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DZIDRA ŠMITA
Rīgas Centrālās bibliotēkas
direktore

IEVADVĀRDI
“Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata” iznāk jau piecpadsmito gadu. Nemainot nosaukumu, tik ilgu mūžu nav piedzīvojis
neviens cits bibliotekārais periodiskais izdevums Latvijā. Katra gadagrāmata devusi pienesumu bibliotēkas vēsturei, un katras saturs
ir bijis īpašs tieši ar konkrētā gada aktualitātēm. Arī 2017. gada gadagrāmata sniedz saviem lasītājiem gan bibliotēku pasaules novitāšu, gan klasisko vērtību atspoguļojumu.
Pasaules bibliotekārās domas uzmanības centrā ik gadu ir lielākā profesionālā foruma – IFLA konferences – atziņas. Aktuālie vārdi šodienas informācijas telpā ir “informācijpratība”, “medijpratība”
un “digitālpratība”. Tie ietver prasmi piekļūt informācijai, to lietot
un novērtēt, atšķirt dezinformāciju no patiesām ziņām. Bibliotekāram jāpalīdz cilvēkiem orientēties informācijas pārbagātībā un
lietotnēs. Viena no centrālajām tēmām, kam tika pievērsta uzmanība IFLA ģenerālkonferencē, – bibliotēkas atvērtība un pieejamība.
Strādāt, lai uzplauktu, nevis lai izdzīvotu, – tāds ir mūsdienu bibliotēkas darbības vadmotīvs, tika uzsvērts konferencē.
RCB ir izveidojusies cieša sadarbība ar Viļņas bibliotēkām. Gada
nogalē RCB direktore Dzidra Šmita un RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Gida Zepkāne pēc Viļņas Centrālās bibliotēkas uzaicinājuma
apmeklēja Lietuvas galvaspilsētu. Komandējumā ietilpa dalība seminārā par latviešu un lietuviešu literatūras tulkojumu popularizēšanu.
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2017. gads ir bijis ļoti bagāts novitātēm pašu mājās, kas, protams,
atspoguļojas arī gadagrāmatā. Gads sākās ar lielām pārmaiņām, jo
Rīgas dome ir uzticējusi RCB nozīmīgu un atbildīgu darbu – Rīgas
vispārizglītojošo skolu bibliotēku metodisko pārraudzību. Šī uzdevuma veikšanai RCB Bibliotēku dienestā radīta jauna darba vieta –
galvenais eksperts darbam ar skolu bibliotēkām, bet Automatizācijas
nodaļā darbu uzsāka BIS ALISE sistēmas administrators, kas strādā
tieši ar skolu bibliotēkām un SKOLU ALISI. RCB ieguvusi arī jaunu struktūrvienību – bijusī RIIMC (Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskais centrs) bibliotēka kļuvusi par RCB Vispārējās izglītības
iestāžu bibliotēku metodisko lasītavu.
RCB realizēti vairāki nozīmīgi projekti, kas tika finansēti Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta “Mans stāsts
par Rīgu” būtība bija – dot iespēju ikvienam rīdziniekam dalīties ar
atmiņu stāstiem par Rīgu, tās ielām, pagalmiem, namiem, cilvēkiem
un vēsturiskiem notikumiem. Līdztekus stāstu ierakstīšanai projektā
tika sagatavota un prezentēta Laimoņa Stīpnieka fotoizstāde “Rīga,
kuras nav”. Par godu Latvijas Republikas simtgadei RCB organizēja
konkursu bibliotekāriem “Literārās pastaigas”. Tā mērķis bija veicināt iedzīvotāju pilsoniskās piederības izjūtu, organizējot ekskursijas
Rīgas un tās apkaimju iepazīšanai. Savukārt projektā “Jaunajām māmiņām” tika uzrunātas Rīgas jaunās māmiņas ar bērniem līdz piecu gadu vecumam. Uz aktuālākajiem māmiņu jautājumiem atbildes
tika sniegtas 24 lekcijās, kuras viņas varēja apmeklēt kopā ar saviem
mazuļiem.
Novadpētniecības bibliogrāfija 2017. gadā papildināta ar nozīmīgu bibliogrāfisko rādītāju “VEF Kultūras pils”.
2017. gadā RCB un filiālbibliotēku uzmanības centrā, kā vienmēr,
ir bijuši bibliotēkas lietotāji. Bibliotēkas ir strādājušas, lai savām interesēm un vajadzībām atbilstošus pakalpojumus saņemtu ikviens
lasītājs vai lasītāju grupa, arī personas ar īpašām vajadzībām. Septembrī Juglā, Kvēles ielā 15 paplašinātās un izremontētās telpās darbu atsāka filiālbibliotēka “Strazds”. Tagad bibliotēka atrodas gan ēkas
pirmajā, gan otrajā stāvā. Jau otro sezonu aizvadījusi RCB Pludmales
lasītava, un sadarbībā ar pašvaldību tajā veikti ievērojami uzlabojumi. Ar prieku un lepnumu varam teikt, ka tagad tas ir pastāvīgs pakalpojums rīdziniekiem un pilsētas viesiem.
Gadagrāmatas tradicionālās intervijas sniedz ieskatu bibliotēku vēsturē un šodienas izjūtās. Gada spilgtākie notikumi sarindoti “Svarīgāko notikumu hronikā”, bet par mums rakstītais apkopots
bibliogrāfiskajā sarakstā “Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku”.
Patīkamu un noderīgu tikšanos ar piecpadsmito RCB gadagrāmatu!
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RĪGAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
Brīvības iela 49/53, LV-1010
Tālr.: 67037121, fakss: 67037131,
rcb@rcb.lv, www.rcb.lv
Nosaukums

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Vadītājs

Direktore

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037121
Dzidra.Smita@rcb.l

Dzidra Šmita

Direktora vietniece

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037123
Doloresa.Veilande@rcb.lv

Doloresa Veilande

Direktora vietniece

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037129
Andra.Vita@rcb.lv

Andra Vīta

67037059

Direktora vietniece

Graudu iela 59A
LV-1058
Brīvības iela 49/53
LV-1010

Personāla nodaļa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037127
Sanita.lapina@rcb.lv

Sanita Lapiņa

Saimniecības
nodaļa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037119
Bella.Gavare@rcb.lv

Bella Gavare

Automatizācijas
nodaļa

Graudu iela 59A
LV-1058

67181980
it@rcb.lv

Gatis Šantars

Projektu vadītāja

Graudu iela 59A
LV-1058

67037479
Ilze.Apine@rcb.lv

Ilze Apine

Starpbibliotēku
abonements

Graudu iela 59A
LV-1058

67623759
sba@rcb.lv

Maija Mauriņa

Graudu iela 59A
LV-1058

67623759
67848088 - vadītāja
rcbdien@rcb.lv

Daiga Bērziņa
(līdz 2017. gada
27. jūlijam)
Gida Zepkāne

Graudu iela 59A
LV-1058

67848090 – Komplektēšanas
sektors
67848091 – Klasificēšanas sektors
67848092 – Elektroniskā kataloga sektors
67848089 – vadītāja
kan@rcb.lv

Ineta Kaļķe

Bibliotēku dienests

Komplektēšanas un
apstrādes nodaļa

67026677
Linda.Stamere@rcb.lv

Linda Štamere

6

G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

Nosaukums

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Vadītājs

Graudu iela 59A
LV-1058

67037443
Daina.Geibaka@rcb.lv

Daina Ģeibaka

Graudu iela 59A
LV-1058

67848093 – Apmaiņas fonds
67848094 – Aktīvais un
pasīvais fonds
repozitarijs@rcb.lv

Māra
Grigorevska

Pieaugušo
literatūras nodaļa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67181020 – lasītāju reģistrācija
67037124 – uzziņas,
informācija
67037126 – nozaru literatūra
67105470 – daiļliteratūras abonements
67181017 – mākslas un
mūzikas krājums
pln@rcb.lv

Gunta Ozola

Bērnu literatūras
nodaļa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037130
bln@rcb.lv

Natālija Hološa

Filiālbibliotēka
“Avots”

Stabu iela 64
LV-1009

67848060
67848059 – Bērnu literatūras
nodaļa
67848058 – vadītāja
avots@rcb.lv

Inese Vanaga

Biķernieku
filiālbibliotēka

Burtnieku iela 37
LV-1084

67037101
bikernieki@rcb.lv

Inese Vanaga

Bišumuižas
filiālbibliotēka

Bauskas iela 180
LV-1004

67620866
bisumuiza@rcb.lv

Ingrīda Rasa

Bolderājas
filiālbibliotēka

Gaigalas iela 3
LV-1016

67443259
67443260 – vadītāja
bolderaja@rcb.lv

Zinta Haļzova

Čiekurkalna
filiālbibliotēka

Čiekurkalna 1. līnija 64
LV-1026

67368844
ciekurkalns@rcb.lv

Aija Namavīra

Aviācijas iela 15
LV-1057

67848995 – abonements
67848994 – Bērnu literatūras
nodaļa
67848992 – vadītāja
daugava@rcb.lv

Anna Dunajevska

67273678
grizinkalns@rcb.lv

Olga Sincova
(līdz 2018.gada 3.
augustam)
Līga Bergmane

Sabiedrisko
attiecību vadītāja

Repozitārijs

Daugavas
filiālbibliotēka

Grīziņkalna
filiālbibliotēka

Alauksta iela 10
LV-1009
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Nosaukums

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Vadītājs

Lidoņu iela 27 k-2
LV-1055

67469797
ilguciems@rcb.lv

Tatjana Medne

Imantas
filiālbibliotēka

Slokas iela 161 k-1
LV-1067

67181982 – lasītāju
apkalpošana
67181984 – uzziņas
67181983 – Bērnu literatūras
nodaļa
67181981 – vadītāja
imanta@rcb.lv

Tamāra Minajeva

Jaunciema
filiālbibliotēka

Gaileņu iela 5
LV-1023

67037095
jaunciems@rcb.lv

Aija Namavīra

Juglas
filiālbibliotēka

Brīvības iela 430a
LV-1024

67026281
67026605 - vadītāja
jugla@rcb.lv

Sandra Kokina

Filiālbibliotēka
“Kurzeme”

Jūrmalas gatve 78D
LV-1029

67419629
kurzeme@rcb.lv

Tamāra Minajeva

Ķengaraga
filiālbibliotēka

Maskavas iela 271A
LV-1063

kengarags@rcb.lv

Mežciema
filiālbibliotēka

Hipokrāta iela 31
LV-1079

67530881
mezciems@rcb.lv

Sandra Kokina

Dzirciema iela 26
LV - 1007

67037423 – informācija
67037412 – abonements
67037424 – Bērnu literatūras
nodaļa
67037444 – vadītāja
pardaugava@rcb.lv

Inta Eglīte

Pļavnieku
filiālbibliotēka

Salnas iela 8
LV-1021

67037339
67037343 – Bērnu literatūras
nodaļa
67037334 - vadītāja
plavnieki@rcb.lv

Līga Bergmane

Filiālbibliotēka
“Pūce”

Saharova iela 35
LV-1082

67178548
puce@rcb.lv

Daina Veide

Filiālbibliotēka
“Rēzna”

Lomonosova iela
14
LV-1019

67105943
67026301 - vadītāja
rezna@rcb.lv

Natālija Petrāne

Aptiekas iela 14A
LV-1005

67026109
67026346 - Bērnu literatūras
nodaļa
67026633 - vadītāja
sarkandaugava@rcb.lv

Baiba Andrejeva

Iļģuciema
filiālbibliotēka

Filiālbibliotēka
“Pārdaugava”

Sarkandaugavas
filiālbibliotēka

Inta Mežecka
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Nosaukums

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Vadītājs

Kvēles iela 15
LV-1024

67533666
strazds@rcb.lv

Jeļena Kuzņecova

Šampētera filiālbibliotēka

Lielirbes iela 6
LV-1046

67012297
67012298 – Bērnu literatūras
nodaļa
67012299 – vadītāja
sampeteris@rcb.lv

Regīna Vēberste

Torņakalna filiālbibliotēka

Uz laiku slēgta

Filiālbibliotēka
“Strazds”

Sanita Goldšmite

Filiālbibliotēka
“Vidzeme”

Brīvības iela 206
LV-1039

67181217 – uzziņas
67181216 – daiļliteratūras
abonements
67181214 – Bērnu literatūras
nodaļa
67181215 – vadītāja
vidzeme@rcb.lv

Filiālbibliotēka
“Zemgale”

Graudu iela 59A
LV-1058

67848096
67848095 – vadītāja
zemgale@rcb.lv

Sanita Goldšmite

Ziemeļblāzmas
filiālbibliotēka

Ziemeļblāzmas iela
36
LV-1015

67848852 – abonements
67848853 – informācija
67848854 – vadītāja
ziemelblazma@rcb.lv

Elita Voicehoviča

Filiālbibliotēka
“Zvirbulis”

Lapu iela 24
LV-1002

67611935
zvirbulis@rcb.lv

Daina Slicāne

Antra Spura
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Lietotāju skaits

T. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

Apmeklējumu skaits

T. sk. apmeklējums
bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem

T. sk. pasākumu
apmeklējums

Izsniegums

T. sk. izsniegums
bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem

Datorpakalpojumu
izmantojums

RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UN
FILIĀLBIBLIOTĒKU IZMANTOJUMA RĀDĪTĀJI
2017. GADĀ

RCB

13891

2135

167320

18614

7346

263618

30786

24568

Filiālbibliotēka
„Avots”

1758

311

17741

3044

466

27765

4857

856

Biķernieku
filiālbibliotēka

2039

554

21512

4588

487

36943

6900

3172

Bišumuižas
filiālbibliotēka

1182

234

16392

2643

969

35396

6843

3542

Bolderājas
filiālbibliotēka

1927

589

23569

5505

621

37611

7475

2778

Čiekurkalna
filiālbibliotēka

1619

507

16814

5216

1428

34803

7641

1965

Daugavas
filiālbibliotēka

2661

932

32311

9804

1651

55539

13440

3811

Grīziņkalna
filiālbibliotēka

2080

353

19157

3516

1045

33994

7120

4078

Iļģuciema
filiālbibliotēka

2435

651

28052

7523

3166

43038

7313

5862

Imantas
filiālbibliotēka

4373

1516

52310

16799

3366

77142

17188

7189

Jaunciema
filiālbibliotēka

506

176

7472

3178

549

9676

3034

1170

Juglas
filiālbibliotēka

3076

605

33788

5359

1095

54112

6369

4867

Filiālbibliotēka
„Kurzeme”

1925

516

18080

3724

208

35727

5809

2055

Ķengaraga
filiālbibliotēka

2912

1065

30531

8736

2165

52961

12392

2429

Struktūrvienība
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Mežciema
filiālbibliotēka

1261

576

17066

8534

758

24425

7082

2392

Filiālbibliotēka
„Pārdaugava”

4309

986

58722

13025

1430

93244

16474

9388

Pļavnieku filiālbibliotēka

2610

958

30777

9431

1028

52122

12233

3355

Filiālbibliotēka
„Pūce”

1570

496

17321

4912

308

27641

6404

3225

Filiālbibliotēka
„Rēzna”

2126

390

22783

3145

813

48128

4299

5533

Sarkandaugavas
filiālbibliotēka

1981

717

24636

7676

1581

42303

9140

5101

Filiālbibliotēka
„Strazds”

1732

446

17080

4365

943

19851

4363

3006

Šampētera
filiālbibliotēka

1826

482

20175

4460

639

36192

4903

2926

Torņakalna
filiālbibliotēka

0

0

0

0

0

0

0

0

Filiālbibliotēka
„Vidzeme”

5639

1482

52214

13922

3273

89367

22646

8407

Filiālbibliotēka
„Zemgale”

2236

685

26276

7940

1360

56428

11159

1733

Ziemeļblāzmas
filiālbibliotēka

2021

595

25852

6183

456

47932

6458

964

Filiālbibliotēka
„Zvirbulis”

1540

491

15315

5473

359

24772

5174

4184

Ārējais apkalpošanas punkts
Dienas centrā

355

0

11751

0

386

13572

0

3598

„Saulaino dienu
bibliotēka”

1201

752

20319

9759

2497

24503

16243

1865

Vispārējās
izglītības iestāžu
bibliotēku metodiskā lasītava

69

3

250

5

0

648

11

0

Kopā:

72 860

19 203

845 586

197 079

40 393

1 399 453

263 756

124 019

RCB vienotajā elektroniskajā datubāzē reģistrēti 56 806 lietotāji,
no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 16 197.
11
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PASAULES APRITĒ

Foto: Daina Ģeibaka

DZIDRA ŠMITA,
DOLORESA VEILANDE

STRATĒĢISKAIS IMPERATĪVS
JEB JAUNĀKĀS VADLĪNIJAS IFLA
FORUMOS
GIDA ZEPKĀNE

ZEMU LIDOJOŠO
EŅĢEĻU PILSĒTA

DZIDRA ŠMITA
RCB direktore
DOLORESA VEILANDE
RCB direktora vietniece

STRATĒĢISKAIS IMPERATĪVS JEB
JAUNĀKĀS VADLĪNIJAS IFLA
FORUMOS

Kopš pirmās piedalīšanās IFLA konferenču
darbā 1999. gadā Bangkokā RCB pārstāvji,
pateicoties Rīgas domes atbalstam, ik gadus
apmeklē pasaules bibliotēku profesionālo saietu, lai iepazītos ar jaunumiem un satiktu
citus profesionāļus. Katru gadu piedalāmies
arī IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas darbā. Tieši šai dalībai un konferencēs gūtajām
idejām ir galvenā nozīme kādreizējo padomju
masu publisko bibliotēku pārveidē par modernām Eiropas pilsētas bibliotēkām.
Vairāki starptautiska mēroga IFLA pasākumi notikuši arī Rīgā: Metropoļu bibliotēku
sekcijas konference 2005. gadā un IFLA sa
telītkonference “Informācija pilsoniskajai izglītībai”, ko RCB kopā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku organizēja sadarbībā ar IFLA Informācijpratības sekciju un Āfrikas valstu sekciju
2012. gadā. Tas nozīmē, ka Rīga ir starptautiski atzīta publiska telpa augsta līmeņa profesionālām norisēm.
RCB ir vairākkārt prezentējusi savu darbu IFLA konferencēs. Tā Metropoļu bibliotēku sekcijas konferencē Rīgā 2005. gadā
tika prezentēta RCB tālākizglītības koncepcija, 2007. gadā IFLA konferencē Durbanā
(Dienvidāfrika) klātesošie tika informēti par
RCB attīstību pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, 2011. gadā Metropoļu bibliotēku sekcijas
konferencē Ņujorkā tika prezentēti RCB ārējie apkalpošanas punkti, bet 2012. gadā IFLA
satelītkonferences “Informācija pilsoniskajai
izglītībai” dalībnieki noklausījās RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD)
Kultūras pārvaldes priekšnieces apsveikuma
runu “Laipni aicināti Rīgā – RCB vieta Rīgas
vienotās kultūras telpā”, kā arī RCB direktores
prezentāciju “Informācija par pilsonisko izglītību Latvijā”. Tajā pašā gadā Helsinkos konferences dalībnieki iepazinās ar fotoizstādi
“Viena diena bibliotēkas dzīvē” un RCB infor-

māciju konferences plakātu sesijā. 2014. gadā
Helsinkos RCB direktore piedalījās IFLA
prezidentes rīkotajā sanāksmē.
RCB vadībā veikti nozīmīgu IFLA vadošo
dokumentu tulkojumi: “Vadlīnijas bibliotēku
pakalpojumu sniegšanā ieslodzītajiem”, “Viļņa galotnē vai paisuma pārsteigti?”, “Ceļvedis mainīgajā informācijas vidē: Ieskats IFLA
“Ziņojumā par jaunākajām attīstības tendencēm”” un Lionas deklarācija par pieeju informācijai un attīstībai. Darām visu iespējamo,
lai pasaules mēroga dokumenti būtu pieejami
mūsu lasītājam. RCB pagājušā gada gadagrāmatā publicēta “IFLA Starptautiskā bibliotēku
pārstāvības programma”, kas ir 2015. gadā pieņemtās rezolūcijas “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.
gadam jeb Dienaskārtība 2030” kvintesence
bibliotēkām. Tas ir dokuments, ar kuru rokās
bibliotekāri var sēsties pie sarunu galda ar finansētājiem un politiķiem un uzsākt produktīvākas sarunas par bibliotēkas vajadzībām,
jo programmā ietverto mērķu sasniegšanai
sabiedrībai ir vitāli nepieciešamas arī bibliotēkas.
2017. gada IFLA ģenerālkonference ar
nosaukumu “Libraries. Solidarity. Sociality”
(Bibliotēkas. Solidaritāte. Sabiedriskums) notika Polijas pilsētā Vroclavā. Tā ir pilsēta ar 630
tūkstošiem iedzīvotāju. Vroclavas bibliotēku
sistēma attīstījusies līdzīgi RCB tīklam: 2000.
gadā tajā bija 67 filiāles ar 107 669 lasītājiem,
bet 2017. gadā – 36 filiāles ar 120 000 lasītājiem. Vroclavas publiskās bibliotēkas stratēģija ir – mūsdienīgas, ērtas zonas visām vecuma
grupām, profesionāls, laipns un radošs bibliotekārs un ar visu veidu informācijas nesējiem
nodrošināts krājums. Bibliotēka rīko atraktīvas, attīstošas nodarbības dažādu interešu
cilvēkiem visās vecuma grupās, piemēram,
darbojas vecāku klubi, kuros tiek organizētas
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Foto: Dzidra Šmita

