurs L.A. -H.Mangolds
Kullītis Jēkabs -K.Celmiņš
Kuncendorfs Pāv. -sev

Kuplis Mirdza -J.Plēpis
KurlisK. -K.Kurle-Kurhs (2)
Kurpnieks Anna -H.Rove

Kursis -N.Strunke

Kurzemnieks V. -J.Ansons

Kuzubova N. -AJupatovs
Kuzubova M. -AJupatovs
Kuzubovs Serg. -AJupatovs

Ķirsis Hermīne -O.Ķīks

Lāči -A.Apinis
Laicens Linards -N.Strunke

Lapensons G.H. -E.Hermanovskis

Lapiņa Frīda -K.Celmiņš
Lapiņš Arturs -B.Danenhiršs

Lapsiņš Roberts -AJupatovs (2)
LasdiņJ. -R.Zariņš
Lauva Frīda -N.Strunke

Leikartu Jānis -R.Zariņš
I.Zeberiņš (2)

Lejas Sauss A. -A.Duburs

H.Mangolds
Lēlis Vilma -E.Lēlis

Lesiņš Juchans -A.Lesiņš
LerchisA. -H.Rove

Lesnieks Arturs -K.Celmiņš (3)
A.Cīrulis (2)
D.Draule

Lessers Emma -AJunkers

Lešinski-Altberg Melanie -P.Šterns

LešnersT.A. -AJupatovs (3)

Levyß.F. -AJupatovs

Levy Faina -AJupatovs
Lībītis K. -sev (2)

Liepa A.R. -N.Strunke

Liepiņa Marija -J.Liepiņš (5)

Liepiņa Olita -AJupatovs (2)

Liepiņš -V.Rūsa

S.Vidbergs
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Liepiņš Jānis -F.Bange
J.Liepiņš (2)
N.Riške

S.Vidbergs
Liepiņš Juris -J.Strazdiņš

Liepiņš Oļģerts -N.Strunke (2)
Lietuvietis Ad. -AJupatovs

Ligers Ziedonis -AJupatovs (3)

Līgotņu Jēkabs -K.Sams

LZeberiņš
Liktere Helga -P.Šterns

Lorencs -sev

Ludiņš Valdemārs -J.Šternbergs
LukinsH. -AJupatovs
Lūsis Filarets -A.Junkers

Lūsis Marika -P.Kuncendorfs

Laviņš Valentins -L.Merkmanis

IM -J.Madernieks

JM -J.Madernieks

MM (Makovskis) -N.Puzirevskis

Macy Georg -AJupatovs
Makovskis M. -N.Puzirevskis

Maldups Aleks. -J.Vegers
MālītisA. -K.Krauze

Mālnieks Līvija -J.Plēpis
Marsietis Jānis -VCiesnieks

Martinsons -A.Prande

Masjutins V. -sev

N.Puzirevskis

Matvejevs Georgs -AJupatovs
Mazjānis Arvids -R.Mazjānis (2)

Mazjānis Roberts -sev

Medem V. -S.Vidbergs
Medenis Jānis -S.Vidbergs
Mednis K. -Ž.Smiltnieks
Mednis Otto -P.Kuncendorfs

MeiersJ. -sev

Meilupe Austra -J.Plēpis
Meisters Eduards -S.Vidbergs
Meisters Olga, Eduards -S.Vidbergs

Z.Talberga
Melderis Ēriks -sev

Melnalksnis A. -J.Saukums

Melngailis E. -J.Madernieks

Melngailis K. -J.Madernieks

MelnupeElma -H.Rove

Menders Fricis -N.Strunke

Mercs Hugo -V.Krūmiņš
Merkmanis Leonids -sev

Merksons Jānis -VCaune

Merkulovs Boriss -AJupatovs
MežsētsA. -U.Skulme

Mežulis Gotfrids -A.Bērziņš

E.Slavietis

Michailovs Bruno -A.Apinis
Midziņš Vaid. -H.Mangolds
Mierkaln F. -A.Žurgins
Mierkalns Zelma -J.Plēpis

N.Puzirevskis

Z.Talberga
Miesmieks Jul. -S.Vidbergs
Milruds Aleksejs -AJupatovs
Missiņš Jānis -R.Zariņš (5)

MitmaņuVera -V.Rove

MūberteVera -A.Junkers

Muskatu -S.Vidbergs
Mūlenbachs Kārlis -S.Vidbergs

Natansons Olga -B.Danenhiršs

NeimaneErna -K.Zutis

Neivalds P. -J.Šternbergs
Nesaule Marga -J.Liepiņš
Neumanis Vladisl. -S.Vidbergs
Niedra Andrievs -R.Zariņš
Niedre Jānis -K.Bušs