Pašapkalpošanās aparāts
Birmingemas publiskajā
bibliotēkā

tikšanās ar dažādiem speciālistiem: alergologiem, psihoterapeitiem, psihologiem u. c. profesiju pārstāvjiem. Tie ir labi solidaritātes un
sabiedriskuma piemēri.
Viena no centrālajām tēmām, kam tika
pievērsta uzmanība IFLA ģenerālkonferencē,
bija bibliotēkas atvērtība un pieejamība. Pašlaik pasaulē ir valstis, kas var lepoties ar vispusīgu pieeju informācijas avotiem, un ir arī tādas, kurās pat par “Facebook” lietošanu draud
sods. Bibliotēka ir solidāra ar ikvienu cilvēku.
Aktuālie atslēgas vārdi šodienas informācijas telpā ir “informācijpratība”, “medijpratība”
un “digitālpratība”. Tie ietver prasmi piekļūt
informācijai, to lietot un novērtēt, atšķirt dezinformējošas viltus ziņas no patiesām. Bibliotekāram jāpalīdz cilvēkiem orientēties informācijas pārbagātībā un lietotnēs, kas viņam
nepieciešamas, dzīvojot mūsdienu sabiedrībā.
Bibliotēka strādā, lai uzplauktu, nevis lai
izdzīvotu – tāda ir mūsu darbības definīcija,
tika uzsvērts konferencē. Bibliotēkas pamats
un sirds pirmām kārtām ir grāmata un lasīšana (lasīšanas veicināšana, klasiskā grāmata un
citas grāmatas formas, arī klasiskā lasīšana, digitālā lasīšana un skaļā lasīšana). Mums jāprot
ieteikt grāmatu citiem. Šodien mēs protam
uzaicināt uz tikšanos ar lasītājiem autorus, bet
vai mēs vēl joprojām protam sagatavot tradicionālu grāmatu apskatu, kas būtu pievilcīgs
cilvēkiem ar dažādām lasīšanas interesēm?
Saistībā ar bibliotēkas krājumu konferencē
tika uzsvērti tādi aspekti kā atbilstība profi-

lam, aktualitāte, pareiza organizācija un starpbibliotēku abonementa sniegtās iespējas. No
vienas puses, mums jāpēta lasītāju intereses,
runājot ar viņiem individuāli, no otras puses,
veidojot krājumu, jābalstās krājuma veidošanas koncepcijā. Labs krājums ir tāds, kurā
līdzsvaroti abi šie priekšnoteikumi. Mums
pašiem jāpārzina literatūra un, ja lasītājs kaut
ko vaicā, ar viņu jāaprunājas, nevis jārāda ar
roku, pavadot žestu ar frāzi “jāiet tur”.
Izaicinājums profesionālim krājuma atklāsmē ir atbildes uz jautājumiem “ko atklāt?”
un “kā atklāt?”. Te bibliotekārs ir izredzēts un
unikāls ar savu personisko pieeju un ekskluzīvo pakalpojumu. Šādu pakalpojumu varam
sniegt mēs vienīgie, un šī ir viena no ietekmes
zonām, kurā varam būt vislabākie. Interesanta
prakse pasaulē ir “slepenais klients”. Tiek algota kompāniju, kuras darbinieki tiek iesūtīti
bibliotēkā, lai pēc īpašiem kritērijiem novērtētu tās darbu un pēc tam, pamatojoties uz šiem
vērojumiem, pētītu un analizētu krājumu un
bibliotēkas sniegto pakalpojumu.
Šobrīd ir sakārtota bibliotēku tipu diferenciācija, saskaņā ar kuru katra tipa bibliotēkai
ir savs lasītājs, piemēram, students izmanto
augstskolas bibliotēku, kur pakalpojums ir
radīts tieši viņam. Publiskajā bibliotēkā var
ienākt jebkurš. Tas attiecas arī uz cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām jeb, kā teica zviedru
kolēģi, “katram ir tiesības būt pilnvērtīgam
sabiedrības loceklim un piedalīties tās dzīvē,
neskatoties uz funkcionāliem traucējumiem”.
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G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

Foto: Lāsma Zariņa

Ir cilvēki ar pārvietošanās grūtībām, rakstīšanas grūtībām un disleksiju, garīgām slimībām, redzes un dzirdes traucējumiem, vecuma demenci, cilvēki ar dažādām atkarībām
u. c. Jāmaina nostādne – “ja tu neesi normāls,
tevis vispār nav”. Zviedrijā katram piektajam
cilvēkam ir kāda no minētajām kaitēm. Polijā
viens no katriem 150 bērniem, bet ASV viens
no 68 bērniem it autists. Polijas Bibliotekāru
biedrība ir realizējusi projektu “Bibliotekārs –
draugs cilvēkam ar autismu”. Par spīti abpusējām bažām, projekta īstenošanas laikā bibliotēkā iesaistīti vairāk nekā trīsdesmit autisti un
pieredzi darbā ar šādu auditoriju guvuši vairāki desmiti bibliotekāru, kuri ir iepazinušies ar
problēmu, lauzuši stereotipus un atsaukušies
izaicinājumam sākt strādāt ar autistiem.
Visai plaši konferencē tika aplūkots brīvprātīgo darbs. Pieredzē dalījās vairāku valstu kolēģi. Piemēram, Austrijas Bibliotekāru
biedrība piedāvā brīvprātīgajiem apmācību
programmas, kurās ietverti bibliotēkzinātnes
pamati, informācija par literatūru bērniem
un datubāzēm. Savukārt Vroclavas publiskās
bibliotēkas pieredze ir uzticēt brīvprātīgajiem
datorapmācības senioriem un valodas kursus,
kā arī palīdzēt bibliotekāram ikdienas darbos.
Brīvprātīgo darbs pasaulē tiek vērtēts dažādi.
Negribētos šeit saskatīt draudu profesijai, bet,
ja brīvprātīgais var strādāt bibliotēkā pēc pāris
stundu apmācības, kam tad vajadzīgs bibliotekārs? Profesionālim darbs bibliotēkā neapšaubāmi ir jāpārzina labāk un dziļāk nekā
brīvprātīgajam.

Ar gandarījumu jāatzīmē, ka IFLA standartu, saistīto datu un atmiņu institūciju sadarbības jomā konferences dalībnieki noskatījās un noklausījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas prezentāciju “Saistīto datu kolekcija
“RunA””, kas bija veltīta Raiņa un Aspazijas
daiļrades virtuālajai kolekcijai. Atmiņu institūcijās un privātās kolekcijās uzkrātie materiāli (49 Raiņa un 34 Aspazijas darbi) šajā prezentācijā tika atklāti un eksponēti savstarpēji
saistītas informācijas veidā. Kolekciju kopīgi
veidojuši LNB, Latvijas Nacionālā arhīva, Memoriālo muzeju apvienības un Rakstniecības
un mūzikas muzeja darbinieki.
IFLA Bibliotēku ēku un aprīkojuma sekcijas semināra Birmingemas bibliotēkā (Apvienotā Karaliste) vadmotīvs bija “Inovatīva
partnerība. Stratēģiskais imperatīvs”. Jā, tieši
imperatīvs, jo bez partnerības šodien nav iespējama nevienas iestādes (vai tā būtu valsts,
pašvaldības vai privāta) eksistence. Seminārā
tikās ievērojami arhitekti un akadēmisko un
publisko bibliotēku pārstāvji. Tika apspriesta bibliotēku telpu un aprīkojuma veidošana
sadarbībā ar dažādām partneriestādēm. Veiksmīgas partnerības galvenie priekšnosacījumi
ir līdzīgas vērtības, mērķi, sasniedzamie rezultāti un mērķauditorija. Un pēdējais, bet ne
mazāk svarīgais – uzticamība.
Mūsu sadarbības partneri, pirmkārt, ir
politiskā vadība. Šajā sakarā vērā ņemams
dokuments un atbalsts turpmākai attīstībai ir
jau minētā “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”.

RCB direktora vietniece
Doloresa Veilande

16

G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

Foto: Doloresa Veilande

Uzmanības centrā
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Vroclava

Bibliotekāram ir ļoti jārūpējas par savu
profesionalitāti, jo pirmais, kas izzūd informācijas tehnoloģiju attīstības rezultātā, ir
apkalpojošās profesijas. To var redzēt internetbanku darbībā un daudzās citās sfērās.
Vai kādreiz varējām iedomāties, ka mājās
paši pirksim lidmašīnas un teātra biļetes?
Maksāsim rēķinus? Veikalā paši sev preces pārdosim? Tādēļ mums jāatbild sev uz
šādiem jautājumiem: ko es kā bibliotekārs
daru tādu, ko lasītājs pats nevarētu izdarīt?
Ko būtisku es varu darīt vairāk nekā tikai izsniegt un saņemt grāmatas, proti, ko es varu
izdarīt vairāk nekā pašapkalpošanās stends?
Apmeklējot starptautiskus forumus un
diskutējot ar kolēģiem, varam novērtēt savu
bibliotēku attīstības līmeni un gūt jaunas idejas darbam. Mūsu uzdevums ir rūpēties, lai
skaistās, ērtās un mūsdienīgi aprīkotās telpās
roku rokā ar sadarbības partneriem, strādātu
izglītots un profesionāls bibliotekārs. Tas ir
mūsu darba stratēģiskais imperatīvs.

Foto: Doloresa Veilande

 opīgu mērķu un mērķauditorijas dēļ politiK
ķiem būtu jāsaprot, kādēļ bibliotēkām jāpiešķir nauda. Otrkārt, mūsu partneris ir mūsu
administratīvā vadība. Tas ir Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments,
bibliotēku un skolu konceptuālās virzības vadītājs, ar kuru mūs saista kopīgs mērķis – vienotas Rīgas kultūras telpas veidošana iedzīvotāju interesēs. Treškārt, mūsu partneri ir dažādu kopīgu programmu un pasākumu līdzdalībnieki. Te varam analizēt un vērtēt mūsu
piedāvātās programmas un pasākumus citu
Rīgas aktivitāšu kontekstā. Īpaša uzmanība jāpievērš partneru uzticamībai un piedāvājuma
kvalitātei. Ceturtkārt, mūsu partneri ir lasītāji
un potenciālie lasītāji. Vienīgais sadarbības
kritērijs šajā gadījumā ir – vai cilvēks ir gatavs
ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus. Jo
sevišķi mums jāstrādā ar potenciālajiem lasītājiem, kuri, iespējams, nāktu uz bibliotēku,
ja vien būtu informēti par tās eksistenci. Bibliotēkai ir gan partneri, gan konkurenti, un
mums ir jācīnās par katru lasītāju.
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ZEMU LIDOJOŠO EŅĢEĻU
PILSĒTA

Bibliotekāru Sargeņģelis
Iebraucot Viļņā no Rīgas puses, redzama
reklāma “Viļņa – zemu lidojošo eņģeļu pilsēta”. Tobrīd tas likās vienkārši jauks teiciens,
bet vēlāk izrādījās, ka Lietuvā eņģeļiem ir visai
liela saistība ar bibliotekāriem. Pašā gada nogalē pēc Viļņas Centrālās bibliotēkas uzaicinājuma kopā ar RCB direktori Dzidru Šmitu
apmeklēju Viļņu. Komandējuma uzdevumā
ietilpa dalība seminārā par latviešu un lietuviešu literatūras tulkojumu popularizēšanu.
Semināra laikā notika tikšanās ar Viļņas
Centrālās bibliotēkas direktori Rimu Gražieni
(Rima Gražienė), direktores vietnieci Simonu
Žilieni (Simona Žilienė) un daudziem citiem
lietuviešu kolēģiem. Mūsu galvenais uzdevums bija stāstīt par tulkotās lietuviešu daiļliteratūras popularizēšanu saviem lasītājiem.
Šim nolūkam jau mājās izguvām tulkotās literatūras sarakstu, kurā iekļautas tās grāmatas,
kas RCB krājumos atrodas šobrīd vai ir biju-

Foto: Gida Zepkāne

GIDA ZEPKĀNE
RCB Bibliotēku dienesta
vadītāja

šas agrāk, bet norakstītas kā nolietotas. Dažas
no šīm grāmatām atrodas RCB Repozitārija
krājumā, un lasītājs var tām piekļūt, vēršoties
ar pieprasījumu pie bibliotēkas darbiniekiem.
Taču lielākā grāmatu daļa atrodas RCB filiālbibliotēku plauktos un gaida savu lasītāju. Lietuvas kolēģi tika iepazīstināti ar šo sarakstu, kā
arī ar šobrīd tapšanas stadijā esošo “Lietuviešu
dzejas antoloģiju”, kuras sastādītājs ir latviešu
dzejnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs.
Īpaši nozīmīgs abu valstu vēsturē ir
2018. gads – Latvijas valsts dibināšanas
un Lietuvas valsts atjaunošanas simtgades gads. Arī mums radās ideja, kā iesaistīties šo svarīgo gadskārtu atzīmēšanā. Doma
par to dzima RCB direktorei sarunā ar Jāni
Elsbergu, kurš, kā jau minēts, pašlaik strādā
pie apjomīga divsējumu izdevuma “Lietuviešu dzejas antoloģija”. Bibliotēkā koncentrēti
daudzu gadu garumā uzkrātie daiļdarbi, kas

18

G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

laika gaitā ir saglabājuši savu literāro vērtību,
taču, nākot klāt arvien jauniem darbiem, nepelnīti piemirsti. Izrādās, ka šādu daiļdarbu
mūsu filiālbibliotēku krājumos ir apmēram
70 nosaukumi. Un te nu ir lieliska iespēja
celt tos atkal gaismā un tuvināt lasītājiem, lai
vienkopus varētu sastapt gan jaunākos, gan
senākos tulkojumus. Tika nolemts organizēt
grāmatu izstādi, kurā gan Rīgas, gan Viļņas
bibliotēku lasītāji varētu iepazīties ar latviešu
un lietuviešu daiļdarbu tulkojumiem. Lietuviešu kolēģus šis projekts ļoti ieinteresēja.
Vienojāmies izstādi un pasākumus (tikšanos
ar populāriem tulkotājiem) rīkot abās pilsētās
vienlaikus Baltu vienības dienās.
Lietuviešu literāro darbu tulkošanas aizsākumi meklējami tālajā 1822. gadā, kad latviešu
valodā tika iztulkotas lietuviešu tautasdziesmas. Vēlāk, 1925. gadā, pie regulāras lietuviešu

mētas arī otra projekta aprises. Tas domāts
jaunākajai paaudzei, lai bērni varētu radoši
izpaust savu dzimtenes mīlestību. Projektā
paredzēta ceļojoša bērnu zīmējumu izstāde
ar nosaukumu “Es mīlu savu valsti!”, un tajā
aicinātas piedalīties tuvākās kaimiņvalstis:
Lietuva, Igaunija, Somija. Kā viešņa ar savu
bērnu zīmējumiem piedalīsies arī Ukraina.
Paredzēts uz izstādes atklāšanu uzaicināt bibliotēku pārstāvjus no šīm valstīm un kopā ar
viņiem diskutēt par tēmu “Bibliotēkas ieguldījums bērnu patriotiskajā audzināšanā”.
Brīvajā laikā iepazināmies ar Viļņas Centrālo bibliotēku, kas kopā ar 17 filiālēm (no
kurām divas ir bērnu bibliotēkas) veido Lietuvas galvaspilsētas publisko bibliotēku tīklu.
Centrālā bibliotēka kopš 2015. gada atrodas
nedaudz atstatus no vecpilsētas, vienā no dzīvojamiem rajoniem, atsevišķā trīsstāvu ēkā,

Foto: Gida Zepkāne

Viļņas Centrālā
bibliotēka

dzejas tulkošanas ķērās Knuta Skujenieka tēvs
rakstnieks un tulkotājs Emīls Skujenieks. Ar
dažādu intensitāti lietuviešu dzejas tulkošana
turpinājusies līdz mūsdienām. Jānis Elsbergs
antoloģijas ievadā “Priekšvēsture” plāno iekļaut daudz interesantu faktu par tulkotājiem
(Āriju Elksni, Dainu Avotiņu, Astrīdi Ivasku,
Pēteru Brūveri u. c.). Antoloģijā plānots iekļaut atdzejojumus, sākot ar lietuviešu tautasdziesmām un dzejas klasiķiem līdz mūsdienu
vecākās, vidējās un jaunākās paaudzes dzejnieku darbiem.
Tiekoties ar Lietuvas kolēģiem, tika iezī-

kas pielāgota bibliotēkas vajadzībām. Krājums
vēsturiski veidojies, sapludinot vairāku bibliotēku krājumus. Bijušās Centrālās bibliotēkas
krājumam pievienota Britu lasītavas sērija
“The Millenium Library” un bijušās Mūzikas
un mākslas bibliotēkas krājums.
Ne visās Viļņas pašvaldības bibliotēkās šobrīd ir automatizētā apkalpošana, jo vēl notiek
krājumu rekataloģizācija, kuru plānots pabeigt līdz 2020. gadam. Tātad arī elektroniskajā katalogā vēl neatspoguļojas viss krājums.
Automatizētā apkalpošana katru gadu tiek
uzsākta aptuveni trijās bibliotēkās. Centrālā
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ibliotēka, tāpat kā visas bibliotēkas valstī,
b
darbojas savā integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā LIBIS. Bibliotēkas darbinieki tiek
apmācīti darboties šajā sistēmā gan Centrālās
bibliotēkas semināros, kas notiek labiekārtotā
konferenču zālē (līdz 120 vietām), gan atsevišķās filiālēs individuālās apmācībās. Konferenču telpa ir visai noslogota, jo Centrālā bibliotēka piedāvā metodisko palīdzību arī Viļņas
rajona bibliotēkām. Par samaksu (15 eiro
stundā) to var izmantot arī citas organizācijas.

Jebkurš interesents var apmeklēt bibliotēkas mājaslapu, kurā pieejamas virtuālas izstādes – gan par dažādām kultūrvēsturiskām
tēmām, piemēram, “Viļņas apvidus tautas
tērps”, gan par gada aktualitātēm pilsētas un
valsts mērogā, gan arī mākslas darbu izstādes.
Virtuālās izstādes bagātīgi papildinātas ar bibliogrāfiju. Ja izstāde veltīta konkrētai personai,
sniegti arī tās biogrāfijas dati.
Viļņas Centrālās bibliotēkas lasītājiem kā
vieniem no pirmajiem Lietuvā bija pieejami

Foto: Gida Zepkāne

Viļņas pilsētas centrālā
bibliotēka. Lasītava,
aiz stikla sienas lasītāju
reģistrēšana

Centrālajā bibliotēkā lasītājiem tiek piedāvāti dažādi informācijas resursi: grāmatas,
periodiskie izdevumi, datubāzes, novadpētniecības materiāli, elektroniskās grāmatas
lasīšanai uz vietas, kā arī vinila plašu, CD un
DVD ierakstu kolekcijas Mākslas nodaļā. Šajā
nodaļā tiek piedāvāta arī aparatūra, ar kuras
palīdzību uz vietas var klausīties skaņdarbus
platēs un noskatīties video.
Informācijas resursu izsniegšanas termiņš
ir viens mēnesis ar iespēju to trīs reizes pagarināt. Reģistrējoties vienā filiālē, iespējams
izmantot arī visas pārējās. Līdzņemšanai var
saņemt līdz pieciem informācijas resursiem.
Uz mājām tiek izsniegtas arī galda spēles, pēc
kurām ir ievērojams pieprasījums, kā arī materiāli no novadpētniecības krājuma, klusās
lasītavas un periodiskie izdevumi, taču tie –
tikai uz divām dienām. Interesanti piezīmēt,
ka kolēģi neiekasē kavējumu naudu par nokavētajiem termiņiem.

e-lasītāji. Tie tiek izsniegti tāpat kā citi bibliotēkas informācijas resursi. Elektronisko resursu apguvei Lietuvas Nacionālā bibliotēka
piešķīrusi dažus planšetdatorus, kuros lasītājiem ir piekļuve internetam. Tiek abonētas
arī dažas e-grāmatas, kuras var lasīt tikai uz
vietas. Vecākās paaudzes pārstāvjiem, kam
ir grūtības ar jauno tehnoloģiju lietošanu
sadzīvē, tiek piedāvāts apgūt datorprasmes.
Saviem lasītājiem šīs apmācības bibliotekāri
vada paši, bet, ja apmācības vēlas kāda cita
iestāde, piemēram, banka, tai jānodrošina
savi pasniedzēji.
Ēkas stāvi noformēti atšķirīgās krāsās,
kas palīdz orientēties gan darbiniekiem, gan
lasītājiem. Visos gaiteņos sienas tiek izmantotas gleznu un fotoizstāžu eksponēšanai.
Pieteikt savu darbu izstādi var elektroniski
bibliotēkas mājaslapā. Mūsu viesošanās laikā
bija apskatāma fotoizstāde, kurā iemūžināti
bijušie bezsaimnieku suņi kopā ar jaunajiem
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s aimniekiem. Kaut arī izstādes un pasākumi
ir interesanti, pārdomāti un iedzīvotājiem
aktuāli, tomēr kolēģi atzīst, ka vislielākā
problēma ir piesaistīt skatītājus un apmeklētājus. Bibliotēkai pārceļoties uz jaunajām telpām, tā tika plaši reklamēta, informācija bija
ievietota arī sabiedriskā transporta informatīvajos monitoros.
Interesants un mūsdienīgs ieguldījums
novadpētniecībā ir kolēģu izveidotā mobilā
aplikācija “VilniusGO”. Izmantojot to, iespējams iepazīt vairāk nekā 300 Viļņas vēstures,
kultūras un dabas objektu. Aplikācijas darbības princips telefonā ir šāds – pienākot kāda
objekta tuvumā, var saņemt izsmeļošu informāciju par to. Līdztekus visiem zināmajām
vietām interesenti var iepazīt arī nozīmīgus,
taču mazāk pazīstamus objektus, kas atrodas
nedaudz tālāk no pilsētas centra. Par katru objektu ir izveidots saistošs apraksts, kas
pieejams arī elektroniski bibliotēkas mājaslapā. Pievienots arī bagātīgs fotogrāfiju klāsts,
karte un bibliogrāfija. Materiālus sagatavoja
Lietuvas Pedagoģijas universitātes ģeoloģijas
specialitātes pasniedzēji un studenti. Projektā aicināti līdzdarboties arī bibliotēkas lietotāji, pilsētas iedzīvotāji un citi zinoši cilvēki,
kuri var iesūtīt fotogrāfijas un aprakstus par
kādu nepelnīti aizmirstu objektu, un tas tiks
iekļauts mobilajā aplikācijā.
Bibliotēka ieņem aktīvu pozīciju pilsētas
sabiedriskajās norisēs un augstu tur savu
profesionālo līmeni. Bibliotekārs Lietuvā ir
prestiža profesija, kuru izvēlas daudzi gados
jauni cilvēki. Bibliotēka radoši iekļaujas da-

žādos projektos, izmantojot literāros darbus,
veicina bērnu lasītprasmi un jauniešu radošumu. Tā aktīvi rīko dažādas novadpētniecības popularizēšanas akcijas, piedalās virtuālās realitātes un 3D modelēšanas darbnīcās.
Bibliotekāri droši iziet pilsētas ielās, iepazīstinot ar savām iespējām un piedāvājumu.
Šajās aktivitātēs tiek iegūti jauni bibliotēkas
lietotāji un atbalstītāji. Liels Viļņas Centrālās
bibliotēkas atbalstītājs ir pilsētas mērs Remigijs Šimašjus (Remigijus Šimašius). Bibliotēkas darbs tiek atzinīgi novērtēts, un bibliotēkas direktore Rima Gražiene ir saņēmusi
Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas un
Viļņas pilsētas domes atzinības rakstus.
Komandējuma noslēgumā mūs aizveda
uz svētu vietu – Eņģeļu kalnu Traķu rajonā. No tā, lūkojot uz vienu pusi, aiz ezera
redzama sārtā Traķu pils, bet otrajā pusē
plešas vēju appūsts lēzens paugurs, kurā notiekot brīnumainas lietas un piepildās ļaužu vēlmes. Dažu gadu laikā šī vieta kļuvusi
par dažādu profesiju pārstāvju (policistu,
ārstu, ugunsdzēsēju u. c.) eņģeļu mājām.
Lai arī bibliotekāri tiktu svētīti un pasargāti, tuvinātos Dievam un vairotu mīlestību,
plašā Lietuvas bibliotekāru saime un tās atbalstītāji aicināja ikvienu, kurš izjūt iekšēju
nepieciešamību un var atļauties, dot savu
personīgo ieguldījumu ziedojumu veidā. Tā
tika savākti līdzekļi, par kuriem izveidots
un šogad Eņģeļu kalnā uzstādīts eņģelis –
bibliotekāru sargātājs.
Lūk, kāda ir saistība starp eņģeļiem un bibliotekāriem!
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PAŠU
MĀJĀS

Foto: Daina Ģeibaka

INGŪNA STRANGA

BIBLIOTĒKA – IKVIENAM
INGŪNA STRANGA

DARBS AR BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM – IEDVESMAS UN
RADOŠUMA AVOTS
INTA SALLINENE

NOVADPĒTNIECĪBA 2017
SANTA RUKMANE

RCB PROJEKTS “MANS STĀSTS
PAR RĪGU”
INTA SALLINENE

AICINĀJUMS UZ PASTAIGU
ILZE APINE

UZ LEKCIJĀM – KOPĀ AR MAMMU
GUNTA OZOLA

RAIBU RAIBĀS IZSTĀDES!
RCB PIEAUGUŠO LITERATŪRAS
NODAĻAS POPULĀRĀKO IZSTĀŽU
APSKATS
DAIGA BĒRZIŅA

RCB PLUDMALES LASĪTAVA.
OTRĀ SEZONA
ZINTA GERŠMANE

BIBLIOGRĀFISKAIS RĀDĪTĀJS
“VEF KULTŪRAS PILS”
RCB FILIĀLBIBLIOTĒKA
“STRAZDS” PĀRVĒRTĪBU
UN ATMIŅU SPOGUĻOS

INGŪNA STRANGA
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte
bibliotēku jomā

BIBLIOTĒKA – IKVIENAM

Arī 2017. gadā RCB un filiālbibliotēku uzmanības centrā ir bijuši bibliotēkas lietotāji. Bibliotēkas ir strādājušas tā, lai savām interesēm un vajadzībām atbilstošus pakalpojumus saņemtu
katrs lasītājs vai lasītāju grupa, arī personas ar īpašām vajadzībām.

Piekļuve bibliotēkas telpām cilvēkiem ar
kustību traucējumiem ir nodrošināta 16 RCB
filiālbibliotēkās un divos ārējās apkalpošanas
punktos (informācija pieejama mājaslapā
http://www.rcb.lv/pub/?page_id=306). Piedāvāto pakalpojumu kopums personām ar īpašām vajadzībām:
 pasākumi gan filiālbibliotēkās, gan Rīgas sociālās aprūpes centros (RSAC) un dienas aprūpes centros:
 filiālbibliotēkā “Zemgale” sadarbībā ar
nevalstisko organizāciju ”Velku biedrība” katra mēneša pēdējā sestdienā sniegtas psiholoģes konsultācijas bērnu invalīdu tuviniekiem;
 RSAC “Mežciems” – 14 tematiski pasākumi par rakstniekiem un viņu jaunajām
publikācijām (“Strazds”);
RSAC “Stella maris” – tematiski pasākumi par apkaimes draudzēm un dievnamiem,
par skaistām pasaules vietām un aizraujošām
grāmatām (Bolderājas filiālbibliotēka);
 Senioru rezidence “Dzintara melodija”
– ceļojumiem veltīti pasākumi, skaļā stāstu
priekšā lasīšana (Šampētera filiālbibliotēka);
 Sociālā māja “Mūsmājas” – jaunieguvumu un periodisko izdevumu apskats reizi
mēnesī (“Rēzna”);
 Dienas aprūpes centrs “Cerību māja”
– seši tematiski pasākumi par dzeju, atsevišķām grāmatām un kaimiņvalstīm (Ķengaraga
filiālbibliotēka);
 Dienas aprūpes centrs “Cerību ligzda”
– radošās nodarbības un pasākumi (“Rēzna”).

 speciāli pakalpojumu veidi: tekstu palielinoša iekārta, lupas, bibliotēkas lietošanas
noteikumi vieglajā valodā u. c. (informācija
atrodama mājaslapas sadaļā “Pieejamība visiem”);

Foto: Daina Ģeibaka

ĪSS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS,
SADARBĪBA AR INVALĪDU
BIEDRĪBĀM UN SOCIĀLAJĀM
INSTITŪCIJĀM

Tekstu palielinošā iekārta
 lielās drukas izdevumu un klausāmgrāmatu iepirkums līdz ar pieprasījumu palielināšanos;
 izdevumu saņemšana un atdošana dzīvesvietā tiem, kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku: individuāliem lasītājiem šādu pakalpojumu sniegušas Bišumuižas un Šampētera
filiālbibliotēkas, kā arī filiālbibliotēka “Vidzeme”; filiālbibliotēkas ”Rēzna” darbinieki divas reizes mēnesī devušies uz sociālo māju
“Mūsmājas”, bet Ķengaraga filiālbibliotēkas
bibliotekāri – reizi mēnesī uz sociālo māju
“Ķengarags”;
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PAKALPOJUMI UN PASĀKUMI
ATSEVIŠĶĀM LASĪTĀJU
MĒRĶGRUPĀM

Interešu grupas. Veidojoties pastāvīgam
pasākumu apmeklētāju lokam, kurā pulcējas
dažādu vecumu, sociālo slāņu un profesiju
cilvēki, tapuši lasītāju klubiņi. 2017. gadā to
skaits palielinājies un vērojama pasākumu tematiska daudzveidība:
 bērnu literatūras draugu klubā “Burinieks” (RCB Bērnu literatūras nodaļa) apmeklētāji deviņās tikšanās reizēs iepazina
rakstniekus jubilārus, grāmatu veidotājus un
jaunos izdevumus;
 brīvā laika pavadīšanas klubiņu dalībnieki tikšanās reizēs (parasti reizi mēnesī) iepazina interesantus cilvēkus, kopā izklaidējās,
atklāja savus talantus un apguva jaunas prasmes. Dāmu klubiņā “Ilgas” (Imantas filiālbibliotēka) notika saistošs Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Riču račs
Latvijas kartē”, bet senioru klubiņā “Sarma”

(Pļavnieku filiālbibliotēka) – pasākums par
dievnamu zvaniem “Zvanu balsis…”. Dāmas
no “Lasītāju klubiņa” (“Zemgale”) devās ekskursijās pa ievērojamu cilvēku dzīvesvietām,
bet neformālā klubiņa “Juglas aicinājums”
(Juglas filiālbibliotēka) dalībnieki tikās ar interesantām personībām;
 ceļojumu cienītājiem klubiņos “Domubiedri” (Šampētera filiālbibliotēka) un “Ceļotprieks” (Daugavas filiālbibliotēka) notika prezentācijas, tikšanās un dalīšanās iespaidos par
valstīm un tautām;
 dzejas cienītāji sadarbībā ar dzejas
mīļotāju klubu “Sozvezdije” tikās 11 poētiskās pēcpusdienās (RCB Bērnu literatūras
nodaļa). Pasākumi guva plašu apmeklētāju
atsaucību, tajos piedalījās vidēji 60–80 interesentu. Iespējams, popularitātes iemesls bija
interesantā pieeja – katrs dalībnieks varēja
veidot savu priekšnesumu par konkrētā pasākuma tematu;
 informācijpratības klubiņa “Bibliotēkas draugu klubiņā” sešās tikšanās reizēs izzināti temati un apgūtas iemaņas informācijas
meklēšanā par mūziku, atsevišķām valstīm
un dažādiem veselības jautājumiem (Bolderājas filiālbibliotēka);
rokdarbnieki veidoja darbus dažādās tehnikās gan Daugavas filiālbibliotēkas

Foto: Daina Ģeibaka

 sadarbība ar aprūpētājiem un invalīdu
biedrībām – Latvijas sieviešu invalīdu asociāciju “Aspazija” (Grīziņkalna filiālbibliotēka)
un invalīdu biedrību “Aizvējš” (“Zemgale”);
 informācija par bibliotēkas pakalpojumiem: ģimenes ārsta praksē (Jaunciema filiālbibliotēka), RSAC un dienas aprūpes centros
(Šampētera filiālbibliotēka, “Pārdaugava”);
 iepazīstināšana ar Rīgas domes Labklājības departamenta sagatavoto informāciju
par sociālo palīdzību un pabalstu veidiem (visās filiālēs).
RCB ārējā apkalpošanas punktā “Saulaino
dienu bibliotēka” BKUS bibliotekāros pakalpojumus saņem slimnīcas pacienti. Te tiek
sniegti visi bibliotēkas pamata pakalpojumi
un aktīvi organizēti literatūru popularizējoši
pasākumi. Divas reizes nedēļā pie Ķirurģijas
un Hemotoonkoloģijas nodaļu pacientiem
dodas “Mobilā bibliotēka”, kas ne tikai nodrošina grāmatu saņemšanu un atdošanu
palātās, bet arī sniedz iespēju bērniem parunāt ar bibliotekāru, dalīties savās izjūtās un
pārdomās.

Klubiņš „Dzintras dzīpariņi”
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izmantot atsevišķu telpu projektu rakstīšanai
un individuālam darbam.
Ģimenes. Pakalpojumu daudzveidība
un speciāli ģimenēm organizētu pasākumu
kopums veicinājis aktīvu bibliotēku apmeklējumu. Gan no apmeklētājiem, gan bibliotekāriem saņemta atzinība par RCB projektu
“Jaunajām māmiņām”. Turpinājās tendence

Foto: Daina Ģeibaka

“ Rokdarbu pulciņā” (41 nodarbība), gan
“Tamborētāju klubiņā”, kas jau sesto gadu
darbojas Bišumuižas filiālbibliotēkā, gan atsevišķās nodarbībās Juglas filiālbibliotēkā un
filiālbibliotēkā “Rēzna”. Interesanta akcija norisinājās klubiņā “Dzintras dzīpariņi” (RCB
Pieaugušo literatūras nodaļa), kur divas reizes mēnesī pulcējās adīšanas un tamborēšanas lietpratēji. Viņu veikumam bija praktisks
pielietojums – labdarības akcijā “Dāvāsim
siltumu” ikviens (ne tikai klubiņa dalībnieki) bija aicināts dāvināt adītus un tamborētus
zābaciņus, zeķītes, cepurītes, cimdiņus un
sedziņas priekšlaikus dzimušiem bērniņiem.
“Siltās dāvaniņas” bibliotekāri nogādāja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā;
 stāstnieki sešas reizes tikās “Sirsnīgo
sarunu” klubiņa pasākumos, kuros iepazina
interesantas personības (Bišumuižas filiālbibliotēka);
 valodu apguvēji “Stāstnieku klubiņā”
(RCB Pieaugušo literatūras nodaļa) divas reizes mēnesī pilnveidoja latviešu sarunvalodas
prasmes; Imantas filiālbibliotēkā katru otro
ceturtdienu bija iespējams praktizēties angļu
sarunvalodā, bet Šampētera filiālbibliotēkā –
vācu valodā.
Pedagogi un pedagoģijas studenti. Vairākās filiālbibliotēkās īpaša uzmanība tika
pievērsta šīs grupas bibliotekārajai apkalpošanai – visbiežāk sniegtas uzziņas un palīdzība jaunu darba metožu izzināšanā. Nozīmīgs
atbalsts šai mērķauditorijai ir RCB Vispārējās
izglītības iestāžu bibliotēku metodiskā lasītava, kurā pieejams daudzveidīgs un bagātīgs
izdevumu klāsts.
Uzņēmēji. Šīs grupas biežāk izmantotie
bibliotēkas pakalpojumi ir individuālas konsultācijas par likumdošanu, uzņēmējdarbības
vidi un procesiem tajā (muita, tirdzniecība,
biznesa plānu sastādīšana, cenu politika). Filiālbibliotēkā “Vidzeme” izveidoti noderīgu
interneta vietņu saraksti un informatīvi materiāli par sociālajiem jautājumiem. E-nedēļas laikā uzņēmēji iepazīstināti ar nacionālās
informācijas aģentūras LETA biznesa portālu
“Nozare.lv” un portālu “Letonika.lv”. Mērķauditorijas pārstāvjiem ir nodrošināta iespēja

Jaunās māmiņas RCB Čiekurkalna
filiālbibliotēkā
bērnu vecākiem arvien aktīvāk iesaistīties
bibliotēkas organizētajos pasākumos. Atsaucību guvusi kopīgu radošu darbu veidošana
(Imantas filiālbibliotēka, ”Avots”). Izmantojot
daudzveidīgas metodes, organizēta virkne tematisku pasākumu:
 novadpētniecības materiālu izzināšanas akcija “Imantas vecmāmiņu stāsti” (Imantas filiālbibliotēka);
 “Es, mamma un mana ģimene” – literatūras izstāde, slaidrāde, joki, anekdotes un
“dzīvās bildes” (Bolderājas filiālbibliotēka);
 “Nāc, lasīsim kopā!” akcija, kurā bērnam jāatnāk uz bibliotēku ar vecākiem, lai
kopā paveiktu uzdevumu un saņemtu balvu
(Čiekurkalna un Jaunciema filiālbibliotēkas);
 “Kā putni ligzdiņā: svētki lasošām ģimenēm” – radošā darbnīca, ātrlasīšanas konkurss, stafetes ar grāmatām, deju meistarklase,
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selību”), Bolderājas filiālbibliotēkā sarīkotas
tikšanās ar interesantām personām un literāri
muzikālas stundas, Ķengaraga filiālbibliotēkā
– jauno grāmatu apskati un veselības stundas,
filiālbibliotēkā “Kurzeme” – dzejas pēcpusdiena, tikšanās ar radošiem cilvēkiem, pasākums
par videi draudzīgu dzīvesveidu. Atsevišķas filiālbibliotēkas organizēja kopīgus pasākumus
vecākās paaudzes pārstāvjiem un bērniem:
sākumskolas skolēnu un senioru radošo darbu izstādi (Bolderājas filiālbibliotēka), kopīgu
svētku svinēšanu ar bērnu gatavotu dāvaniņu izdalīšanu (Grīziņkalna filiālbibliotēka),
svētku koncertu (Šampētera filiālbibliotēka).
Gatavojoties Starptautiskajai senioru dienai,
RCB Bērnu literatūras nodaļā tika veidoti apsveikumi vecajiem ļaudīm aprūpes namos un
pansionātos. Arī Bišumuižas filiālbibliotēkā
bērni labprāt iesaistījās dāvaniņu gatavošanā
senioriem – tur tapa oriģinālas piespraudes
un rotaslietiņas.
Personas bez noteiktas dzīvesvietas. Visās filiālbibliotēkās bija saņemama detalizē-

Foto: Daiga Bērziņa

zinātniskā teātra “Laboratorium.lv” šovs, lasošāko ģimeņu apsveikšana (Sarkandaugavas
filiālbibliotēka);
 “Zini, mini, pamēģini!” – jautri rēbusi,
ātruma un veiklības sacensības, bibliotēkas
grāmatās apgūti burvju triki, pasakas skaļā
lasīšana un attēlojums lomās, loterija, radošā
darbnīca, muzikāla spēle (Sarkandaugavas filiālbibliotēka).
Seniori. Vecākās paaudzes pārstāvji ir aktīvi bibliotēkas pakalpojumu lietotāji. Lai gan
kopumā mazinājusies viņu interese par datora prasmju apguvi, tomēr atsevišķās filiālbibliotēkās jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas
joprojām izzināja nozīmīgs dalībnieku skaits
(filiālbibliotēkā “Pārdaugava” 106 nodarbības
latviešu un krievu valodā apmeklēja 286 interesenti). Atbilstoši pieprasījumam pārsvarā
veiktas individuālas apmācības, kurās seniori
apguva teksta formatēšanu, mācījās attālināti
pirkt biļetes un iepazinās ar internetbankas
demonstrācijas versijām.
Senioru auditorijai tika organizēti vairāki
pasākumi dienas centros pilngadīgām personām: filiālbibliotēka “Rēzna” reizi mēnesī rīkoja lasītāju tikšanos ar populāriem cilvēkiem
centrā “Kastanis”, savukārt centra “Ābeļzars”
iemītnieki tika iepazīstināti ar filiālbibliotēkas
“Avots” jaunieguvumiem (apskati bija sagatavoti latviešu un krievu valodā).
Vairāki pasākumi notika bibliotēkās organizēto senioru klubiņu apmeklētājiem. Tā
klubiņā “Skaļā doma” Bolderājas filiālbibliotēkā seniori dalījās domās par izlasīto, ieteica
viens otram grāmatas, iepazinās ar bibliotēkas jaunieguvumiem un atbalstīja bibliotēkas
piedāvātās aktivitātes. Grīziņkalna filiālbibliotēkas senioru kluba “Saulīte” pasākumu
tematikā ietilpa dalībnieku stāsti par bērnības rotaļlietām, rokdarbu izstādes ar “stāstu”,
lauku tūrisma izzināšana un skaļie lasījumi
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas laikā. Atsevišķi pasākumi senioriem organizēti daudzās
bibliotēkās. Lūk, daži piemēri: filiālbibliotēkā
“Vidzeme” popularizēts veselīgs dzīvesveids
(cigun veselības grupas vingrošana, Rīgas
domes Labklājības departamenta semināri
“Veselībai un attīstībai” un “Par sieviešu ve-

Dienas centra apmeklētāji pie datoriem
ta informācija par Rīgas domes Labklājības
departamenta sniegto sociālo atbalstu, kā arī
par RCB ārējo apkalpošanas punktu Rīgas
patversmes dienas centrā, kur filiālbibliotēkas
“Rēzna” bibliotekāri sniedz visus bibliotēkas
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un karjeras izvēles iespējām”. Centrā notika
arī izklaides pasākumi: folkloras kopas koncerts, atrakcijas kopā ar radošās apvienības
“Trepes” jauniešiem u. c.
Uzsākta sadarbība ar Rīgas patversmes
sieviešu nodaļu – reizi divos mēnešos tās iemītniecēm tika sagatavots tematisks grāmatu
apskats (“Pārdaugava”).

Foto: Daina Ģeibaka

pamata pakalpojumus. Reizi nedēļā dienas
centrā notika datora pamata prasmju apmācības, tika sniegtas individuālas konsultācijas
par interneta resursiem darba un dzīvesvietas meklēšanai. Sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru organizētas lekcijas “E-prasmes nodarbinātībai”, “Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem” un “Informācija par darbu

RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”. Grāmatu apskats Rīgas patversmē
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INGŪNA STRANGA
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte
bibliotēku jomā

DARBS AR BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM – IEDVESMAS UN
RADOŠUMA AVOTS
VISPĀRĪGI RĀDĪTĀJI

2017. gadā RCB bibliotēku darbā ar bērniem vērojams statistisko rādītāju palielinājums: lasītāju skaits (+ 33), apmeklējumu skaits (+ 17 302), krājuma izmantošanas intensitāte (+ 6755).
No 2250 RCB organizētajiem pasākumiem 1330 (59%) bija veltīti bērniem un pusaudžiem. Detalizēta informācija par tiem pieejama RCB blogā bērniem (http://bibliotekaberniem.rcb.lv/),
kur lasāmi īsi interesantāko pasākumu apraksti un skatāms visu bērniem domāto pasākumu
kalendārs.
DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM. PAMATRĀDĪTĀJI

Lasītāju skaits
Apmeklējumu
skaits

2016. gads
% no
Bērni līdz 18
gadiem
kopskaita
15 978
27%
210 337
249 528

Izsniegums

RCB
kopskaits
56 806

2017. gads
Bērni līdz 18
gadiem
16 197

% no
kopskaita
29%

24%

845 586

198 451

23%

17%

1 399 453

263 756

19%

BĒRNU UN JAUNIEŠU SKAITS PA VECUMA GRUPĀM

Vecuma grupa

2015. gads

2016. gads

Pirmsskolas
vecuma bērni

1179

1.–4. klašu
skolēni

2017. gads
Skaits

Salīdzinājumā
ar 2016. gadu

% no kopskaita (56 806)

1130

1189

+ 59

2%

5407

5471

5424

– 47

9%

5.–9. klašu
skolēni

7374

7412

7616

+ 204

13%

10.–12. klašu
skolēni

1985

1965

1968

+3

3%

Kopā (līdz
18 gadiem)

15 945

15 978

16 197

+ 219

28%

Kopā (līdz
9. klasei)*

13 960

14 013

14 229

+ 216

25%

* Bērnu nodaļu apmeklētāji
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BIBLIOTĒKU KRĀJUMA
VEIDOŠANA UN PAPILDINĀŠANA,
JAUNIEGUVUMU
PROPORCIONALITĀTE,
SALĪDZINOT IEGĀDĀTO
PIEAUGUŠO UN BĒRNU UN
JAUNIEŠU LITERATŪRU UN
LASĪTĀJU SASTĀVU

Foto: Inese Vanaga

Komplektēšanas darbs RCB notiek atbilstoši “RCB krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcijai”. 2017. gadā iepirkti Latvijas lielāko izdevniecību piedāvātie izdevumi
bērniem un jauniešiem latviešu valodā, kā arī
pieprasītie izdevumi svešvalodās, abonēti vairāk nekā 80 nosaukumu periodiskie izdevumi
bērniem un jauniešiem latviešu, krievu, angļu
un vācu valodā.
Pārsvarā bibliotekāri norāda, ka kopumā
krājums bērniem ir optimāls un atbilst
pieprasījumiem. Dažās bibliotēkās mainīts
krājuma kārtojums, atsevišķi izvietojot dzeju
(RCB Bērnu literatūras nodaļa, “Saulaino
dienu bibliotēka” BKUS, “Pūce”, “Vidzeme”),
lugas (“Pārdaugava”), šausmu stāstus un komiksus (“Saulaino dienu bibliotēka” BKUS),
Ziemassvētku tematikai veltītās grāmatas
(“Vidzeme”). Katru gadu problemātiska ir
skolēnu nodrošināšana ar ieteicamās literatūras grāmatām vasaras brīvlaikā. Meklējot
risinājumu un apkopojot iepriekšējo gadu
pieprasījumus un internetā pieejamo informāciju, Sarkandaugavas filiālbibliotēkā
sastādīti ieteicamās literatūras saraksti. Iz-

mantojot tos, izveidoti ieteicamās literatūras
plaukti.
Krājums arvien vairāk tiek papildināts ar
spēlēm. Populāras ir attīstošās spēles, pasaku
spēles, dažādu veidu puzles, lego un domino.
Biežāk izmantotās spēles: “Kuģu kauja”, “Ceļotāji”, “Cirks”, “Riču raču”, “Bilžu domino”,
“Tornis”, “Alias”, “Burtošanas čempionāts”, “Būs
jautri”, “Upwords” u. c. Joprojām katru dienu
aktīvi tiek spēlētas “Xbox Kinect” sporta un
piedzīvojumu spēles (Daugavas un Imantas filiālbibliotēkas), kā arī galda hokejs. Veikts kustību spēles “Twister” un simulatorspēles “Deju
grīda” iepirkums. Mazāk pieprasītas bijušas sarežģītas spēles, kurām jāatvēl daudz laika.
UZZIŅU DARBS, PAKALPO
JUMI, PRASMJU UN IEMAŅU
ATTĪSTĪŠANA