Nore Augusts -E.Druja
Ņikiforovs Ivans -AJupatovs

Okolo-Kulak Anton -AJupatovs (2)
N.Puzirevskis (2)

OserMiška -N.Puzirevskis

Osis Maigonis -P.Kuncendorfs

Ozoliņa Biruta -S.Vidbergs

Ozoliņa Brigita -sev

Ozoliņš F. -K.Krauze

Ozoliņš Kārlis -A.Apinis
Ozoliņš Viesturs -VKrastiņš
Ozoliņu -J.Plēpis
Ozols Arnolds -S.Vidbergs
Ozols Elfrida -Z.Talberga
Ozols Fēlikss -A.Bērziņš (2)

J.Madernieks

-Z.Talberga
Ozols J. -S.Vidbergs
Ozols R.R. -A. Bērziņš
Ozols J. -S.Vidbergs
Ozols R.R. -A.Bērziņš

AJupatovs
J.Madernieks (2)
R.F.Ozols (2)

LZeberiņš (3)
Ozolu MJ. -J.Plēpis

VV.P.(Puzirevskis) -N.Puzirevskis

Partjonova K. -P.Kuncendorfs

Parups Juris -J.Bīne

Pavlovs K.O -AJupatovs
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Pavlovskis B.A. -V.Masjutins
Pelše Roberts -R.Zariņš
Peļunāve Mikus -E.Slavietis

Penģerots Visv. -V.Masjutins
N.Puzirevskis

S.Vidbergs
PerovsA. -A.Jupatovs
Pētersons A -J.Vegers
PētersonsJ. -K.Krauze

Pētersons Kārlis -R.Zariņš
Pētersons Laima -J.Plēpis
Pētersons Pauls -K.Celmiņš
Pētersons R. -sev

PilapsJ. -K.Baltgailis
A.Krūka

VRūsa

Pladers Zelma -J.Plēpis
Plaudis Jānis -A.Junkers

Plikše Ādams -O.Ķīks
Podnieks A. -S.Vidbergs
Poļaks L. -N.Puzirevskis

PormanisM. -F.Bange (2)
Prande Alberts -R.Zariņš
PrauliņšE. -VRūsa

Prens E. -A.Jupatovs
Pridik Eugen -R.Zariņš
Pridik Marianne -R.Zariņš
Puķīte Elza -A.Žurgins
Pumpurs Austra -K.Celmiņš
PurmalisA. -O.Ābelīte

J.Plēpis
Purvvit VVilhelm -R.Zariņš
Putniņš R.V -K.Krauze

Puzirevskis N. -sev (7)
S.Vidbergs

Puzirevskis R. -N.Puzirevskis

Puzirevskis W. -N.Puzirevskis

JR (Roze) -P. Upītis
JR (Roze) -P.Upītis (2)
JR -LZeberiņš
KR -S.Vidbergs
Rācens M. -LZeberiņš
Radziņš Pauls -S.Vidbergs
Ramans Jānis -sev

Razums A. -J.Spriņģis
Rechtsprechere -VCaune

Remerte -R.Pētersons

Reinerts -R.Pētersons

Repina Berta -V.Rūsa

Rickvveil G.W. -J.Šternbergs
Riekstiņa Marta -N.Strunke

Riekstiņš Hugo -A.Karnups (2)
Riekstiņš Ž. -P.Kuncendorfs

Rikovskis G. -A.Jupatovs
Rinks A. -O. Ābelīte (2)

A.Jupatovs(3)
Rinks Sergejs -A.Jupatovs
Rirdanu -E.Rirdans

Rītiņš Jānis -J.Bīne

Romanovskis Broņ. -A.Jupatovs (2)
Ronis J. -E.Rutkis

Rosenstein Elf. -V.Krūmiņš
Rosenstein Hugo -V.Krūmiņš
RosentahlJan -R.Zariņš
Rotasts -N.Puzirevskis
Rove Elfrida -H.Rove (5)
Rove Hugo -sev (3)
Rove Jānis -H.Rove

RozeJ. -P.Upītis
Roze Roberts -P.Štelmachers

RozenbergsK. -J.Plēpis (2)
Rozenvalds K. -O.Ķīks
Rozītislnd. -K.Celmiņš
Rozītis Pavils -0.Ābelīte (2)

N.Strunke

Rubenis Emma -H.Rove

Rubenis V. A.Žurgins
Rudevics Dāvids -O.Krūmiņš
RudinsA.K. -S.Vidbergs
Rūsa Visvaldis -sev

Rutkis E. -sev

BS (Spale) -V.Krūmiņš
Sakals Vilis -O.Ķīks
Sakariņš Oskars -J.Audriņš
Salenieks Arnolds -K.Celmiņš

Saliņš Ida -F.Bange

Saliņš Kārlis -E.Dzenis

Sanders Visvalds -E.Vītols

Sandra -A.Junkers

Sauku -K.Sauka (2)