Pirmsskolas vecuma bērni ekskursijās
uzzināja, kas ir bibliotēka (Juglas filiālbibliotēka, “Avots”), aplūkoja grāmatu izvietojumu plauktā (Čiekurkalna un Šampētera
filiālbibliotēkas), apguva labas uzvedības
manieres bibliotēkā (Imantas filiālbibliotēka,
“Zemgale”), klausījās tekstu lasījumus un paši
praktizējās lasīšanā (Čiekurkalna filiālbibliotēka, “Avots”), mācījās alfabētu (Čiekurkalna
filiālbibliotēka) un noskaidroja, kā kļūt par
bibliotēkas lietotāju (Imantas filiālbibliotēka). Stāstījums un teatralizētas darbības,
kurās bibliotekāri nereti atveidoja dažādas

Pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūcīte” audzēkņi
RCB filiālbibliotēkā
„Biķernieki”
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lomas un tēlus, mijās ar interaktīvām spēlēm,
viktorīnām, slaidrāžu skatīšanos un sarunām.
Filiālbibliotēku “Zemgale” bērni iepazina kā
brīnumu lādi, kuru var atvērt, visiem kopīgi
veicot dažādus aizraujošus uzdevumus. Uzdevumi bija “paslēpušies” kaut kur bibliotēkā. Kā
tos atrast? Jādodas ceļojumā pa bibliotēku…
Filiālbibliotēkā “Pārdaugava” mazuļi “spēlēja”
bibliotekārus – uzzināja, kāda bija bibliotekāra profesija agrāk, mācījās meklēt un izsniegt
grāmatas, veidoja grāmatzīmes. Imantas un
Biķernieku filiālbibliotēkās tika rīkoti pasākumu cikli, kuros vienas bērnudārza grupiņas
bērni vairākos pasākumos secīgi iepazina bibliotēkas pakalpojumus un grāmatas.
Tematisko pasākumu laikā nereti izmantoti bibliotekāro stundu elementi, piemēram,
Sarkandaugavas filiālbibliotēkā – orientēšanās
spēle un uzdevumi informācijas meklēšanā
“Neparasti priekšmeti bibliotēkas plauktos”,
“Pirātu apslēptā dārgumu lāde”, “Kur ir mana
biļete?” u. c.
Pamatskolas skolēni bibliotekārajās
stundās iepazina pakalpojumu daudzveidību, mācījās meklēt informāciju bibliotēkas
un interneta resursos. Praktiska iemaņu
apguve mijās ar jautrām spēlēm, izzinošām
viktorīnām un jauno grāmatu apskatiem.
Piemēram, komandu spēlē “Enciklopēdists”
(Čiekurkalna filiālbibliotēka) pirmais posms
– apmācības – risinājās skolas bibliotēkā, bet
apgūtās prasmes tika pārbaudītas bibliotēkā.
Šampētera filiālbibliotēkā nodarbībā “Divi
avoti – vienādas iespējas. Kuru izvēlēsies?”
divām 6. klases skolēnu komandām bija jāsacenšas atbilžu meklēšanā enciklopēdijās
un datubāzē “Letonika.lv”. Šajā reizē izrādījās, ka grāmatās atbildes var atrast ātrāk. Interesanta bija iegūto rezultātu salīdzināšana
un izvērtējums.
Vairākos pasākumos skolēni iepazina
RCB mājaslapu, blogu bērniem un elektronisko katalogu, piemēram, filiālbibliotēkā
“Pūce” skolēni apguva bibliotēkas grāmatu
meklēšanu mobilajās ierīcēs. Aktualitāti nezaudēja droša interneta jautājumi – bērni
izzināja, kā justies droši virtuālajā vidē, kādi
priekšnoteikumi jāievēro saziņai sociālajos

tīklos (Imantas filiālbibliotēka, “Pūce”, “Vid
zeme”). Šie jautājumi reizi mēnesī tika aplūkoti arī informācijpratības dienās bērniem
un viņu vecākiem filiālbibliotēkā “Vidzeme”.
Vecāko klašu skolēniem noderīga bija
iepazīšanās ar datubāzu resursiem. Iepazītas
RCB abonētās datubāzes, elektroniskā kataloga izmantošanas priekšrocības un iespējas
(Imantas, Grīziņkalna un Mežciema filiālbibliotēkas), E-prasmju nedēļā noskaidroti
droša interneta principi (“Pārdaugava”) un
eParaksta iespējas (“Strazds”). UNESCO
Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas pasākumā “Cik kritisks TU esi?”
jaunieši tika rosināti izvērtēt informāciju
(“Pārdaugava”), bet pasākumā “Bīstamās
spēles internetā!? Ko domā pusaudži?” –
pārdomāt valodas piesārņošanu ar “indīgajiem” vārdiem (Juglas filiālbibliotēka).
Karjeras dienā Biķernieku filiālbibliotēkā
skolēni guva priekšstatu par bibliotekāra
profesiju, bet Pļavnieku filiālbibliotēkā un
RCB Bērnu literatūras nodaļā iepazina grāmatas rakstīšanas, plānošanas un izdošanas
procesu.
LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS
PROGRAMMAS UN PROJEKTI

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”
(“Bērnu žūrija”) piedalījās RCB Bērnu literatūras nodaļa un 16 filiālbibliotēkas. Informācija par šīs programmas aktivitātēm
pieejama RCB bloga bērniem sadaļā “Bērnu žūrija”. “Bērnu žūrija” kļuvusi populāra,
bērni ir informēti par programmas norisi.
Iesaistīšanos grāmatu lasīšanā bieži veicina
skolas, iekļaujot izlasāmo grāmatu kolekciju
ieteicamās literatūras sarakstā, tomēr arvien
rosinošs ir arī bibliotekāra individuālais
aicinājums un uzruna.
RCB filiālēs tika izvietoti “Bērnu žūrijas”
plakāti, veidotas speciālas informējošas izstādes, organizēta skaļā lasīšana un tematiski
pasākumi. Filiālbibliotēkā “Vidzeme” pasākumā “Bērnu žūrijai pa pēdām” mazākie
bērni minēja, no kurām grāmatām ir lasītie
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fragmenti, pēc detaļām atpazina to varoņus
un zīmēja ilustrācijas mīļākajai kolekcijas grāmatai. Biķernieku filiālbibliotēkā pasākumā
“Būšu “Bērnu žūrijas” eksperts” mazie lasītāji
pēc grāmatu iepazīšanas piedalījās viktorīnā
un pirmās vietas balsojumā. Skolēni labprāt
apmeklēja Imantas filiālbibliotēkas pasākumus, kuros ne tikai pārrunāja izlasītās grāmatas un ieteica tās viens otram, bet arī veica radošus uzdevumus, piedalījās viktorīnās
un izpildīja mājas darbus. Šeit tapa vairāki
radoši darbi, arī pasaka, kuras teksts sastāv
no šifrētiem 
grāmatu nosaukumiem. Sarkandaugavas filiālbibliotēkā ekspertiem bija
jāveic uzdevums – jāaizpilda darba lapa, lai
piedalītos ielūgumu izlozē uz Leļļu teātra izrādēm. Filiālbibliotēkā “Pārdaugava” bērniem
bija jāatbild uz viktorīnas jautājumiem un
plauktos jāsameklē iepriekšējo gadu kolekciju
grāmatas.
Vērtējot programmu, bibliotekāri norāda –
bērni atzīst, ka kolekcijā iekļautās grāmatas ir
saistošas un interesantas, tomēr nereti sūdzas
par lielo mācību slodzi, kas neļauj atvēlēt laiku
lasīšanai (Bišumuižas filiālbibliotēka). Arvien
lielāku interesi par programmu izrāda bērnu
vecāki, paši iesaistoties programmā un sekojot
savu atvašu lasīšanai (“Pārdaugava”, “Pūce”).
Problemātiska ir bērnu nodrošināšana ar kolekcijas grāmatām vasarā, nereti rindā pēc vienas grāmatas reģistrēti 20 lasītāji (RCB Bērnu
literatūras nodaļa). Vairāki bibliotekāri norāda – bērni programmas grāmatas lasa RCB
filiālēs, bet anketas aizpilda skolā, jo arī tur ir
pieteikta dalība programmā (Sarkandaugavas,
Daugavas, Čiekurkalna un Jaunciema filiālbibliotēkas).
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir
jauns LNB lasīšanas veicināšanas projekts,
kurā piedalījās RCB Bērnu literatūras nodaļa, Sarkandaugavas filiālbibliotēka un filiālbibliotēka “Zemgale”. Sešos klašu kolektīvos
izskanēja bērnu izvēlēto grāmatu fragmentu
lasījumi, kas tika vērtēti apbalvošanai. Labākie dalībnieki tika izvirzīti Latvijas “Lasīšanas
čempiona” titulam.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir viens
no veiksmīgākajiem starptautiskajiem lasīša-

nas veicināšanas projektiem Latvijā. Tajā piedalījās 11 RCB filiālbibliotēkas. Temats “Salas Ziemeļvalstīs” veicināja radošu un interesantu pasākumu piedāvājumu. Līdz ar tekstu
skaļajiem lasījumiem tika izmantotas arī dažādas citas metodes un formas: filiālbibliotēkā “Avots” tika iepazītas pasaules un Latvijas
salas un tapa fantāzijas zīmējumi “Mana sapņu sala”; Biķernieku filiālbibliotēkā bērnus
gaidīja grāmatu izstāde “Piedzīvojumi salās”
– ar uzdevumu “Atrodi salu, uz kuras notikumus aprakstījis autors!”; Šampētera filiālbibliotēkā tika izveidota “Bagātību salas” karte;
filiālbibliotēkas “Vidzeme” telpas pārvērtās
par salu ar saviem iedzīvotājiem, dārgumu
alām, valodu un rakstību; RCB Bērnu literatūras nodaļā, baudot “Ziemeļu tēju”, risinājās sarunas par grāmatām; Daugavas filiālbibliotēkā bērniem bija sarūpēti atjautības
uzdevumi – sekojot prezentācijai par salām,
pamanīt atsevišķi ievietotus burtus un salikt
atslēgvārdu, pareizi un ātri atkārtot sarežģītu
ģeogrāfisko objektu nosaukumus, pēc attēla
uzminēt grāmatu varoņus.
GADA TEMATI

Vinnijs Pūks un A. Milns. Pasākumi bija
veltīti populārās grāmatas autora 135. dzimšanas dienai. Tajos līdz ar bibliotekāra
stāstījumu un grāmatas fragmenta lasījumiem tika doti radoši uzdevumi, spēlētas
spēles, skatītas slaidrādes un animācijas
filmas. Jautri un radoši pasākumi par pasaulē slavenāko lāci organizēti RCB Bērnu
literatūras nodaļā, Bišumuižas, Bolderājas,
Čiekurkalna, Daugavas, Grīziņkalna, Iļģuciema, Imantas, Jaunciema, Mežciema, Sarkandaugavas un Šampētera filiālbibliotēkās,
kā arī filiālbibliotēkās “Avots”, “Pūce”, “Rēzna”, “Zemgale”, “Vidzeme” un “Saulaino dienu bibliotēkā” BKUS.
Patriotisms, dzimtenes mīlestība. Pasākumos godināta Latvija: izzināti vēsturiski
notikumi (“Strazds”, “Rēzna”), darināti apsveikumi (Bolderājas filiālbibliotēka), spēlētas izzinošas un atjautības spēles (Bolderājas
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un Sarkandaugavas filiālbibliotēkas), veidota
Latvijas karte (Juglas filiālbibliotēka), klausītas un dziedātas strēlnieku dziesmas (“Rēzna”), organizēta akcija “99 labi vārdi Latvijai”
(“Pār
daugava”), noticis izteiksmīgās runas
konkurss (“Zemgale”).

Zinātniskais teātris RCB Sarkandaugavas
filiālbibliotēkā
GADA VEIKSMĪGĀKĀ AKTIVITĀTE
LASĪŠANAS VEICINĀŠANAI

Katrā bibliotēkā kāds pasākums bijis visnozīmīgākais un interesantākais. Īpaši atzinīgi
vērtējams Sarkandaugavas filiālbibliotēkas un
filiālbibliotēkas “Pārdaugava” darbs ar bērniem. Tam raksturīgs radošums, interaktivitāte, inovatīvu metožu un formu pielietojums,
tāpēc šajā publikācijā aplūkoti tieši šo bibliotēku nozīmīgākie pasākumi.
Spēle – kvests “Noslēpumainais vēstījums
pudelē”. RCB blogā bērniem tika ievietota informācija par to, ka netālu no Sarkandaugavas
filiālbibliotēkas ir izzvejota neparasta sena pudele, kurā ir zaļgans šķidrums un brīnumainā
kārtā saglabājies papīrs. Tika izsludināts pudeles atvēršanas datums un laiks, kad bērni ir
aicināti nākt un kļūt par neparastā atklājuma
aculieciniekiem. Noteiktajā laikā noslēpumainā pudele tika atvērta, taču teksts nebija
saprotams, to vajadzēja atšifrēt. Tas bija izdarāms, sekojot norādēm un veicot dažādus uz-

devumus: atšifrēt bibliotēkas telefona numuru
un “galvas mežģus”, atrast noslēpumainas atslēgas, orientēties bibliotēkā pēc plāna, izturēt
pārbaudījumus veiklībā un attapībā. Rezultātā
tika atrasti “Vecā kapteiņa apslēptie dārgumi”
jeb saldumi.
Vasaras lasīšanas sacensības “Izaicinājums pieņemts!”. Filiālbibliotēkas “Pārdaugava” rīkotās sacensības dalībnieki par katru
izlasīto grāmatu aizpildīja lasīšanas dienasgrāmatu. Lasīšanas procesā tika veidoti “grāmatu
tārpiņi”, proti, par katru izlasīto grāmatu dalībnieks saņēma aplīti – posmiņu “tārpiņam”.
Ja grāmatas apjoms bija lielāks par 250 lappusēm, vecuma grupā no 9 līdz 12 un no 13
līdz 16 gadiem tika piešķirti divi aplīši, bet
līdz 8 gadu vecumam divus aplīšus varēja nopelnīt par vismaz 100 lappušu biezu grāmatu. “Tārpiņus” varēja aplūkot visi bibliotēkas
apmeklētāji, tas veicināja interesi un rosināja
iesaistīties. Vasaras nogalē bibliotēkā notika
sacensību noslēguma pasākums, kurā bērni
saņēma apbalvojumus neparastās nominācijās, piemēram, “Glītā rokraksta īpašniece”,
“Interesanto aprakstu radītājs” u. c. Katrā
vecuma grupā trīs aktīvākie lasītāji saņēma
nelielas dāvaniņas. Izrādījās, ka visčaklākā sacensību dalībniece ir izlasījusi pavisam kopā
14 302 lappuses (57 grāmatas!). Pasākumā
tapa “sapņu” grāmatzīmes, kas lieliski noderēja, uzsākot jaunu mācību gadu, bet jautrībai
tika spēlētas spēles. Ņemot vērā lasītāju atsaucību, šādas sacensības plānots organizēt arī
nākamajā gadā.
DARBA FORMAS

Pozicionējot bibliotēku kā interesantu un
radošu vidi brīvā laika pavadīšanai un jaunu
draugu iepazīšanai, pasākumi tika organizēti
darbdienu pēcpusdienās, kad bērni beiguši mācības skolās, kā arī sestdienās un skolas
brīvlaikos. Bijis daudz interesantu piedāvājumu: literārās un interaktīvās spēles, jautri konkursi (Čiekurkalna, Bolderājas, Jaunciema un
Sarkandaugavas filiālbibliotēkas), dāvaniņu
gatavošana bibliotēkas senioriem (Bišumuižas
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Pasākums Astrīdai
Lindgrēnai RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme”

testus. Filiālbibliotēkā “Vidzeme” katru mēnesi bija noteikta tēma, par kuru veicami uzdevumi vai veidojami darbiņi – rūķu veidošana
un krāsošana, rotu izgatavošana u. c. Imantas
filiālbibliotēkā aktivitāšu galdi tika veidoti atbilstoši gadskārtu tradīcijām un labākai bērnu rakstnieku un viņu darbu iepazīšanai (A.
Milns, E. Blaitona u. c.).
Bērnu personālizstādes bibliotēkā kļūst
arvien populārākas. Nereti tām tiek rīkoti atvēršanas pasākumi, kuros var iepazīties ar jaunajiem māksliniekiem un uzzināt darbu tapšanas vēsturi (RCB Bērnu literatūras nodaļa,
Grīziņkalna, Mežciema un Imantas filiālbibliotēkas).
Ekskursijās bērni iepazina pilsētu, ielas
un namus, piemēram, meklējot Rīgas lauvas
(RCB Bērnu literatūras nodaļa; pasākums
ieguva žūrijas atzinību RCB projektā
“Literārās pastaigas”). Bērniem tika organizēti
muzeju, izdevniecības un atsevišķu iestāžu
apmeklējumi (Juglas, Mežciema, Ķengaraga
un Sarkandaugavas filiālbibliotēkas).
Lasītāju klubiņi bērnus rosināja sav
starpējai sadraudzībai un dalībai speciāli
organizētos pasākumos. Imantas filiālbib
liotēkas skolēnu klubiņā “Lappušu melnajā
caurumā” tika izzināts fantāzijas žanrs un
dienasgrāmatas stils, veidotas reklāmas par
grāmatu. Jaunciema filiālbibliotēkas klubiņā “Gudrinieciņi” spēlēja teātri, veidoja ludziņas, uzņēma kino. Latviešu sarunvalodas
prasmes varēja pilnveidot RCB Bērnu literatūras nodaļā un Juglas filiālbibliotēkā.
Radošajās nodarbībās tapa grāmatzīmes,
apsveikuma kartītes un ziedi no 
dažādiem

Foto: Irina Bibika

filiālbibliotēka), ekskursijas uz bibliotēku
(“Zvirbulis”) un novadpētnieciskas ekskursijas (Grīziņkalna filiālbibliotēka). Jaunciema
filiālbibliotēkā izveidots tematiskais saraksts
“Ko darīt vasarā?”.
Darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotekāri izmantojuši dažādas formas:
Akcijas – ļoti populāri pasākumi, kuru atraktīvais veids nereti piesaistīja pat garāmejošu
bibliotēkas apmeklētāju uzmanību un rosināja
iesaistīties. Lūk, dažas interesantākās akcijas:
“Dzejas kamols” – katrs apmeklētājs varēja uzrakstīt vienu mīļākā dzejoļa rindiņu;
ieraksti kopā veidoja vienu garu (7 metri) dzejoli (RCB Bērnu literatūras nodaļa);
“Sirds vieta” – apmeklētāju balsojums
par mīļāko un sirsnīgāko vietu Bērnu literatūras nodaļā (RCB Bērnu literatūras nodaļa);
“Izlaušanās” – “Pirātu grāmatā” bija atstāts vēstījums par bibliotēkā apslēptu mantu,
un bērniem bija jāmeklē bagātības, sekojot
norādēm (“Avots”);
“Ir katram roka jāpieliek, lai lielais
darbs uz priekšu iet!” – puzles likšana mēneša
garumā; pasākumā bija iesaistīti arī bērnu vecāki (“Pārdaugava”);
“Sveiki, te bibliotēka!” un “Laiks lasīt!” –
informatīvo materiālu izdale skolās un bērnudārzos (RCB Bērnu literatūras nodaļa);
“Gada lasītājs” – katru mēnesi tika nosaukts čaklākais lasītājs, bet gada beigās –
gada lasītājs (Čiekurkalna un Jaunciema filiālbibliotēkas).
Aktivitāšu galdi rosināja bērnus zīmēt, līmēt, veidot dažādas lietas un aizpildīt darba
lapas: labirintus, krustvārdu mīklas, anketas,
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materiāliem (“Avots”), skatuves maketi (Jaunciema filiālbibliotēka), darinājumi “Wire
wrap” (stieples vīšanas) metodē un dekupāžas
darbi uz akmentiņiem (Ķengaraga filiālbibliotēka), “sirsniņu konfektes” (“Rēzna”), mandalas (“Saulaino dienu bibliotēka” BKUS),
rotājumi svētkiem (Imantas filiālbibliotēka,
“Avots”, “Zemgale”) u. c.
Skaļās lasīšanas pasākumi veicināja bērnu lasītprasmi un rosināja interesi par grāmatām:
pasakas “Rausītis” skaļā lasīšana. Vienlaikus ar lasījumu tika spēlēta spēle – atverot
lodziņus kartē, bija redzams Rausīša ceļš. Pēc
lasījuma sekoja radoša darbošanās – savas
galda spēles veidošana (“Pārdaugava”);
“Uzdāvini dzejas rindu” – katrs dalībnieks izlozēja lapiņu ar dzejoļa nosaukumu un
norādi, kā atrast grāmatu, kurā ir šis dzejolis.
Pēc tās atrašanas tika dots brīdis sagatavoties
un tad sekoja dzejas lasījums (Šampētera
filiālbibliotēka);
bērnu sacerēto dzejoļu un populāru bērnu grāmatu fragmentu lasījumi (“Rēzna”);
skaļās lasīšanas vakari ģimenēm reizi
mēnesī (“Vidzeme”);
grāmatu lasīšana pagalmā, sēžot zālītē
starp koka skulptūrām (“Saulaino dienu bibliotēka” BKUS).
Viktorīnas un konkursi rīkoti gan kā atsevišķas aktivitātes, gan kā tematisko pasākumu
papildinājums. Piedāvātais klāsts bijis daudzveidīgs un interesants: “Ja lāči būtu bites un
bite būtu es…” (veltījums A. Milnam), “Meklē
grāmatas par dzīvniekiem!”, “Kaķi – slavenības!” (Sarkandaugavas filiālbibliotēka), “Pa
jokam un nopietni” (Juglas filiālbibliotēka),
“Reiz kādā pazemes alā dzīvoja…”, “Baltā lāča
Ziemassvētku tradīcijas” (Šampētera filiālbibliotēka), “Vai Rīga jau gatava?” (“Zvirbulis”), “Cik labi tu pazīsti Latviju?” (“Avots”).
Vairākās bibliotēkās notikušas viktorīnas par
A. Lindgrēnu (Biķernieku filiālbibliotēka,
“Pārdaugava”, “Zemgale”, “Zvirbulis”), aizraujoša bija vecvārdu minēšana un “Bērnu žūrijas” vēstures iepazīšana (“Pārdaugava”) u. c.
Atsevišķi interesanti un līdzdalību veicinoši pasākumi:

zīmējumu teātra izrāde “Vilks”, kuras
darbībā iesaistīti skatītāji (“Saulaino dienu
bibliotēka” BKUS);
balsošana, kurā bērniem jāizvēlas viens
no diviem autoriem, piemēram, I. Samauska
pret L. Pastori, M. Peivere pret K. Meijeru,
E. Blaitone pret Ž. Vilsoni u. c. (“Pārdaugava”);
muzikālās pēcpusdienas un kopīga
dziedāšana (“Zemgale”);
mērlente “Cik garš tu esi?”, uz kuras
ir atzīmes par ievērojamu cilvēku garumu
(E. Blaitone, D. Valjamss, Dž. Kinnijs,
M. Briedis u. c.) (“Pārdaugava”);
kasāmkarte (apgāda “Jāņa sēta” izde
vums) – nokasot zeltītās krāsas slāni,
atklājas Latvijas vietas. Bibliotēkas apmek
lētāji – slimnīcas pacienti – atzīmēja kartē
katrs savu dzīves vietu (“Saulaino dienu
bibliotēka” BKUS);
 tests “Kas tu būtu Harija Potera Visumā?” (Juglas filiālbibliotēka);
izstāde ”Citādie teksti”, kas tapusi, izmantojot metodi “Blackout Poetry” jeb atrodi
jaunu tekstu – grāmatas lapā teksts veidots,
izceļot atsevišķus vārdus, bet citus nosvītrojot
(“Pūce”);
“Katra diena ir īpaša” – grāmata/saraksts, kurā apskatāms, kādi slaveni cilvēki ir
dzimuši un kādi notikumi tiek atzīmēti konkrētajā dienā (“Pārdaugava”).

BIBLIOTĒKAS TĒLA
VEIDOŠANA, PUBLICITĀTE UN
INFORMĒŠANA PAR BIBLIOTĒKAS
PAKALPOJUMIEM BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM

Ievērojami palielinājies RCB bloga
bērniem apmeklējumu skaits – gada laikā 41 tūkstotis (+ 10 000 salīdzinājumā
ar 2016. gadu). Bloga saturu veido RCB
bibliotekāri, publicējot rakstus par plānotiem vai jau notikušiem pasākumiem. Īpaši
aktīvi un kvalitatīvi šis darbs veikts filiālbibliotēkā “Pārdaugava” – publicēti 48 ieraksti: pasākumu apraksti, jauno grāmatu
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un noderīgu interneta vietņu saraksti. Šīm
publikācijām bijis liels skatījumu skaits,
īpaši rakstiem “50 virtuālie muzeji, kolekcijas, izstādes un ekskursijas Latvijā un pasaulē” (243 skatījumi) un “Lasāmjaunumi
Pārdaugavā” (mēnesī 90–120 skatījumu).
Interesantus pasākumu aprakstus veidojuši
Sarkandaugavas filiālbibliotēkas, filiālbibliotēkas “Zemgale”, RCB Bērnu literatūras
nodaļas un “Saulaino dienu bibliotēkas”
BKUS bibliotekāri.
Bibliotekāri veidojuši pasākumu plakātus,
bukletus, informācijas lapiņas un TV prezentācijas, rūpējušies par telpu vizuālo noformējumu svētkos. Interesants darbs tapis “Saulaino dienu bibliotēkā”, kur sadarbībā ar firmu
SIA “Relto” izstrādāts virtuāls bibliotēkas
telpu skatījums (https://my.matterport.com/
show/?m=amcF8HzA8JH).
BIBLIOTĒKAS SADARBĪBAS
TĪKLS BĒRNU UN JAUNIEŠU
APKALPOŠANĀ, NOZĪMĪGĀKIE
PARTNERI, SADARBĪBAS
VĒRTĒJUMS

Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības
iestādēm organizēti pasākumi par dažādiem tematiem: Latvijas nacionālie simboli
(Grīziņkalna filiālbibliotēka), Latvijas daba
(Čiekurkalna, Grīziņkalna un Sarkandaugavas filiālbibliotēkas, “Vidzeme”), bērnu
drošība (Čiekurkalna un Jaunciema filiālbibliotēkas), bērnu grāmatu autori (Ķengaraga
filiālbibliotēka, “Pārdaugava”), jaunieguvumi un populāras grāmatas (visās filiālēs).
Pasākumi notika ne tikai bibliotēku telpās,
bet arī bērnudārzos (organizēja RCB Bērnu
literatūras nodaļa, Čiekurkalna filiālbibliotēka, “Avots”, “Pūce”). Nozīmīgas programmas
realizētas Imantas filiālbibliotēkā – bērnudārzu grupiņas regulāri devās uz bibliotēku, lai iepazītos ar grāmatām par vidi, dabu,
tautas tradīcijām, mākslu, ētiku un estētiku;
divgadīgajās programmās ”Kāpēcīšu skola”
un ”Grāmatu draugs” nodarbības notika latviešu valodā un bilingvāli.

Interesanti pasākumi un temati filiālbibliotēkās:
“Slavenākie kaķi bibliotēkā” – par
grāmatu varoņiem Nindzju Timiju, Runci
Punci un Runci zābakos (Biķernieku filiālbibliotēka);
“Čiv, riv!” – par Latvijā dzīvojošajiem
putniem: putnu darināšana no papīra, “lidojums” pa bibliotēku, “Mēmais šovs” (“Vidzeme”);
“Mūsu mežu iemītnieki: dzīvnieki Latvijā” – pārrunas un ilustrāciju aplūkošana,
pasakas skaļā lasīšana un izspēlēšana ar rokas
lellēm, kopīgs radošais darbs “Ezītis” (Sarkandaugavas filiālbibliotēka).
Sadarbībā ar vispārizglītojošām skolām 2017. gadā vairāk pieprasīti bijuši ar
literatūru saistīti temati. Gan skolās, gan
bibliotēkās organizētas tikšanās ar populāru grāmatu autoriem: I. L. Milleri,
L. Nemieru, L. Dreiži un L. Vilku (RCB
Bērnu literatūras nodaļa), V. Rūmnieku
(Bolderājas, Daugavas, Imantas, Ķengaraga, Mežciema, Pļavnieku un Sarkandaugavas filiālbibliotēkas, “Avots”, “Strazds”,
“Vidzeme”), L. Nemieru (Ziemeļblāzmas
filiālbibliotēka), M. Bērziņu (“Zemgale”), S. Kvaskovu un V. Matisoni (Sarkandaugavas filiālbibliotēka), R. Urtāni
(Ķengaraga filiālbibliotēka), V. Novikovu
(RCB Bērnu literatūras nodaļa), I. Kušķi,
V. Štelmaheri, L. Vinogrādovu, Z. Zustu
un S. Moori (“Saulaino dienu bibliotēka”
BKUS), L. Berzinsku (“Saulaino dienu
bibliotēka” BKUS, RCB Bērnu literatūras
nodaļa), I. Pakloni (“Zvirbulis”), I. Pumpuri (Imantas filiālbibliotēka) u. c.
Pieprasīti bija pasākumi par dzeju: “Sarunas par dabu dzejā”, “Dzejas dienas bibliotēkā” (Imantas filiālbibliotēka), “Dzejas
dienas gaidot” (Jaunciema filiālbibliotēka),
“Latviešu dzejnieki Rainis un Aspazija”
(RCB Bērnu literatūras nodaļa) u. c.
Skolēniem rīkotas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem: māksliniekiem
(“Saulaino dienu bibliotēka” BKUS, “Rēzna”), mūziķiem (Imantas filiālbibliotēka,
“Pār
daugava”), skolotājiem (“Pārdaugava”,
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“Rēzna”), ainavu dizaineri (“Strazds”), redaktori (RCB Bērnu literatūras nodaļa),
folkloristi (“Vidzeme”), komiķi, galda spēļu
autori, ornitologu, mākslas terapeiti, fiziķi,
ķīmiķi (“Saulaino dienu bibliotēka” BKUS),
motobraucēju (Imantas filiālbibliotēka), leļļu teātra vadītāju (Pļavnieku filiālbibliotēka), mācītāju (“Rēzna”) u. c.
Sadarbībā ar speciālajām skolām nodrošināta iespēja saņemt bibliotekāros pakalpojumus bērniem ar redzes, dzirdes,
fiziskās attīstības un garīgās veselības traucējumiem, kā arī ar somatiskajām slimībām.
Vairākas bibliotēkas sniegušas nozīmīgu pakalpojumu un pasākumu kopumu lasīšanas
veicināšanai:
Čiekurkalna filiālbibliotēka regulāri
(2 reizes mēnesī) gādājusi par grāmatu piegādi, izsniegšanu un saņemšanu rehabilitācijas
centra “Mēs esam līdzās” speciālajā bērnudārzā un skolā;
Ķengaraga filiālbibliotēka gada laikā
sarīkojusi četrus koncertus Rīgas speciālajā
internātpamatskolā un 15 tematiskas tikšanās bibliotēkā; astoņus tematiskus pasākumus šai skolai noorganizējusi Daugavas filiālbibliotēka;
Filiālbibliotēka “Zemgale” veidojusi grāmatu izstādes Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā, notikusi arī kopīga pasākumu
plānošana un organizēšana;

Juglas filiālbibliotēka organizējusi bibliotekārās stundas Rīgas 4. speciālajā internātskolā.
Atsevišķi tematiski pasākumi bērniem ar
īpašām vajadzībām notikuši arī Bišumuižas
un Sarkandaugavas filiālbibliotēkās, kā arī filiālbibliotēkā “Vidzeme” un RCB Bērnu literatūras nodaļā.
Sadarbība ar citām iestādēm un organizācijām:
bērnu darbu izstādes un pasākumi kopā
ar mākslas skolām, bērnu un jauniešu centriem (Bolderājas, Daugavas un Imantas filiālbibliotēkas, “Vidzeme”, “Strazds”);
muzikāli priekšnesumi kopā ar mūzikas
skolām (“Saulaino dienu bibliotēka” BKUS,
Daugavas un Ķengaraga filiālbibliotēkas);
pulciņu nodarbības (gada laikā 142)
kopā ar Rīgas Dabaszinību skolu (Iļģuciema
filiālbibliotēka);
teātra, kino un cirka apmeklējumi sadarbībā ar zinātnisko teātri “Laboratorium.
lv”, Latvijas Leļļu teātri, kinoteātri “Cinamon”
un SIA “Baltic Star” (Sarkandaugavas filiālbibliotēka);
ceļojošās nodarbības “Lasāmskapis” sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju
(RCB Bērnu literatūras nodaļa);
pasākumi ar “NetSafe Latvia” sadarbībā
ar Drošāka interneta centru (filiālbibliotēka
“Strazds”).

Mārupes jauniešu
lasīšanas klubiņa
nodarbība RCB Pludmales
lasītavā
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šanai, kā arī pateicības dāvanas aicinātajiem
viesiem un sadarbības partneriem – kancelejas
preces un suvenīri ar RCB logo”;
nepietiekams datoru skaits un esošo datoru sliktais tehniskais stāvoklis (RCB Bērnu
literatūras nodaļa, Sarkandaugavas filiālbibliotēka, “Avots”);
telpas ir par mazu pasākumu organizēšanai (Mežciema filiālbibliotēka) un nepietiekamas vienlaikus notiekošām aktivitātēm
– spēlēm, zīmēšanai, grāmatu vai žurnālu lasīšanai (“Pūce”);
intensīvais dzīves ritms un slodze skolā
mazina bērnu iespējas lasīt grāmatas un iesaistīties bibliotēkas aktivitātēs;

Foto: Daina Ģeibaka

Starptautiskā sadarbība:
bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā (“Saulaino
dienu bibliotēka” BKUS);
Austrālijas Sidnejas Latviešu biedrības
Sestdienas skolas audzēkņu izstāde sadarbībā
ar Latvijas Sarkanā Krusta biedrību (“Saulaino
dienu bibliotēka” BKUS);
radošo darbu konkursa “Zīļuka jaunie
piedzīvojumi” izstāde sadarbībā ar Krievijas
Federācijas Konsulārās nodaļas kanceleju Kaļiņingradā (RCB Bērnu literatūras nodaļa);
Karjeras dienu pasākums sadarbībā ar
Dānijas Biznesa akadēmijas programmu “Study Start” (RCB Pieaugušo literatūras nodaļa).

Karjeras dienas: Dānijas Biznesa akadēmijas programma
dažkārt problēmas rada skolēnu uzvedības kultūra bibliotēkā;
skolotāju aizņemtība vai nevēlēšanās
piedalīties bibliotēkas aktivitātēs: “Skolotājiem
2017. gada darba pārskatos RCB bibliote- ir vāja motivācija sadarboties, jo tā ir papildu
kāri raksturo problemātiku darbā ar bērniem slodze…”;
un jauniešiem (izraksti no RCB un filiālbibliopašvaldību bērnudārzu grupiņām un
tēku pārskatiem):
skolu klasēm nereti ir sarežģīti apmeklēt bibnepietiekams finansējums radošo no liotēku, jo darbiniekiem jāuzņemas atbildība
da
rbību un pasākumu organizēšanai: “Kat- par lielu skaitu bērnu un jākārto formalitātes,
rai filiālbibliotēkai būtu vēlama balvu fonda lai izvestu viņus ārpus dārziņa vai skolas teriizveidošana konkursu uzvarētāju apbalvo
- torijas;
PROBLĒMAS BIBLIOTĒKU DARBĀ
AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM,
IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
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nepietiekams skolu ieteicamās literatūras nodrošinājums: “Dažas mazākumtautību
skolām ieteicamās literatūras sarakstos iekļautās grāmatas ir nereāli iegūt. Sarakstos ir sastopami tādi autori un darbi, kuri nav pieejami
nevienā bibliotēkā, kā arī jaunie autori, kuru
darbi ir lasāmi tikai internetā.”
Vēlams:
regulāri atjaunot piedāvāto spēļu un rotaļlietu klāstu: “Īpaši interesē spēles, kuras var
izmantot, organizējot kvestus, – galvas mežģi,
piederumi burvju trikiem un eksperimentiem”;
rosināt skolotājus pārskatīt ieteicamās
literatūras sarakstus, iekļaujot tajos tikai bibliotēkā pieejamus darbus – šim nolūkam skolotāji jāiepazīstina ar RCB katalogu;
palielināt finansējumu pasākumiem;
sagatavot lielāku skaitu informatīvo
bukletu, kurus varētu izdalīt bērnu vecākiem
bērnudārzos.
METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ
DARBA ORGANIZĀCIJA

RCB metodisko un konsultatīvo darbu
veic Bibliotēku dienests, kurā ir atbildīgais
speciālists par darbu ar bērniem un jauniešiem. Lai pilnveidotu šī darba kvalitāti,
2017. gadā notikuši šādi pasākumi:
profesionālās pilnveides nodarbības
RCB darbiniekiem: “Darba ar bērniem aktualitātes” (divām grupām), “Darbs ar lasītāju grupām” (RCB Jauno bibliotekāru skola),
“Bērnu, pusaudžu un jauniešu uzvedības īpatnības, iemesli un risinājumi” (lektore izglītības psiholoģe Zanda Šneidere);
profesionālās pilnveides nodarbības
Latvijas bibliotekāriem:
LNB Kompetenču attīstības centrā profesionālās pilnveides programma “Lasītāju
grupas. Mērķauditorijas” (960 stundas);

LNB Kompetenču attīstības centrā profesionālās pilnveides programma “Lasītāju
grupas. Mērķauditorijas” (240 stundas);
LNB Kompetenču attīstības centrā
programma “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši”;
Talsu Galvenajā bibliotēkā un Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā seminārs “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un
jaunieši”.
informatīvu materiālu sagatavošana par
profesionāliem jautājumiem: “Interesantas
bibliotēkās realizētās idejas: apaļā galda diskusijas par darbu ar bērniem Latvijas bibliotēkās”, “Lasītāju apkalpošanas darba konference”, “Tiesības uz cieņpilnu dzīvi: semināra un
video prezentācijas izklāsts”, “Jaunumi informācijpratības jomā” (ciklā “Tiekamies bibliotekāru stāvā”);
organizēts RCB bibliotekāru mācību
brauciens uz Limbažu Galveno bibliotēku un
Saulkrastu novada bibliotēku;
RCB radošo aktivitāšu telts organizēšana, darba koordinēšana un vadība bērnu svētkos Vērmanes dārzā;
lasīšanas veicināšanas programmu organizēšana, koordinēšana un vadība, konsultatīvais atbalsts RCB bibliotekāriem;
RCB blogs bērniem – satura veidošana
un pārraudzība:
apmeklētie semināri:
“Kā tikt galā ar problēmizraisošu uzvedību” (Zviedrijas vēstniecība Latvijā, “Velku
biedrība”);
lasītāju apkalpošanas speciālistu konference (LNB);
“Lasi klusi, lasi skaļi – lasi!” (LNB);
starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma “IEA PIRLS 2016” rezultātu paziņošana (Izglītības un zinātnes mini
strija, Latvijas Universitāte);
“Es piederu šeit” (LNB).
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NOVADPĒTNIECĪBA 2017

Gads pirms Latvijas simtgades ir bijis īpaši
nozīmīgs RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības darbā. Rakstā sniegts ieskats šī darba
pieredzē un aktualitātēs. Materiāls sagatavots,
izmantojot RCB un filiālbibliotēku 2017. gada
darba pārskatus, apmeklējot bibliotēkas un
piedaloties projektu īstenošanā.
Novadpētniecības darbs RCB un filiālbibliotēkās 2017. gadā veikts atbilstoši RCB
izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem
“Bibliotēku novadpētniecības darba galvenie
virzieni un metodika” (Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2009, 91.-115. lpp). Gada
beigās nāca klajā LNB izstrādātas “Latvijas
bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”,
kam ir ieteicošs raksturs (https://lnb.lv/lv/
izdotas-latvijas-biblioteku-novadpetniecibasdarba-vadlinijas http://dom.lndb.lv/data/obj/
file/2963519.pdf]. Vadlīniju mērķis ir pilnveidot Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu un ieviest vienotus darbības principus.
Lai veicinātu un atvieglotu bibliotēku dalību Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta (RD IKSD) atbalstītajos projektos “Mans stāsts par Rīgu” un “Literārās pa-

RCB gadagrāmata
2016

staigas”, RCB Bibliotēku dienestā tika izstrādāti vairāki metodiski ieteikumi. Tā projekta
“Mans stāsts par Rīgu” brīvprātīgajiem intervētājiem tika demonstrēta prezentācija par
mutvārdu vēstures vākšanas pamatprincipiem
un metodiku. Projekta “Literārās pastaigas”
dalībai tika izstrādāts nolikums un metodiski ieteikumi, bet iesūtītos darbus apkopoja un
izvērtēja konkursa žūrijas komisija.
Gada garumā tika strādāts pie “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas, 2017” satura
shēmas izstrādes un publikāciju sagatavošanas. Līdztekus tam tika pabeigta un atvērta
“Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata,
2016”, kurā nozīmīga publikāciju daļa veltīta
bibliotēku novadpētniecības darbam. Īpaši
izvērsta sadaļa “Pētījumi un atklājumi”, kurā
publicētais LNB galvenās pētnieces Janas
Dreimanes pētījums “Bibliotēku dzīve Rīgas
Centrālās bibliotēkas gadagrāmatu spogulī”
pirmo reizi izdevuma 14 gadu pastāvēšanas
vēsturē analizē un atklāj gadagrāmatas būtību
un nozīmi, ieskicē tās attīstības perspektīvas
(Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata,
2016, 87.-93. lpp.).

Foto: Daina Ģeibaka

INTA SALLINENE
RCB Bibliotēku dienesta galvenā
eksperte bibliotēku jomā
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RCB mājaslapā izveidota jauna sadaļa “Sarunas un stāsti”, kurā publicētas intervijas ar
RCB un filiālbibliotēku darbiniekiem (http://
www.rcb.lv/pub/?cat=16). Līdz šim tās tika
publicētas gadagrāmatās, tagad ir iespēja iepazīties ar intervijām arī elektroniski. RCB
novadpētniecības datubāze papildināta ar 900
ierakstiem. Datubāzes “Iepazīsti Rīgu” lietotājiem ir nodrošināta piekļuve atlasītām ierakstu kopām par apkaimēm. Novadpētniecības
bibliogrāfija papildināta ar jaunu un apjomīgu
bibliogrāfisko rādītāju “VEF Kultūras pils”.
2017. gads bija veiksmīgs projektu realizācijā – RCB piedalījās LNB Atbalsta biedrības projektā “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai”, kā arī īstenoja RD IKSD finansētos
projektus “Mans stāsts par Rīgu” un “Literārās
pastaigas”. Projektā “Bibliotēkas, kas palīdzēja
izaugt Latvijai” dalību pieteica un anketu aizpildīja piecas bibliotēkas: RCB, Ziemeļblāzmas, Grīziņkalna un Čiekurkalna filiālbibliotēkas, kā arī filiālbibliotēka “Vidzeme”. Katra
no tām ir devusi ieguldījumu Latvijas valsts
izaugsmei. LNB Atbalsta biedrība dalībai projektā izvēlējās Ziemeļblāzmas filiālbibliotēku.
Projektā “Mans stāsts par Rīgu” piedalījās deviņas bibliotēkas: RCB, Bolderājas, Iļģuciema,
Imantas, Juglas, Šampētera un Ziemeļblāzmas
filiālbibliotēkas, kā arī filiālbibliotēkas “Vid
zeme” un “Zemgale”. (http://www.rcb.lv/
pub/?page_id=6644). Projektā “Literārās pastaigas” rīkotajam konkursam tika iesniegti
astoņi maršrutu apraksti: “Atklāj Sarkandaugavu” (Sarkandaugavas filiālbibliotēka), “Pie
Vārnu ielas republikāņiem. Pa rakstnieka Jāņa
Grīziņa literāro varoņu pēdām” (Grīziņkalna
filiālbibliotēka), “Kur mīt Rīgas lauvas?” (RCB
Bērnu literatūras nodaļa), “Zigmunda Skujiņa
Pārdaugava” (“Pārdaugava”), “Šampēterī zīles
krīt…” (Šampētera filiālbibliotēka), “Maskavas forštate caur gadsimtiem: Rīgas Centrāltirgus, Spīķeru kvartāls, Rīgas geto” (“Rēzna”),
“No Bišumuižas bibliotēkas līdz Bišumuižas
pilij” (Bišumuižas filiālbibliotēka), “Šaurās
Vecrīgas ielās” (RCB Pieaugušo literatūras nodaļa) (http://www.rcb.lv/pub/?p=8203).
Katras bibliotēkas individuālās prioritātes
noteica vietējās sabiedrības pieprasījums, no-

vadpētniecības darba tradīcijas un iepriekšējo
gadu iestrādes šajā jomā. Tā filiālbibliotēkā
“Vidzeme” uzsvars tika likts uz novadpētniecības krājuma papildināšanu ar iepriekšējā
gadā iegūtajiem arhīvu materiāliem par bibliotēkas vēsturi. Vākta arī informācija par tuvāko apkārtni (VEF Kultūras pils atjaunošana,
Skanstes rajona būvniecība un paplašināšanās, zīmīgākie notikumi Vidzemes priekšpilsētā u. c.). Bišumuižas filiālbibliotēkā pārskata
perioda prioritātes bija apkaimes vēstures izzināšana, iepazīšanās ar novadam nozīmīgām
personībām, vietējo iedzīvotāju stāstu uzklausīšana un saglabāšana, iegūto zināšanu popularizēšana.
Viens no novadpētniecības darba pamatvirzieniem bija bibliotēku vēstures izpēte.
RCB un filiālbibliotēku vēsture tika papildināta, dokumentējot (aprakstot, fotografējot,
filmējot) ikdienas notikumus bibliotēkā, pierakstot atmiņu stāstus, intervējot ilggadējos
bibliotekārus un lasītājus, meklējot līdz šim
nezināmus faktus par bibliotēkām un to darbiniekiem, saglabājot pasākumu afišas, veidojot pasākumu aprakstus. Filiālbibliotēkā
“Zemgale” tika uzsākta ilggadējo darbinieku
un lasītāju dzīvesstāstu, atmiņu un fotogrāfiju vākšana. Iļģuciema filiālbibliotēkas apmeklētāji iepazinās ar elektronisko prezentāciju “Rīgas Centrālās bibliotēkas Iļģuciema filiālbibliotēkas vēsture”. Filiālbibliotēka
“Zvirbulis” sākusi vākt apmeklētāju un sadarbības partneru atsauksmes par bibliotēku.
Grīziņkalna filiālbibliotēkā Bibliotēku nedēļā
tika organizēta izstāde “RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka laiku lokos”. Filiālbibliotēkā
“Rēzna” turpinājās gan pašu, gan reorganizētās Annas filiālbibliotēkas arhīva dokumentu
skenēšana. RCB no bibliotēkā pieejamajiem
materiāliem sākusi veidot elektronisko kolekciju par savu vēsturi, drukātie dokumenti
tiek skenēti un kārtoti atsevišķā mapē “Rīgas
pilsētas tautas bibliotēkas. Dokumenti par
1912.–1940. gadu”. Katrai no desmit apzinātajām bibliotēkām atvēlētas vairākas marķētas kabatiņas dokumentu uzglabāšanai.
Skenētie dokumenti (šobrīd 146) saglabāti
četros CD datu nesējos.
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NOVADPĒTNIECĪBAS KRĀJUMS

Bibliotēku novadpētniecības krājumu nozīmīgi bagātinājusi dalība projektā ”Mans
stāsts par Rīgu” un konkursā “Literārās pastaigas”, kā arī dažu bibliotēku rīkotās vietēja
mēroga akcijas. Tā liels ieguvums novadpētniecības krājumam ir projektā ”Mans stāsts
par Rīgu” iegūtie skaņu ieraksti un fotogrāfa
Laimoņa Stīpnieka sagatavotā izstāde “Rīga,
kuras nav”.