Sauku, brāļu -K.Sauka (2)
Saukums Jānis -sev

Saukums Uldis -J.Saukums

Saulītis Kārlis -sev

Schubarth L. -J.Ansons (2)

Schvvanberg J. -K.Sauka

Schvveinfurth Herta -V.Masjutins
Schvveinfurth Ph. -V.Masjutins
Segliņš Kārlis -N.Strunke

Sēja Pēteris -S.Vidbergs
Semaško V. -P.Kuncendorfs

Semenska Tamara -P.Kuncendorfs

Seržants A.L. -N.Strunke

Sietiņš Arvīds -A.Jupatovs (2)

Šiliņš Jānis -A.Cīrulis

N.Puzirevskis
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Sīlis J. -N.Puzirevskis

Sīlis Jūlijs -S.Vidbergs
Silzars Bruno -A.Apinis
SinaiskisV. -A.Jupatovs
Skanstiņš O. -F.Baurs

Skapars V. -sev

Skrabāns Raimonds -sev

Skride Vija -A.Jupatovs
Skrodelis Alfrēds -H.Trops

Skuja Alfrēds -A.Apinis

Skujiņš Gothards -J.Rība

Skulme Dž. -O.Skulme

Slavietis Edgars -sev

Smēls G. -sev

Sniķers Pēteris -N.Puzirevskis

Spale Ēvalds -VKrūmiņš
Sproģis Vallija -S.Vidbergs
Stahl R. -J.Ansons

StālsA. -V.Masjutins
Stammere -V.Rūsa

Stegmanis Ilze -S.Vidbergs
Steijern Vult -R.Zariņš
Stepāne Austra -A.Duburs

Straupenieks L. -A.Eglītis
Strazdiņš F. -J.Šternbergs (3)

Strazdiņš Jēkabs -sev

Strēlnieks -B.Danenhiršs

Strunke Niklāvs -A.Jupatovs
J.Plēpis
sev

Strunke Olga -N.Strunke

Strūve Viktors -N.Puzirevskis

Stursteps Jānis -J.Roze

Suck Hellmuth -N.Puzirevskis

Sudrabkalns J. -N.Strunke

R. (2)
S. (2)

SugishitaY. -N.Puzirevskis

Sunaitis Irma -J.Plēpis
Sūniņš Kārlis -P.Kuncendorfs

Surged Helene -B.Danenhiršs
ŠarinsJ. -V.Krūmiņš
Šaurums Gustavs -J.Madernieks

Šiks Aleksandrs -A.Jupatovs
ŠirmaņiA.J. -P.Upīts
Šisko K. -A.Jupatovs (2)

Šķilters Gustavs -R.Zariņš (2)
Šmits Viktors -sev

S.Vidbergs
ŠneeE. -A.Štrombergs
Špis M -A.Jupatovs
Šteinbergs Rūdis -A.Junkers

Štemerts Jānis -R.Zariņš
Šternbergs Edm. -J.Šternbergs (2)

Šternbergs Jānis -A.Apinis
K.Krauze(2)
sev (3)

Šterns Alma -P.Šterns
Šterns Fricis -A.Junkers
Šterns Pauls -sev

Šterns Roberts -P.Šterns
Šterns Velta -P.Šterns
ŠtrombergsA. -sev (2)
Štrumfs Ernsts -V.Grīnbergs (2)
Šuberts Pauls -E.Vītols

Šutka Aleksandrs -sev

ŠvābeArveds -N.Strunke

S.Vidbergs (3)

MT -S.Vidbergs
Tālberga Zelma -sev

Tamanta -A.Beļcova
Tauriņš Herberts -S.Vidbergs
Taurs Pēteris -J.Spriņģis
Tepfers H. -N.Strunke

Tepfers MH -N.Strunke

Tepfers V. -J.Plēpis (2)
N.Strunke (2)

Teters Alberts -V.Valdmanis

Tīrumnieks Erv. -P.Zutis

Tomsons Kārlis -K.Sauka

Tomsons Zigurds -K.Sauka

Tonē Velta -O.Ābelīte

Tralmaku Skaidr. -F.Vīksne

Treija Anna -A.Apinis (2)
Treimanis E. -LZeberiņš
Trubeckis Nik. -A.Jupatovs

TupiņšA. -N.Puzirevskis

Ulmanis Kārlis -N.Strunke

Unams Žanis -A.Upītis
Upenieks Jānis -H.Rove

Upītis Pēteris -P.Kuncendorfs

Z.īālberga (2)

I.Zeberiņš
Ūdris K. -A.Junkers

AV (vai AN) -R.Zariņš
TV (Vinogradova) -N.Puzirevskis

VaicisJ.V. -S.Vidbergs
Valdess Rich. -S.Vidbergs
ValdmanisA. -Ģ. Ārvaldis
Valters E.M. -J.Šternbergs
Valters Nikol. -J.Šternbergs
Vanags -VMednis