Imantas filiālbibliotēka akcijā “Imantas
vecmāmiņu stāsti” aicināja skolēnus pierakstīt
vecvecāku atmiņas par agrākajiem laikiem apkaimē. Bibliotēkas novadpētniecības krājums
jau tradicionāli papildināts arī ar bibliotekāru
izstrādātajiem digitālajiem ceļojumiem ciklā
“Pārdaugavas vēstures lappuses”: “Pārdaugava pirms 100 gadiem”, “Pārdaugavas kultūras
dzīve”, “Dārzi un parki”, “Anniņmuiža”, ”Pār
daugavastransports”, “Sudrabkalniņš”, savukārt
ciklā “Senā Rīga”: “Rīgas pirmsākumi”, “Rīgas
priekšpilsētas” un “Seno rīdzinieku lustes”.
Filiālbibliotēkā “Strazds” īpaša uzmanība
veltīta bibliotēkas bijušajiem un esošajiem
darbiniekiem, piemēram, iekārtota mape ar
dažādu gadu apsveikumu kartītēm, kurās
sveikti bibliotēkas darbinieki. Juglas filiālbibliotēkā novadpētniecības krājumu bagātina
“Viesu grāmatas” ar apmeklētāju atsauksmēm
un novēlējumiem. Čiekurkalna novadpētniecības krājumu papildinājušas ASV dzīvojošā
Indriķa Māra Kaņepja atmiņas par šo Rīgas
apkaimi pagājušā gadsimta 30. gados, kā arī
materiāli par Čiekurkalna kultūras biedrību
“JUGOLI”. Čiekurkalna kultūras biedrība īstenoja projektu “Čiekurkalns šodien – foto
izstāde”, kurā 30 entuziasti ar vienreizlietojamiem fotoaparātiem fotografēja apkaimi. Bibliotēka plāno šos attēlus skenētā veidā iekļaut
savā novadpētniecības krājumā.
RCB novadpētniecības krājumu 2017. gadā
papildināja vērtīgs Antas Bušas dāvinājums –
astoņi mēnešraksta “Pašvaldību Darbinieks”

Foto: Māra Auziņa

Bibliotēkas ir centušās vienlīdz efektīvi un
sistemātiski strādāt visos novadpētniecības
darba pamatvirzienos, paturot uzmanības
centrā informācijas apkopošanu par apkaimi
un tās cilvēkiem, sadarbību ar apkaimes iestādēm, organizācijām un novadpētniekiem, kā
arī iedzīvotāju iesaisti novadpētniecības krājuma papildināšanā ar stāstiem, fotogrāfijām
un citiem dokumentiem. Tika rīkoti novadpētniecības tematikai veltīti pasākumi. Bibliotēku lietotājiem ir pieejams plašs novadpētniecības pakalpojumu klāsts: iespēja izmantot
novadpētniecības krājumus, datubāzes un
tematiskās mapes, piedalīties bibliotēku sagatavotajās bezmaksas ekskursijās, novadpētniecības pasākumos un projektos, izmantot
novadpētniecības izstāžu materiālus. Viņi var
iesaistīties novada un bibliotēkas vēstures izzināšanā, novadpētniecības krājuma papildināšanā.

Vecmāmiņu stāsti
Imantas RCB
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numuri. Informācija par šo dāvinājumu ievietota RCB mājaslapā (https://www.rcb.lv/
pub/).

KRĀJUMA ORGANIZĀCIJA UN
GLABĀŠANA

Foto: Inta Sallinene

RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības
krājumi parasti tiek izdalīti no kopējā bibliotēkas krājuma, tematiski strukturēti un marķēti ar uzlīmēm “RCB novadpētniecība”. Uzskatāmu šo materiālu izkārtojumu un vieglu
pieejamību bibliotēkas uzskata par vienu no
krājuma izmantošanas priekšnoteikumiem.
Dažās bibliotēkās novadpētniecības satura
vai novadnieku sarakstītās grāmatas iepludinātas kopējā krājumā, taču marķētas ar uzlīmēm “RCB novadpētniecība”. Ja novadpētniecības tematikai nav veltīts viss izdevums,
norādītas lappuses, kurās atrodamas ziņas
par novadu un novadniekiem. Juglas filiālbibliotēkā novadpētniecības krājumā izdalīti
un marķēti arī dāvinājumi, pārsvarā ar veltījumu ierakstiem.
Novadpētniecības mapes joprojām tiek
uzskatītas par ērtu veidu, kā apkopot dažādus
vienai tematikai vai personai veltītus dokumentus, piemēram, rokrakstus, kopijas, ielūgumus, vēstules, zīmējumus, afišas utt. Līdz ar
iespēju meklēt datubāzēs pilntekstus mainās
novadpētniecības mapju saturs – blakus periodikas rakstu kopijām tajās iegulst arī cita

veida materiāli, piemēram, arhīvu dokumentu
kopijas un rokraksti.
Mapes tiek sistemātiski rediģētas, strukturētas un papildinātas, tiek uzlabots to vizuālais noformējums un veidotas jaunas
mapes. Tā Daugavas filiālbibliotēkā izveidotas jaunas mapes “Nora Ikstena” un “RCB
Daugavas filiālbibliotēkas darbinieki”. Sarkandaugavas filiālbibliotēkā izveidota novadpētniecības mape “Rakstnieki bibliotēkā”.
Juglas filiālbibliotēka atzīmē, ka īpaši strauji
novadpētniecības mapes papildinās pēc novadnieku jubilejām un sasniegumiem, jo tad
par viņiem tiek vairāk rakstīts. 2017. gadā
viens no šādiem novadniekiem, kuram veltīts īpaši daudz rakstu, ir pasaules čempions
boksā Mairis Briedis. Grīziņkalna filiālbibliotēka raksta, ka 2017. gadā tās galvenais
mērķis darbā ar novadpētniecības krājumu
bija pabeigt mapju sakārtošanu – rediģēt tās
un pārskatīt tematiku. Filiālbibliotēkā “Rēzna” krājums un tematiskās mapes izkārtotas
novadpētniecības plauktos lasītavā. Digitalizētie fotoattēli tiek uzglabāti datu mākonī
“Dropbox”. Bišumuižas filiālbibliotēka secina, ka par apkaimi un tās vēsturi interesējas
cilvēki, kuri šeit sākuši dzīvot nesen. Tā kā
tuvākajā laikā paredzama strauja šīs vietas
attīstība, var prognozēt arī novadpētniecības
krājuma aktualitātes pieaugumu. 2017. gada
aprīlī Bišumuižas filiālbibliotēkai tika izteikta UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas
(LNK) pateicība par dalību UNESCO LNK

Novadpētniecības
mapes RCB
Grīziņkalna
filiālbibliotēkā
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tīklā “Stāstu bibliotēkas”, kā arī par L
 atvijas
kultūrtelpas bagātināšanu, vietējā kultūras
mantojuma saglabāšanu, stāstniecības tradīciju attīstīšanu un kopienu saliedēšanu.
Ne visi novadpētniecības materiāli atrodas
brīvpieejā. Brīvpieejā netiek izlikti dokumenti, kas satur sensitīvu informāciju, kā arī dokumentu oriģināli. Tie tiek izsniegti tikai pēc
lasītāju pieprasījuma noteiktiem mērķiem,
piemēram, zinātniski pētnieciskajam darbam
vai mācībām.

NOVADPĒTNIECĪBAS KRĀJUMA
IZMANTOJUMS

Pārskata gadā RCB un vairākās filiālbibliotēkās vērojamas pozitīvas pārmaiņas novadpētniecības krājuma izmantojumā – to arvien
aktīvāk izmanto ne tikai bibliotekāri, bet arī
bibliotēku lietotāji un sadarbības partneri.
Bibliotekāri secina, ka galvenie novadpētniecības krājumu lietotāji ir skolēni un humanitāro zinātņu studenti, kuri to izmanto mācībām un studijām, pētniecībai, dzimtas māju
un radinieku meklēšanā, kā arī gatavojot publikācijas, sastādot ceļvežus, rakstot grāmatas
un veidojot raidījumus plašsaziņas līdzekļos.
Dažās bibliotēkās mainās novadpētniecības
materiālu interesenti. Tā Bolderājas filiālbibliotēka raksta, ka pirms dažiem gadiem šī
krājuma materiālus vairāk izmantoja skolēni
un studenti, taču pēdējā laikā aktīvāki ir tieši
seniori. Bibliotēkai ir savi pastāvīgie apmeklētāji, kuri seko līdzi apkaimes attīstībai un publikācijām medijos.
Filiālbibliotēka “Zemgale” atzīmē, ka
īpašs pieprasījums pēc novadpētniecības
materiāliem ir skolēnu projektu izstrādes laikā. Bibliotēkā pieejamo informāciju par apkaimi izmantojusi arī tūrisma firma “Jaunie
rakursi”. Lasītāji ir meklējuši informāciju par
apkārtnes aizsargājamiem kokiem, rakstniekiem un kinoteātra “Liesma” vēsturi. Čiekurkalna filiālbibliotēka vēsta, ka novadpētniecības materiāli, sevišķi tematiskās mapes,
tiek izmantoti aktīvi, jo bibliotēkas rīkotās izzinošās ekskursijas, kā arī Čiekurkalna attīs-

tības biedrības aktivitātes ir pastiprinājušas
interesi par novadpētniecības krājumu. To
izmanto gan dažādām uzziņām, gan vienkārši zināšanu un informācijas papildināšanai.
Filiālbibliotēka “Zvirbulis” secina, ka, kopš
novadpētniecības mapes izvietotas pašā redzamākajā vietā, lasītāji par tām interesējas
biežāk. Vispopulārākā bijusi mape “Āgenskalna ielas”. Savukārt mapē “Āgenskalna dārzi un
parki” lasītāji meklējuši informāciju par “Ļermantova parku”, bet uzzinājuši, ka tā oficiālais
nosaukums ir “Jaunatnes dārzs”. Ķengaraga
filiālbibliotēka norāda, ka bibliotēkas novadpētniecības krājumu čakli izmantojuši Rīgas
Austrumu izpilddirekcijas darbinieki.
Savāktos novadpētniecības materiālus
bibliotēkas ir aktīvi izmantojušas konkursa “Literārās pastaigas” maršrutu izstrādei.
Vairākas filiāles atzīmē, ka novadpētniecības
krājumu galvenokārt izmanto paši bibliotekāri, lai gatavotu pasākumus un sniegtu informāciju lasītājiem, bet bibliotēkas lietotāji
šos materiālus pieprasa maz. Tā Imantas filiālbibliotēkā lietotāji novadpētniecības krājumā ielūkojušies tikai vienu reizi divu vai
trīs mēnešu laikā. Pieprasījums pēc atsevišķiem novadpētniecības krājuma materiāliem
un tematiem ir atšķirīgs, Imantas filiālbibliotēkā biežāk izmantoti novadpētniecības
krājuma diski ar digitāliem ceļojumiem un
materiāli par Sudrabkalniņu.
Dažās bibliotēkās interese par novadpētniecības krājumu ir nedaudz apsīkusi. Tā
filiālbibliotēka “Pūce” norāda, ka visa gada
garumā nav bijis neviena ar novadpētniecību
saistīta pieprasījuma. Filiālbibliotēka “Avots”
un Biķernieku filiālbibliotēka atzīmē, ka novadpētniecības grāmatu krājums tiek izmantots maz un neregulāri, bet novadpētniecības
materiālu mapes izmanto tikai bibliotekāri,
veidojot izstādes. Vispesimistiskākie secinājumi izdarīti filiālbibliotēkas “Avots” gada pārskatā – ne tikai 2017. gadā, bet arī iepriekšējos gados savāktie novadpētniecības materiāli
bibliotēkas lietotājos nav radījuši interesi un
nav bijuši pieprasīti. Gadiem ilgā pieredze liekot bibliotekāriem pārdomāt konkrētā darba
lietderīgumu.
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NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA
POPULARIZĒŠANA BĒRNIEM UN
PIEAUGUŠAJIEM

Novadpētniecības darbā izmantotas
daudzveidīgas bibliotekārā darba metodes:
novadnieku saieti, prezentācijas, ekskursijas,
pastaigas pa apkaimi, tikšanās, novadpētniecības pēcpusdienas, izstādes, konkursi, komandu spēles. Daudzkārt pasākumi rīkoti
kopā ar sadarbības partneriem, meklēta arī
individuāla pieeja novadpētniecības darba popularizēšanā. Tā Juglas filiālbibliotēka atzīmē,
ka ciešākas saites ar apkārtnes cilvēkiem un
populārām personībām ir izveidojušās gadu
gaitā, pateicoties komunikācijai, saviesīgiem
pasākumiem, kopīgām ekskursijām pa Latviju
un dažām citām aktivitātēm. Filiālbibliotēka
“Vidzeme” secina, ka interesi par novadpēt-

šumuižnieku tikšanās. 2017. gadā tās nosaukums bija “Amati un darbarīki cauri gadsimtiem”. Pasākums bija veltīts ar Bišumuižu saistītajiem senajiem amatiem un darbarīkiem.
Tajā piedalījās jau zināmi stāstnieki, bet bija
redzamas arī jaunas sejas un dzirdami jauni
stāsti. Tika parādīti daži seni darbarīki: vietējā
kalēja kalts plostnieka ķeksis, vilnas kārstuvītes, vēl cara laikā izgatavots veļas mazgājamās mašīnas priekštecis. Apmeklētāji varēja
apskatīt arī senus dokumentus, kas apliecina
amatu apgūšanu (kalējs un vecmāte) un tiesības strādāt šos darbus. Pasākumā apvienojās
gan novadpētniecība, gan stāstniecība, piedalījās mūziķi – folkloras kopa “Silavoti” un
akordeonists Marko Ojala. Filiālbibliotēkas
darbinieku sagatavotais raksts par šo pasākumu tika iesniegts ievietošanai UNESCO LNK
izdevumā “Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa.”

Foto: Uldis Veisbuks

Bišumuižnieku
5. saiets

niecību un bibliotēku rada veiksmīgs stāstījums par apkaimi – gan individuālās sarunās,
gan bibliotēkas pasākumos.
Bišumuižas bibliotēka pasākumos allaž
cenšas popularizēt savu novadpētniecības
darbu, jo uzskata, ka tieši iedzīvotāji ir tie, kas
var sniegt jaunus materiālus un ziņas par apkaimes vēsturi un attīstību. Arī novadniekiem
ir interesanti uzzināt ko jaunu par savu dzimto vietu. Par gada veiksmīgāko pasākumu, kas
daudz devis Bišumuižas bibliotēkas publicitātei, tiek uzskatīta ikgadējā, nu jau piektā, bi-

Čiekurkalna filiālbibliotēkā novadpētniecības darba galvenie popularizēšanas virzieni
ir ekskursijas pa apkaimi un sadarbība ar Čiekurkalna attīstības biedrību, kas reklamē bibliotēkas novadpētniecības materiālus un pasākumus savā mājaslapā. Grīziņkalna filiālbibliotēka rīkojusi pasākumu ciklu “Grīziņkalns:
spoža poga pie Rīgas svārkiem”, kurā apmeklētājiem piedāvāti šādi temati: “Zvaigžņu iela
Grīziņkalnā” (virtuālā pastaiga), “Zvaigžņu
iela” (“PowerPoint” prezentācija), “Zvaigžņu
iela” (no LTV1 raidījuma “Ielas garumā”) un
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novadpētniecības pastaiga “210 metru vēstures Mūrnieku ielā”. Ļoti nozīmīgs ieguldījums novadpētniecības darba popularizēšanā
bija ekskursiju maršrutu izstrāde konkursā
“Literārās pastaigas”. Jau vairākus gadus ekskursijas pa Vecrīgu organizē RCB Pieaugušo
literatūras nodaļa. Šo piedāvājumu izmanto
gan Rīgas un Latvijas mazpilsētu skolu skolēni ar pedagogiem, gan augstskolu studenti un
RCB viesi. Papildinot informāciju ar latviešu
oriģinālliteratūras fragmentiem, 2017. gada
nogalē tika izveidota literārā pastaiga “Šaurās
Vecrīgas ielās”. Tagad, piesakot ekskursiju, potenciālajiem dalībniekiem ir iespēja izvēlēties
– vienkārši pastaigu pa Vecrīgu vai literāro
pastaigu. Pieaugušo literatūras nodaļā gada
garumā notika arī literatūras izstāžu cikls
“Daudzšķautņainā Rīga”.
Filiālbibliotēkas “Rēzna” bibliotekāri demonstrēja Rīgas Austrumu pamatskolas audzēkņiem un ārējā apkalpošanas punkta Rīgas patversmes dienas centra apmeklētājiem
novadpētniecības prezentāciju “Maskavas forštate – gadsimtu krustcelēs”. Interesi par Juglas vēsturi raisīja patriotiskais pasākums “Par
Juglas kaujām”, kurā tika stāstīts par Strazdumuižas pamiera līgumu, piemiņas akmeni
Juglā un bibliotēkas lomu tā atklāšanā.
Viena no biežāk izmantotajām novadpētniecības darba popularizēšanas metodēm jau
tradicionāli ir izstādes – gan atsevišķi izliktas,
gan iekļautas citos pasākumos. Tā Bolderājas
bibliotēkā izliktas izstādes “Daugavas grīvas
senās kartes” (1595.–1700. g.), fotomateriālu
izstāde “Interesanti par Bolderāju”, fotokolāža
“Mīlestības saliņa un citi objekti”. Šīs izstādes
izraisīja lielu bolderājiešu interesi, bibliotekāriem bija jāstāsta par fotoliecību izcelsmi, tajās
redzamajiem objektiem, cilvēkiem un vietām.
Daudzi apmeklētāji papildināja bibliotekāru
stāstījumus ar savām atmiņām. Filiālbibliotēkā “Avots” bija skatāmas novadpētniecības
materiālu izstādes “Rīgas dārzi – Ziedoņdārzs”, “Ievai – 20” (veltīta žurnāla “Ieva” 20
gadu jubilejai) kā arī pasākums un izstāde
“Pastaiga Avotu ielas apkaimē” (Avotu ielas
svētkos). Iļģuciema filiālbibliotēkā Bibliotēku
nedēļas laikā Rīgas 54. vidusskolas 9. klases

audzēkņiem tika rīkota bibliotekārā stunda
“Iļģuciems: pagātne, tagadne, nākotne”.
SADARBĪBA
NOVADPĒTNIECĪBAS JOMĀ

Viens no nozīmīgākajiem RCB sadarbības partneriem novadpētniecības darbā 2017.
gadā bija Latvijas Nacionālā bibliotēka. RCB
Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Inta Sallinene piedalījās LNB izveidotajā darba grupā “Latvijas bibliotēku
novadpētniecības darba vadlīniju” izstrādei. Vērtīgas bija diskusijas vadlīniju tapšanas laikā un tajās gūto atziņu apkopojums
(http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.
aspx?article=41762&type=0).
Pateicoties
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenajai
bibliotekārei vadlīniju sastādītājai Marlēnai
Krasovskai un LNB Letonikas un Baltijas centra vadošajai pētniecei vadlīniju konsultantei
un redaktorei Janai Dreimanei, vadlīniju redkolēģijai,. ir paveikts nozīmīgs darbs – pēc
ilgāka pārtraukuma izstrādātas bibliotēku novadpētniecības vadlīnijas, klātienē uzklausīti
Latvijas bibliotēku jomas speciālistu viedokļi
un rastas atbildes uz dažiem līdz šim neskaidriem jautājumiem. Tomēr darbs ir jāturpina,
jo Latvijas bibliotekāriem būtu nepieciešama
arī novadpētniecības darba rokasgrāmata.
2017. gadā turpinājās sadarbība ar RCB
pirmā direktora Jāņa Jaunzema (Apsīšu Jēkaba) muzeju, kas ierīkots rakstnieka dzimtas mājās Lizuma “Kalaņģos”. RCB Bibliotēku
dienesta darbinieki apmeklēja rakstnieka muzeju un Lizuma skolas novadpētniecības muzeju, tikās ar muzeju darbiniekiem un novada
izpētes entuziastiem, kā arī apmeklēja mākslinieka Brektes dzimtās mājas, kur apskatīja
tajās izveidoto mākslas galeriju.
Turpinājās arī RCB un filiālbibliotēku sadarbība ar citiem novadpētniekiem, cenšoties
ieinteresēt un iesaistīt šajā darbā apkaimes
iestādes, organizācijas un iedzīvotājus, sniedzot viņiem novada izpētei nepieciešamās
bibliotekārā darba zināšanas un atbalstu,
nodrošinot tikšanās vietu bibliotēkā. Katrai
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Foto: Daina Geibaka