VanagsArturs -R.Zariņš
Vanags Jūlijs -J.Vegers
Vanags Sigride -R.Zariņš
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VVavverH. -N.Puzirevskis

Vecaukum Emīl. -S.Vidbergs
Vegers Alfrēds -J.Vegers
Vegers Jānis -sev

Veide Vladimirs -P.Kuncendorfs

Veismanis Visv. -S.Vidbergs
Veiss Ernst -N.Puzirevskis

VVeissenberger -R.Zariņš

Vējiņa Vera -K.Celmiņš
Vencelidas L. -J.Grosvalds

Vidberg F. -S.Vidbergs
Vidbergs Sig. -0. Ābelīte

N.Puzirevskis (2)

Vigants -A.Karnups
Vigerts Bērt. -J.Šternbergs
Vīksne Ingrida -J.Plēpis
Vīksne E. -R.Zariņš (2)
Vīksne F. -sev

Vīksne J. -F. Vīksne

Vilciņš Pēteris -J.Plēpis
Vilks Ģirts -J.Plēpis
Vilks Kārlis -LZeberiņš
Vilks Pia -A.Junkers

VinslovsL.M. -A.Jupatovs
Virma A. -J.Plēpis

Vītoliņš Roberts -A.Apinis
Vītols Alberts -J.Bīne

Wihtol Joseph -R.Zariņš
Vītols Hugo -S.Vidbergs
Vitrungas M.G. -V.Krūmiņš
Vockrodt Hermann -S.Vidbergs
Voits 0. -R.Zariņš
VolfeilsE. -sev

VVunderlich S. -A.Jupatovs

Zāgars V. -J.Plēpis
Zalcmanis Jānis -F.Baurs

Zalcmanis Malv. -F.Baurs

Zālīte Rūdolfs -A.Junkers

Zalts Alberts -S.Vidbergs (2)
ZardiņaDz. -V.Rūsa

Zariņš -V.Rūsa

Zarine Henriette -R.Zariņš
Zariņa Berta -R.Zariņš
Zariņa Eva -R.Zariņš (4)

Zariņa Maija -R.Zariņš (2)
Zariņš A. -V.Krūmiņš
Zariņš Arnolds -N.Puzirevskis

Zariņš Jānis -R.Zariņš
A.Junkers

Zariņš Mirdza -R.Zariņš
Zariņš Richards -sev (7)
Zaurs Mārtiņš -A.Junkers (2)
Zavīckis Matīss -K.Celmiņš

Zebenņš Agris -LZeberiņš
Zeberiņš Indriķis -sev (14)
Zeebergs K. -E.Šveics
Zelmenis Augusts -K.Krauze

Zemdega Ina -K.Zemdega
Zers Hamilkars -V.Krūmiņš
Ziedi ņš-Ziedain is -S.Vidbergs
Ziemelis Arvids -Lorencs (4)

sev (3)

Ziemeļnieks-Ziemelis -R.Pētersons

ZinteE. -J.Plēpis
Zirnītis Arturs -S.Vidbergs
ZommerAnna -S.Vidbergs
Zutis Kārlis -sev

Zutis Olga -K.Zutis

Zutis Pēteris -sev

Zvejnieks Kārlis -A.Dūms

J.Jaunsudrabiņš
ZvirgzdeK. -N.Strunke

Žiglevics Kārlis -N.Strunke (2)
Žikorīte Eleon. -A.Jupatovs
Žurgins Alfrēds -sev

147



Ex libris Latvijas nacionālā bibliotēka gadu rituma

LNB RAKSTI XX
148

Zigurds Zuze.

Ex libris Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēka

Aleksandrs Jupatovs.
Ex librisLatvijas PSR Valsts bibliotēka

Pēteris Upītis.
Ex libris Viļa Lāča LPSR Valsts bibliotēka.

Mūzikas nodaļa

Vilnis Resnis.

Ex libris V. Lāča LPSR VB. Latvijas
izdevumi
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Viesturs Grants. Ex libris LNB

Kira Liede. Ex libris Latvijas
Nacionālā bibliotēka. Grupālās

apstrādes, kartogrāfisko un

attēlizdevumu nodaļa
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UZZIŅAI:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondos ir

pārstāvētas arī atklātnes ar bagātu izziņas
materiālu un kultūrvēsturisku vērtību.

Melngalvju nams Rīgā.
Izdevējs "Hebenspergers
un Co" (Rīga).

Rīgas 700 gadu jubilejai
veltītā K. Šulca izdevniecības

atklātne (1901).

Jelgava. Pils iela.

Izdevējs "Štengels un Co"

(Drēzdene).
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