Foto: Daina Ģeibaka
Foto: Daina Ģeibaka

„Kalaņģi”

Lizuma skola

Foto: Daina Ģeibaka

Viesojoties
mākslinieka
Brektes mājās

„Kalaņģos”
 ibliotēkai ir savi sadarbības partneri novadb
pētniecībā.
Novadpētniecības materiālu apmaiņā un
kopēju projektu izstrādē turpinājās darba koordinācija un kooperācija ar kaimiņu bibliotēkām, novada biedrībām un muzejiem. Tā

Čiekurkalna filiālbibliotēkai sadarbojoties ar
Čiekurkalna attīstības biedrību, tapis projekts
“Čiekurkalna stāsti” (https://www.youtube.
com/results?search_query=%C4%8Diekurkal
na+st%C4%81sti).
Sarkandaugavas filiālbibliotēkā turpinās
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sadarbība ar Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja nodaļu “Dauderi” – bibliotēkā tiek
izvietoti muzeja informatīvie materiāli, notikusi kopīga “Lielā talka “Dauderos””, muzeja
pasākumi tiek apmeklēti kopā ar bibliotēkas
lasītājiem (piemēram, konference “Dauderu
namam – 120: Sarkandaugavas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts”). Notiek sadarbība ar Sarkandaugavas
attīstības biedrību (apmaiņa ar informāciju,
biedrības informatīvo materiālu izvietošana
bibliotēkā), ar Rīgas 28. vidusskolu (piedalīšanās skolas jubilejai veltītā novadpētniecības pasākumā un dalība skolas muzeja veidošanā) un ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra muzeju.
Iļģuciema filiālbibliotēkā turpināta veiksmīgā un ilgstošā sadarbība ar novada gleznotājiem. Juglas filiālbibliotēkā pozitīvas
emocijas raisīja tikšanās ar vēsturnieci un
sabiedrisko darbinieci Ilgu Kreitusi. Šis pasākums iekļāvās Juglas filiālbibliotēkas un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas veidotajā ciklā
“Rīga lepojas”, kas veltīts Latvijas simtgadei.
Šampētera bibliotēkā 14. martā viesojās TV
raidījuma “Ielas garumā” autore Lilita Eglīte. Par žurnālisti interesējušo Volguntes ielu
novadpētniecības krājumā materiālu bija
maz, taču atradās citi, kas ieinteresēja Eglītes kundzi un noderēs viņas turpmākajiem
raidījumiem. Pateicoties raidījumam “Ielas
garumā”, Šampētera filiālbibliotēka papildināja novadpētniecības mapes ar vairākiem
interesantiem materiāliem, kas tika sameklēti internetā.
NOVADA IZPĒTE

RCB un filiālbibliotēkas pēta novadu galvenokārt ar bibliotekārā darba metodēm,
rosinot novada pētniekus – vēsturniekus,
literātus, skolēnus – izmantot savāktos materiālus. Bibliotēkas arvien biežāk kļūst par novadpētnieku tikšanās vietu. Uz pasākumiem
tiek uzaicināti dažādu nozaru profesionāļi,
kuri palīdz vispusīgi iepazīt novadu.
Bibliotēkas veltījušas uzmanību arī mut-

vārdu vēstures vākšanai kā vienai no novada
izpētes metodēm. Tā Imantas filiālbibliotēkā
intervēta ilggadējā rajona iedzīvotāja Biruta
Bīriņa. Šajā bibliotēkā pārskata gadā iesākts
pētījums “Slokas ielas vēsture”. Grīziņkalna
filiālbibliotēka centās izzināt rajona sadzīvi
20. gs. sākumā. Savākts ilustratīvais materiāls “Priekšpilsētas ļaudis”. Bolderājas filiālbibliotēkā atsaucību guva pasākumu cikls,
kas iekļāvās projektā “Mans stāsts par Rīgu”
– iedzīvotāji dalījās atmiņās, demonstrēja
personiskos albumus un dienasgrāmatas, papildināja viens otra stāstīto, atsauca atmiņā
anekdotiskus notikumus no agrākajiem laikiem. Tika iegūti vērtīgi materiāli un sarunu
ieraksti, kas glabājas bibliotēkā. Filiālbibliotēka “Zemgale” uzsver, ka novada izpētē labs
atbalsts ir bibliotēkas lietotāji. Aktīvākajiem
lasītājiem – gan pieaugušajiem, gan bērniem
– organizētas novada izpētes ekskursijas.
Līdzās kvalitatīvām un plašām zināšanām
bibliotekārajā jomā novadpētniecības darbs
prasa papildu zināšanas arī citās nozarēs un
komunikācijas prasmes, bet, pats galvenais,
interesi par savu novadu un entuziasmu. Lai
sniegtu šī darba pamatzināšanas un veidotu
nepieciešamās iemaņas, pārskata gadā tika
turpināta RCB un filiālbibliotēku darbinieku profesionālā pilnveide novadpētniecības
jomā. RCB “Jauno bibliotekāru skolas” mācību programmas ietvaros Bibliotēku dienesta
galvenās speciālistes Inta Sallinene un Zinta
Geršmane iepazīstināja kolēģus ar RCB vēsturi un novadpētniecības darbu, kā arī ar
datubāzēm. Ļoti nozīmīga profesionālo zināšanu papildināšanai, pieredzes apmaiņai
un jaunu ideju ieguvei bija Madonā notikusī
LNB, Latvijas Bibliotekāru biedrības un Madonas novada bibliotēkas rīkotā 15. Latvijas
bibliotēku novadpētniecības konference ”Šodienas notikums rītdienas vēsture”.
PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Novadpētniecības darbs ir obligāts bibliotēku darba virziens, kam jāieplāno noteikts
laiks, piemēram, viena diena nedēļā, kad tiek
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ievadīti apraksti, sagatavoti periodikas klipi, kārtotas mapes un organizēti pasākumi.
Diemžēl bibliotekāru lielā darba slodze, dažās bibliotēkās arī personāla trūkums, neļauj
ieplānot vajadzīgo laiku sistemātiskam darbam. Tas ir laikietilpīgs, jo nereti materiālu
par novadu ir maz un tie meklējami daudzos
avotos. Novadpētniecības darba kvalitāti ietekmē bibliotekāru darba apstākļi un ierobežotas iespējas strādāt ar datoriem. 2017. gadā
projektā “Mans stāsts par Rīgu” novadpētniecības darbā sekmīgi tika iesaistīti brīvprātīgie stāstu pierakstītāji.
Dažās bibliotēkās problēmas sagādā novadpētniecības krājuma glabāšana, dažreiz
materiāli tiek nozagti vai zūd bojājumu dēļ.
Piemēram, Grīziņkalna filiālbibliotēkai pēc
datora cietā diska bojājuma bija jāatjauno
daudzi elektroniskā veidā glabātie novadpētniecības materiāli un prezentācijas.
Dažas bibliotēkas atzīmē, ka būtu vēlams
iegādāties vitrīnas, kurās izvietot novadpētniecības materiālu izstādes un vērtīgākos
eksponātus. Būtu nepieciešami arī speciāli
aprīkoti skapji, kādi ir, piemēram, filiālbibliotēkā “Vidzeme”.
Novadpētniecības darbam nepieciešamais materiālais nodrošinājums ne vienmēr
iekļaujas bibliotēkas budžetā. Organizējot
pasākumus, ir vajadzīgi palīgmateriāli un
nelieli suvenīri ar RCB simboliku. Pētot bibliotēku vēsturi arhīvos, nepieciešama nauda
dokumentu kopijām. Gadās, ka novadpētniecības krājuma izdevumus vajag atjaunot
un restaurēt, informācijas nesēji noveco, un
tajos esošā informācija ir jāpārraksta jaunākos nesējos. Tāpat novadpētniecības darbā
neiztikt bez fotoaparātiem un diktofoniem.
Risinājums ir sadarbība un dalība projektos. Novadpētniecības pasākumus var rīkot
ārpus bibliotēkas telpām, piemēram, kopā
ar sadarbības partneriem vai citām bibliotēkām. Dalība projektā “Mans stāsts par Rīgu”
ļāva bibliotēkām tikt pie diktofoniem, kas
turpmāk paliks to rīcībā.

SECINĀJUMI

2017. gads novadpētniecības darbā RCB
un filiālbibliotēkās bijis veiksmīgs. Tas balstīts uz tradīcijām, sistemātiski un ilgstoši veidotu novadpētniecības krājumu, bibliotekāru
profesionalitāti un entuziasmu. Laika gaitā
bibliotēkas ir izveidojušas labu novadpētniecības darba pamatu, kas pārskata gadā ļāvis
pieņemt un sekmīgi atrisināt dažus izaicinājumus, piemēram, atbilstoši projekta prasībām
ļoti īsā laikā sagatavot literāro pastaigu maršrutus. Iesaistoties projektos, bibliotēku novadpētnieki ir ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, piemēram, kā iesaistīt novadpētniecības
darbā brīvprātīgos.
Bibliotēku novadpētniecības krājums ir
papildināts ar jauniem dokumentiem, marķēts ar RCB uzlīmēm, sakārtots un pārskatāmi izvietots. Bibliotēku vēstures un novada
izpētē veikti jauni atklājumi un gūtas iespējas
tos popularizēt. Lielākajā daļā RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības materiāli arvien
ir pieprasīti un novadpētniecības pasākumi
labi apmeklēti. Veiksmīgi risināti sadarbības
jautājumi. Novadpētniecības darba adresātu
loks kļuvis plašāks, tas veicinājis sabiedrības
integrāciju un patriotisko audzināšanu.
Prognozējams, ka turpmāk lielāku īpatsvaru iegūs mutvārdu vēstures vākšana par
novadu, novadniekiem un bibliotēkas vēsturi. Iegūtie materiāli tiks apstrādāti, glabāti
un popularizēti. Turpināsies projektā “Mans
stāsts par Rīgu” iesāktā atmiņu vākšana, sadarbība ar jau esošajiem partneriem un jaunu
potenciālo sadarbības partneru apzināšana.
Bibliotēkas arvien vairāk kļūs par vietu, kur
tiekas novadpētnieki, dzimst jaunas ierosmes
pētījumiem un tiek apkopoti iegūtie rezultāti.
Turpināsies intervijas ar RCB un filiālbibliotēku darbiniekiem, dokumentēta bibliotēkas
ikdienas vēsture, paredzēti līdzekļi bibliotēku vēstures dokumentu apzināšanai arhīvos.
2018. gadā plānots izdot jau 15. RCB gadagrāmatu.
.
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RCB PROJEKTS
“MANS STĀSTS PAR RĪGU”

2017. gadā RCB īstenoja projektu “Mans
stāsts par Rīgu”, kas tika finansēts Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
(RD IKSD) Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta būtība bija dot iespēju ikvienam rīdziniekam dalīties ar saviem
atmiņu un piedzīvojumu stāstiem par Rīgu,
tās ielām, pagalmiem, namiem, cilvēkiem un
vēsturiskiem notikumiem. Projektu veidoja
divas daļas. Pirmkārt, tika aicināti brīvprātīgie stāstnieki, t. i., ikviens ieinteresēts cilvēks,
kuram ir kāds stāsts par Rīgu un kurš bija ar
mieru ļaut šo stāstu ierakstīt diktofonā un iekļaut RCB novadpētniecības krājumā, kur tas
turpmāk būs pieejams ikvienam interesentam. Tika aicināti arī brīvprātīgie intervētāji,
lai bibliotēkas vārdā uzklausītu un ierakstītu
cilvēku stāstus diktofonos. Otrkārt, līdztekus
stāstu ierakstīšanai projektā ietilpa arī Laimoņa Stīpnieka fotoizstādes “Rīga, kuras nav” sagatavošana un prezentācija.
Projektā piedalījās RCB un deviņas filiālbibliotēkas.
BRĪVPRĀTĪGIE INTERVĒTĀJI UN
STĀSTNIEKI

Agrā pavasarī RCB projektu vadītāja Ilze
Apine uzaicināja mani iesaistīties jaunā pro-

jekta “Mans stāsts par Rīgu” īstenošanā. Projekta darba grupa tikās vairākās sapulcēs, lai
kopīgi saprastu, kā, izmantojot mums pieejamos resursus, vislabāk īstenot ideju. Apzinājām filiālbibliotēkas, kas būtu gatavas
piedalīties projektā. Tālāk tika izvērsta plaša
reklāmas kampaņa brīvprātīgo piesaistei – sagatavoti un izvietoti plakāti ar aicinājumiem
kļūt par brīvprātīgajiem stāstniekiem vai intervētājiem, publicēta informācija un plakāti
bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos, izsūtīta preses relīze medijiem. I. Apine stāstīja par projektu vairākās radio un televīzijas
intervijās, bet bibliotekāri uzrunāja lasītājus,
kurus bija ievērojuši kā lieliskus stāstniekus.
Rezultātā sabiedrības uzmanība tika pievērsta
un atsaucība bija negaidīti liela. Visvairāk bija
brīvprātīgo stāstnieku. Aicinājumam kļūt par
brīvprātīgajiem intervētājiem atsaucās vairāki
Latvijas Universitātes studenti, ar kuriem projekta gaitā izveidojās ļoti laba sadarbība. Lai
intervijas izdotos kvalitatīvas un interesantas,
intervētāji tika īpaši apmācīti – katrs noklausījās lekcijas par intervēšanas metodiku un darba drošību un parakstīja līgumu par brīvprātīgo darbu. Vēlāk, jau tiekoties ar stāstnieku,
brīvprātīgais intervētājs bija atbildīgs par to,
lai vienošanās ar intervijas (stāsta) autoru tiktu aizpildīta korekti. Katram stāstniekam bija
tiesības atļaut vai ierobežot intervijas (stāsta)

Foto: Daina Ģeibaka

SANTA RUKMANE
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas
galvenā bibliotekāre

Santa Rukmane
un Ilze Apine,
apspriežot
projektu.
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Foto: Daina Ģeibaka

izmantošanu un ievietošanu RCB mājaslapā,
“YouTube” vietnē, pētījumos un publikācijās.
Savukārt projekta darba grupas uzdevums
bija koordinēt savas bibliotēkas stāstnieku un
intervētāju tikšanās laikus un sagatavot visu
nepieciešamo veiksmīgai sarunai.
RCB Pieaugušo literatūras nodaļā darbojās trīs brīvprātīgās intervētājas no Latvijas
Universitātes: Gunita Eņģele, Daina Kalmane
un Anastasija Revjakova. Meitenes bija ļoti
atsaucīgas un patiesi aizrautīgi intervēja stāstniekus, atvēlot tam savu brīvo laiku. Laba sadarbība izveidojās arī ar “Stāstnieku klubiņu”,
kurš jau piekto gadu darbojas nodaļā. Vairākas šī klubiņa dāmas piedalījās projektā kā
stāstnieces. Aina Januševska atcerējās jaunību
un pagājušā gadsimta 60. gadu virmojošo kultūras dzīvi Rīgā. Raisa Čecka stāstīja par stadiona “Daugava” sporta skolā piedzīvoto, par
ātrslidošanu un par to, cik ļoti meitenes toreiz
apbrīnoja mūsu izcilās ātrslidotājas Āriju Gulīti un Lāsmu Kaunisti. Vēstures skolotājas
Zentas Denisovas atmiņās spilgti iespiedusies
pēckara Rīga, kurā viņa 14 gadu vecumā, neko
nezinot par saviem tuviniekiem, 1944. gadā
ieradās no Jelgavas un izdzīvoja, tikai pateicoties līdzcilvēku palīdzībai. Astrīdas Līces stāsti
bija par darbu konditorejas fabrikā “17. jūnijs”
(bijusī Ķuzes saldumu fabrika, tagad “Staburadze”), kur viņa 36 gadus bijusi personāla
daļas vadītāja. Šajā amatā cilvēkam bija liela
vara visos fabrikas procesos. Irēna Jēkabsone atcerējās Purvciemu un Pļavniekus laikos,
kad tur vēl patiešām bija tikai purvi un pļavas.

Gaidas Cīrules ģimene dzīvojusi Ķīpsalā, un
viņas atmiņās tā izskatās pavisam citādāka,
nekā redzam šodien.
Stāsti tika stāstīti ne vien centrā, bet arī
Iļģuciemā, “Zemgalē”, Ziemeļblāzmā, Šampēterī, Bolderājā, Juglā, Imantā un “Vidzemē”.
Projektā savus stāstus izstāstīja 72 cilvēki un
kopā tika ierakstītas vairāk nekā 50 stundas
audiostāstu par Rīgu, turklāt šie stāsti ir papildināti ar fotogrāfijām. Intervijas tika ierakstītas galvenokārt RCB un filiālbibliotēku
telpās, taču, ņemot vērā stāstnieku veselības
stāvokli, dažas sarunas tika ierakstītas arī pie
viņiem mājās. Pārsvarā ieraksti ir latviešu valodā, taču daži stāsti ierakstīti arī krievu valodā. Stāstnieki bija dažāda vecuma, tomēr vairāk pārstāvētas vecākās paaudzes sievietes. Lai
gan stāstu pamattēma bija Rīga, ļaužu dzīves
stāsti ieskicē notikumus ne tikai visā Latvijā,
bet arī bijušajā Padomju Savienībā, tiek pārcilātas arī šodienas aktualitātes.
Maijs un jūnijs pagāja, spraigi un dinamiski tverot stāstnieku stāstus, kā arī nopietni un
atbildīgi gatavojot L. Stīpnieka fotogrāfiju izstādi.
IZSTĀDES “RĪGA, KURAS NAV”
TAPŠANA

.

Septembrī RCB izstāžu zālē bija apskatāma
fotogrāfa Laimoņa Stīpnieka izstāde “Rīga,
kuras nav”. Tā ir līdz šim visvairāk apmeklētā RCB izstāde, kas piesaistījusi vislielāko sabiedrības un mediju uzmanību.

Fotogrāfs Laimonis
Stīpnieks iekārto
izstādi „Rīga, kuras
nav”
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L. Stīpnieka fotogrāfijās atainota Rīga, kuras vairs nav, proti, ēkas, kuru vietā nu ir citas, pagājušā gadsimta 60.–70. gadu kafejnīcu
interjerus un pilsētas ainavas, kas, Rīgai gadu
gaitā attīstoties, ir būtiski mainījušās. Izstāde
aizveda apmeklētājus nostalģiskās bērnības
un jaunības dienu atmiņās, ļaujot atcerēties
pirmos randiņus vairs neesošās kafejnīcās,
bezgalīgās rindas pie agrāk tik iecienītajiem
veikaliem, ilgstošo viesnīcas “Latvija” celtniecību, Rīgas kinoteātrus, kuru mūsdienās
kļuvis mazāk. Skatīties izstādi nāca ģimenes
– vecāki stāstīja bērniem, ar kādām atmiņām
viņiem saistās katra fotogrāfija, vecmāmiņas
veda mazbērnus parādīt viņiem savas bērnības Rīgu. Izstāde uzrunāja jaunus un vecus,
vietējos un iebraucējus, vienkāršus interesentus un profesionālus pilsētas arhitektus un
vēsturniekus. Gadījās, ka atsevišķas fotogrāfijas raisīja apmeklētāju domstarpības – no
kura stūra fotogrāfs knipsējis un vai tā tiešām
ir aprakstā minētā ēka. Bieži konstatējām, ka
tieši izstādes apmeklētāju vidū ir daudz labu
stāstnieku, kuru stāsti iedzīvināja fotogrāfijās
attēloto. Izstāde bija apskatāma nepilnu mē-

nesi, un nebija neviena brīža, kad tajā nebūtu
skatītāju.
Apmeklētājiem bieži bija iespēja satikt fotogrāfiju autoru, kurš neuzkrītoši no malas
vēroja, kā viņa darbus uztver skatītājs. Ja izcēlās diskusija par kādu fotogrāfiju, L. Stīpnieks
piesteidzās pastāstīt un precizēt. Dažkārt viņš
ieradās arī, lai pārbaudītu, vai viss ir kārtībā
ar viņa gatavotajām izstādes konstrukcijām, jo
īpašas un unikālas bija ne vien fotogrāfijas, bet
arī izstādes dizains, ko fotomākslinieks bija
meistarīgi izveidojis pats savām rokām.
Izstādi pilnībā sagatavoja tās autors, atsakoties no mūsdienīgās iespējas fotogrāfijas
izdrukāt uz putukartona, kas būtu ātrāk un
vienkāršāk, turklāt putukartons būtu bijis parocīgs materiāls izstādes turpmākai ceļošanai
uz RCB filiālbibliotēkām. Tomēr, tiekoties ar
L. Stīpnieku, projekta darba grupai uzreiz kļuva skaidrs, ka ātri un vienkārši nebūs nekas
– viss būs lēni un sarežģīti, toties kvalitatīvi
un pamatīgi. Mums bija darīšana ar meistaru,
kura vecums, izglītība, profesionālā pieredze
un skatījums uz lietu kārtību ir pavisam citāds
nekā vairumam mūsdienu mākslinieku.

LAIMOŅA STĪPNIEKA
STĀSTS

rumu konstruēšanu un praktisko izveidi. No
1970. gada veidojis portretfotogrāfijas, ko
pats dēvē par publiskās iesaistes sekmētu un
koptu iespēju. 70. gados aizrāvies ar dabas
formu estētiku ORWO (austrumvācu zīmols)
krāsu diapozitīvos. 1970.–2000. g. iemūžinājis
un apkopojis Vidzemes jūrmalas (Ķurmrags–
Ežurga–Mantiņi) skatus dažādos gadalaikos.
1970.–1990. g. darbojies ar grafiski ornamentālu un/vai multiplicēti uzslāņotu autorfotogrāfiju, t. sk. aktu fotogrāfijas jomā. No
2006. gada sācis digitālās fotogrāfijas brīvsoļa gaitas pilsētvidē un tuvas sasniedzamības apkaimē.
L. Stīpnieks ir neparasta personība ar sarežģītu raksturu – ideālists, perfekcionists, noslēpumains un atturīgs, ļoti prasīgs pret sevi un
citiem, varbūt tādēļ vientuļnieks, lai gan paziņu viņam ir ļoti daudz. Stīpnieka kungs pulcē
ap sevi vecākās paaudzes latviešuinteliģenci,

Fotogrāfs Laimonis Stīpnieks dzimis
1936. gada 14. decembrī, mācījies Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā, beidzis arhitektūras studijasRīgas Politehniskajā institūtā. Lai
arī pēc profesijas arhitekts un kopš 1969. gada
Latvijas Arhitektu savienības biedrs, L. Stīpnieks visu mūžu ir nodarbojies ar fotogrāfiju:
1965.–1990. g. arhitektūras fotogrāfijas projektēšanas, izstāžu un izdevniecību vajadzībām; 1974.–2000. g. teātra fotogrāfijas (iesaistījies arī izrāžu vizuāli scēniskajā risinājumā);
1970.–2000. g. mākslas darbu fotogrāfiskā aprūpe, t. sk. gleznu restaurācijas jomā; 1970.–
1980. g. autorizstādes.
Runājot par personiski koptiem foto darbiem, L. Stīpnieks nosauc 1970.–1980. g. izkopto pareizatveides fotoiekārtu un piede52
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kuras prasību latiņa ir augsta. F
 otomākslinieka
vārds nozīmē kvalitāti, jo jebkurš izpildījums
viņa vadībā ir augstvērtīgs, ar arhitekta precizitāti līdz perfektumam nostrādāts un piecreiz
mērīts, pirms nogriezts. Lielākais netikums
viņa uztverē ir paviršums.
Māksliniekam ir daudz aizraujošu un apbrīnojamu stāstu, kurus viņš man šad tad ir
iesācis stāstīt. Parasti gan tieši tad, kad ir radījis vislielāko interesi, viņš nosaka: “Eh, par
garu…”, “Ne tagad…”, “Kādu citu reizi…” Arī
katra Stīpnieka kunga fotogrāfija ir stāsts.
Stāsts par to, kā viņš stindzinošā ziemas
aukstumā no režisora Pētera Pētersona dzīvokļa balkoniņa fotografējis skatu uz tagadējo RCB ēku Brīvības ielā, toreizējām “Rīgas
Modēm” (tieši šī fotogrāfija tika izmantota
pastkartēm, ko dāvinājām brīvprātīgajiem
stāstniekiem un intervētājiem). Stāsti par regulāro braukšanu uz Liepājas teātri, lai fanātiski fotografētu jaunākās izrādes, leģendāro
režisoru Oļģertu Kroderu un teātrī tikko ienākušo aktrisi Indru Briķi. Stāsts par pasaulslaveno latviešu keramiķi Pēteri Martinsonu,
kura darbus L. Stīpnieks fotografējis, pirms tie
aizceļoja uz ārzemju izstādēm – bieži vien uz

NOSLĒGUMA PASĀKUMS
2017. GADA 7. SEPTEMBRĪ

.

Foto: Daina Ģeibaka

2017. gada 7. septembrī aicinājām visus
projektā iesaistītos – stāstniekus, intervētājus,

neatgriešanos. Stāsts par tikko uzceltā Salaspils memoriāla iemūžināšanu no “padomju
laika drona” – ugunsdzēsēju torņa mežā. Tas
ļāva uzņemt iespaidīgu fotogrāfiju, kuru tagad ikviens var apskatīt jaunatklātajā Salaspils
memoriāla ekspozīcijā. Stāsts par mūsu izcilās
operdziedātājas Elīnas Garančas pirmo publisko uzstāšanos kopā ar aktrisi Daci Bonāti
izrādē “Princis un ubaga zēns” – šo fotogrāfiju varam redzēt arī LTV dokumentālajā filmā
“Paslēpes mūzikā. Elīna Garanča” (2018).
Daudziem žurnālistiem, arhitektiem un
pētniekiem L. Stīpnieks ir īsts atradums, jo
viņš bijis klāt nozīmīgos sava laika notikumos, ticies ar ievērojamām personībām un
to visu iemūžinājis fotogrāfijās. Tieši tagad,
kad top grāmatas, filmas un izstādes par
pusgadsimtu seniem notikumiem, meistara
fotogrāfijas kļuvušas ļoti pieprasītas un vērtīgas. Stīpnieka kungam ir tikpat daudz atmiņu stāstu, cik fotogrāfiju, šķiet, ka viņa foto
arhīvs ir bezgalīgs. Ļoti precīzu apzīmējumu
māksliniekam devusi Latvijas Radio žurnāliste Baiba Kušķe: ““Bilžu arheologs” – tā var
raksturot fotogrāfu Laimoni Stīpnieku, jo
teju par katru savu veikumu viņam ir savs
stāsts un atmiņas.”
bibliotekārus, organizatorus un citus interesentus – nosvinēt projekta noslēgumu un atklāt L. Stīpnieka fotoizstādi “Rīga, kuras nav”.
RCB projektu vadītājai Ilzei Apinei dzima ideja šajā pasākumā radīt kafejnīcas atmosfēru.
To veiksmīgi īstenojām, un RCB pasākumu

RCB direktore
Dzidra Šmita atklāj
projekta noslēguma
pasākumu.
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Foto: Daina Ģeibaka

Karina Pētersone
”Mans stāsts par
Rīgu” noslēguma
pasākumā.

nistre un Latvijas institūta direktore, režisora
un rakstnieka Pētera Pētersona meita, rakstnieka Jūlija Pētersona mazmeita. K. Pētersone dalījās atmiņās par Pētersonu dzimtu, par
dzīvokli Brīvības ielā un balkonu, no kura
bija redzami pretmeti – Brīvības piemineklis
un čekas māja. Viešņa atklāja arī noslēpumu
par Aleksandru Čaku un to, kāpēc pie Brīvības ielas mājas līdzās Voldemāra Tones un
Pētera Pētersona piemiņas plāksnītēm būtu
vajadzīga vēl trešā plāksnīte – ar Čaka vārdu.
K. Pētersones stāstu ierakstīja brīvprātīgā intervētāja Gunita Eņģele, un to var noklausīties
RCB mājaslapā, kur šis stāsts ievietots līdzās
citiem ierakstiem.

Foto: Daina Ģeibaka

zāle pārtapa vienā lielā kafejnīcā, kurā vērīgākie apmeklētāji galdiņu noformējumā varēja
pamanīt arī desmit sen zudušu Rīgas kafejnīcu nosaukumus. Fonā skanēja 60. un 70. gadu
estrādes mūzika, un nepiespiestā gaisotnē izskanēja vēl nedzirdēti atmiņu stāsti par Rīgu,
kuras vairs nav. P
 rojekta noslēguma pasākumu
apmeklēja 65 brīvprātīgie stāstnieki un 24 brīvprātīgie intervētāji. Intervētāji saņēma sertifikātu par brīvprātīgā darba veikšanu un piemiņas dāvanu – L. Stīpnieka foto uz pamatnes ar
stiprinājumiem. Stāstnieki saņēma L. Stīpnieka
foto kartītes un suvenīrus ar RCB simboliku.
Pasākumu kā stāstniece kuplināja goda
viešņa Karina Pētersone – bijusī kultūras mi-

Diktofonu lietošanas apmācība
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AICINĀJUMS UZ PASTAIGU

Par godu Latvijas Republikas simtgadei
RCB organizēja konkursu bibliotekāriem
“Literārās pastaigas”. Projektu atbalstīja Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD). Bibliotēku dienestā tika
izstrādāti konkursa metodiskie ieteikumi un
nolikums. Konkursa mērķis bija veicināt iedzīvotāju pilsoniskās piederības izjūtu. Tika
definēti šādi konkursa uzdevumi: izmantojot
bibliotēku novadpētniecības un daiļliteratūras
krājumu, organizēt ekskursijas Rīgas un tās
apkaimju iepazīšanai, sekmēt cilvēku interesi
par savu novadu un tā atspoguļojumu daiļliteratūrā, pilnveidot bibliotēkas pakalpojumu.
Konkursa darbu sagatavošana ilga no
2017. gada 20. septembra līdz 10. novembrim.
Iesniegtos literāro pastaigu maršrutus vērtēja
RCB direktores apstiprināta žūrijas komisija. Par pieciem profesionāli kvalitatīvākajiem
darbiem tika piešķirtas naudas balvas 200 eiro
apmērā, bet par pārējiem atzinīgi novērtētajiem darbiem – 60 eiro.
Žūrija atzina, ka visi iesūtītie materiāli ir
labi izstrādāti un sniedz paliekošu ieguldījumu bibliotēkas apkaimes, novadpētniecības
darba un latviešu literatūras popularizēšanā.
Bibliotēkām – konkursa dalībniecēm – ir uzkrāts bagāts novadpētniecības krājums, pieredze ekskursiju maršrutu izstrādē un vadīšanā,
kā arī plašas zināšanas daiļliteratūrā. Īstenojot
izvirzītos uzdevumus, bibliotekāri demonstrēja oriģinalitāti un radošu pieeju. Iesūtīto
darbu veiksmes pamatā bija prasmīgi noteikts
adresāts, līdzsvarots novadpētniecības un
daiļliteratūras avotu izmantojums maršruta
izstrādē (liekot uzsvaru uz daiļliteratūru), kā
arī inovatīvas metodes un bibliotēkas nozīmes
akcentēšana novada iepazīšanā.
Pateicoties projektam “Literārās pastaigas”, RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības pūrs ir papildināts ar astoņiem jauniem
aizraujošiem literāro pastaigu maršrutiem.
Katrs no tiem priecē ar kādu īpašu šķautni.

Bibliotekāri uz pastaigu aicina visus, ikvienam piedāvājot iespēju izvēlēties – vai mierīgā solī rudenīgās noskaņās baudīt apkārtnes
krāšņumu vai darboties atraktīvi, iegūstot
jaunas prasmes, piedaloties spēlēs, rotaļās un
konkursos. Iet kājām vai varbūt piedalīties
veloceļojumā.
Lai gūtu ieskatu “Literārajās pastaigās”, piedāvājam konkursam iesūtītās maršrutu veidotāju anotācijas, kā arī dažus stāstījumu un
lasījumu fragmentus.
ATKLĀJ SARKANDAUGAVU
Sarkandaugavas filiālbibliotēka
Autores: Baiba Andrejeva, Ilze Porherāne,
Dace Āboltiņa

Foto: Daina Ģeibaka

INTA SALLINENE
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte bibliotēku jomā

Atzinības rakstus saņem pastaigas „Atklāj
Sarkandaugavu” autores.
Anotācija
Sarkandaugava vēsturiski veidojusies kā
rīdzinieku atpūtas zona, rūpniecības centrs
un garīgās dziedināšanas vieta. Literārā pastaiga tiek veidota kā aizraujoša piedzīvojumu spēle, kuras laikā bērni izklaidējas un
ar interesi izzina apkārtni. Spēles laikā tiek
iepazīti Sarkandaugavas vēsturiskie objekti.
Skaļi lasītie daiļliteratūras fragmenti spilgti
vizualizē Sarkandaugavu kā vietu, kurā leģendas cieši savijušās ar reāliem vēsturiskiem
faktiem. Viens no galvenajiem pastaigas
mērķiem ir atrast dzejnieka Aivara Neibarta
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māju un iepazīt savdabīgā un ekscentriskā
novadnieka daiļradi.
Pastaiga sākas un noslēdzas bibliotēkā.
Dalībnieki tiek aicināti kopīgi nofotografēties,
un viņiem tiek piedāvāta jauna iespēja – ielūgums gida pavadībā apmeklēt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja “Dauderi” nodaļu.
Stāstījums
“Jūs redzat izstādi, kas veltīta mūsu novadniekam Aivaram Neibartam, dzejniekam, kurš Sarkandaugavā nodzīvoja 30 gadu.
Aivars Neibarts bija savdabīgs dzejnieks un
ekscentrisks cilvēks. Savas grāmatas viņš rakstīja gan “garļaužiem”, gan “īsļaužiem” – tā viņš
dēvēja pieaugušos un bērnus. Sarkandaugavu viņš redzēja plakanu, trīsstūrainu un
dzeltenu, Daugavas atteku sauca par Sarkandaugavas okeānu, stāstīja, ka dzīvojot visos gadalaikos uzreiz, tāpat kā visās septiņās
dienās uzreiz – vienu dienu nedēļā strādājot
un sešas atpūšoties. Viņš izgudroja pats savu
valodu, piemēram, televizors – glūneklis,
klavieres – klaķenes, komponists – kompozaurs, luksofors – trejacis, policists – tūdaliņš, slimnīca – vājnīca.”

Foto: Daina Ģeibaka

PIE VĀRNU IELAS
“REPUBLIKĀŅIEM”.
PA RAKSTNIEKA JĀŅA GRĪZIŅA
LITERĀRO VAROŅU PĒDĀM
Grīziņkalna filiālbibliotēka
Autores: Olga Sincova, Tatjana Kozika,
Inese Silava

Olga Sincova konkursa novērtēšanā

Anotācija
Jānis Grīziņš (1900–1941) ir radījis nozīmīgu un vērtīgu darbu, bez kura nav iedomājama 20. gadsimta latviešu literatūra – stāstu
“Vārnu ielas republika”. Pastaigas laikā izzināsim, kā dzīvoja pilsētas bērni laikā, kad
1905. gada revolūcija jau bija aiz muguras,
bet Pirmais pasaules karš vēl priekšā. Vārnu
ielas “republikāņi” vēl nezināja, ka daudzi no
viņiem stāsies strēlnieku rindās, lai cīnītos un
kristu par to Latviju, kāda tā ir tagad, pēc 100
gadiem, – brīva un neatkarīga. Grīziņkalna
puikām un meitenēm tas bija tikai sapnis.
Pastaigas laikā tiks iepazītas ievērojamākās
Grīziņkalna vietas, ko grāmatā attēlojis J. Grī
ziņš. Apmeklēsim Vārnu ielas republiku un
Saulīša māju, kur dzīvoja “indiāņi”. Vārnu un
Laboratorijas ielas stūrī rakstnieks dzīvoja
kopā ar vecākiem un brāli. Vārnu ielā 8, Rozīšu mājā, atzīmēsim ievērojamākos mūsdienu
novadniekus. Vārnu ielā 15 vēsturiski autentiskā sētā notiks tikšanās ar leijerkastnieku, bet
Grīziņkalna parkā paredzēta iepazīšanās ar
grāmatas varoņu izklaides vietu – karuseļiem.
Pie Grīziņkalna parka iepazīsimies ar tā vēsturi. Pastaigas dalībniekiem būs iespēja piedalīties aizraujošās nodarbībās. Maršruts aprēķināts ļoti detalizēti, ir noteikts arī pārvietošanās
ātrums – 4,6 km stundā. Pastaigas noslēgumā
Grīziņkalna debesīs tiek palaists pūķis.
Lasījums
“Man ir aizdomas, ka mana tālaika pasaule sastāvēja no emocijām vien, un vienu
no visspēcīgākajām (arī ilgstošākajām) radīja
grāmata “Vārnu ielas republika”. Grāmatā aprakstītais bija noticis pavisam nesen, Vārnu,
Zvaigžņu, Augustīnes, Laboratorijas, Lauku
un Pērnavas ielu bruģi vēl bija silti no “republikāņu” un “kovboju” sadursmēm, trotuāri,
pagalmi, vārtrūmes, trepju telpas, malkas šķūnīši, bēniņi un pagrabi vēl izelpoja grāmatas
personāžu dvašu un garu. Mēs abi ar brāļuku
lepojāmies ar garīgo un fizisko piederību Grīziņkalnam (lepojamies arī vēl šodien). Grīziņkalna gēnam ir īpaša slava Latvijas vēsturē,
un kategorija “Grišķenes čalis” Rīgā kotējās
ārkārtīgi augsti.” (Viks. 55% dzīvesstāsta. Rīga
: Likteņstāsti, 1997. 28.-29. lpp.)

56

G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

Natālija Hološa un Andra Vīta.
Anotācija
Literārā pastaiga iecerēta kā radoša novadpētnieciska satura ekskursija, kuras mērķis ir
veicināt zinātkāri par tematiem “LiterārāRīga”,
“Zaļā Rīga”, “Rīga mākslā” un “Rīga – bērniem”,
attīstīt pētniecības garu (moto “Topošais Rīgas pētnieks”) un izzināt Rīgu, lai rosinātu
lepoties ar skaisto pilsētu un savu piederību
tai, kā arī lai mudinātu aktīvi piedalīties galvaspilsētas kultūras dzīvē un popularizēt savā
lokā iegūtās zināšanas par kultūrvēsturiskajiem objektiem. Rīgu ieraugām gan dzejā, gan
spēlējoties un sarunājoties, gan vēstures notikumu kontekstā.
Literārās pastaigas intriga ir Rīgas lauvu
meklēšana, iepazīšanās ar to atrašanās vietām
un apkaimes unikalitāti. Bērni dodas pastaigā
kopā ar pieaugušajiem. Pasākuma laikā notiek
kopīga pasaku sacerēšana, ilustrēšana, zibakcija, pakāpienu skaitīšana un puzles “Lauva”
salikšana. Pastaiga satuvina dažādas paaudzes,
ir padomāts, lai interesanti būtu gan bērniem,
gan pieaugušajiem. Bērniem ir sarūpētas balvas – konfektes ar lauvas zīmējumu uz konfekšpapīriņa.
Lasījums
Tā kā pirmais novadpētniecības ekspedīcijas objekts ir Rīgas Centrālā bibliotēka, kur
tiek iepazīts novadpētniecības krājums, vēsture un tradīcijas, iesākumam lasījums par

bibliotēku no Māras Cielēnas grāmatas “Burtumāja” pēcvārda:
“Tajā laikā, kad mēs ar Irēnu (I. Lūse, ilustratore) vēl gatavojām šo grāmatu un darbam
jau bija redzamas beigas, kādu rītu iegriezos
Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļā pameklēt vēl kādu peļu dzejolīti. Pirmais, ko es
tur ieraudzīju, bija divas jaunās, tobrīd vēl topošās grāmatas ļoti iespējamās lasītājas. Jauna
māmiņa bija nometusies zemē uz paklāja pie
lielo bilžu grāmatu plaukta un stāstīja savai
meitiņai pasaku par Sarkangalvīti. Meitenīte
pavisam nesen bija iemanījusies neskaidri izteikt dažus vārdus… Man gribējās pieiet klāt
un pajautāt, cik mazajai gadu, vai māmiņa
gadījumā nav filoloģijas studente, kāpēc viņa
atvedusi uz bibliotēku bērnu, kurš vēl pat runāt neprot. Vārdu sakot, vēlējos izrunāt skaļi
tamlīdzīgus ne visai oriģinālus jautājumus…
Taču vēl vairāk man gribējās darīt viņām zināmu manu prieku, apbrīnu, atzinību. (..)
[Domājot par bibliotēku], man vispirms
prātā nāktu siltums un drošība. Visam mūžam. Siltums un drošība, kas cilvēka būtības
dzīlēs saglabājas visu dzīvi, arī tad, kad ir ļoti
salti un nedroši, arī tad, kad ceļu šķērso īsts
vilks.” (Cielēna Māra. Burtumāja. Rīga : Lietusdārzs, 2007. 44., 45. lpp.).
ZIGMUNDA SKUJIŅA
PĀRDAUGAVA
Filiālbibliotēka “Pārdaugava”
Autores: Inta Eglīte, Vita Vilciņa

Foto: Daina Ģeibaka

Foto: Daina Ģeibaka

KUR MĪT RĪGAS LAUVAS?
RCB Bērnu literatūras nodaļa
Autore Natālija Hološa

Atzinības rakstus saņem Inta Eglīte un
Vita Vilciņa
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Anotācija
Literārās pastaigas mērķis ir iepazīt vienu
no Rīgas apkaimēm – Iļģuciemu – laikā, kad
šeit dzīvojis rakstnieks Zigmunds Skujiņš, izstaigāt ielas, kas saistās ar viņa bērnību un agrās jaunības gadiem. Pastaigā atklāsies mazāk
zināmi fakti, stāsti un nostāsti par rakstnieka
bērnību, ģimeni un skolas gaitām, par viņa
mātei piederošo kiosku, tiks aplūkotas vietas,
kurās darbojas Z. Skujiņa literārie varoņi.

Lasījums
„Lai kurp tu ej,
Caur gadu virpuļainiem lokiem
zīles krīt. Bungo jumtus. Aiz žogiem suņi rej.
Miera nav zem zīļu kokiem.”
(Līvzemnieks Viktors. Doma par pastāvēšanu. Rīga : Liesma, 1986. 191. lpp.).

“ŠAMPĒTERĪ ZĪLES KRĪT…”
Šampētera filiālbibliotēka
Autores: Regīna Vēberste, Ilze Zalāne

MASKAVAS FORŠTATE CAUR GAD
SIMTIEM: RĪGAS CENTRĀLTIRGUS,
SPĪĶERU KVARTĀLS, RĪGAS GETO
Filiālbibliotēka “Rēzna”
Autore Jeļena Futa

Atzinības rakstu saņem Regīna Vēberste

Jeļenai Futai atzinības rakstu apsolās nodot
filiālbibliotēkas ”Rēzna” vadītāja Natālija Petrāne

Foto: Daina Ģeibaka

Foto: Daina Ģeibaka

Lasījums
“…pirms trīsdesmit, četrdesmit gadiem!
Svarēns kailām kājām staigāja pa to pašu Iļģuciemu, kur Lampedūza, izrādās, bija meklējis
lieciniekus savām laulībām ar Stāmerienas baronesi. Atmiņā viņš skatīja smilšainās Iļģuciema ieliņas, kādas tās bija toreiz. Viņi dzīvoja
mājā, kur apakšstāvā atradās ceptuve. Pagalms
augu dienu kārdinoši smaržoja. Citi zēni zināja stāstīt, ka tā esot ābolkūku smarža. Mācīties
vajadzēja pie petrolejas gaismekļa. Gar mājas
vārtiem vasaras rītos cienīgā mierā īdēdamas
un maurodamas soļoja govis. Veikalniekam
Grīnhēganam piederēja automobilis ar spieķotiem riteņiem un tievām riepām, kantainajam motoriņam sānos bija divas ieplestas
lukturu acis, bet zeltainajās vakara debesīs
pukšķināja sarkanas un dzeltenas lidmašīnas:
pilotiem galvas bija no kabīnēm ārā, laizdamies pāri, tie dažkārt pasmaidīja vai pameta
ar roku…” (Skujiņš Zigmunds. Zebras āda.
Rīga : Liesma, 1968. 137.-138. lpp.).

Anotācija
Pastaiga ir iecerēta rudenī. Maršrutā paredzēts apvienot nomales ieliņu šarmu, rudens
krāsu bagātību un dzejas tekstu burvību. Pastaigas nosaukumā izmantota mūsu novadnieka Viktora Līvzemnieka dzejas rinda. Pārējos ekskursijas laikā lasītos dzejoļus sacerējuši
ar Rīgu un Pārdaugavu saistīti autori, kā arī
dzejnieki, kurus īpaši iedvesmojis rudens.
Pastaigas laikā tiek izbaudīts rudens skaistums dabā, mākslā un literatūrā, bet ieslīgt rudenīgās skumjās neļauj humora piesitiens. Tā
kā pastaigas mērķauditorija ir seniori, tiek piedāvāts atbilstošs ekskursijas ilgums. Maršruts
izstrādāts ļoti detalizēti, paredzot gandrīz katru
dalībnieku soli. Pastaigu iespējams noslēgt bibliotēkā pie zīļu kafijas krūzes. Esam izveidojuši “Power Point” prezentāciju “Šampēterī zīles
krīt”, kurā redzami visi pastaigas objekti un arī
Zalves iela – tā gan neietilpst pastaigas maršrutā, taču par mūsu apkaimi ir maz literāro darbu, bet par šo ieliņu ir atrodamas dzejas rindas.
Prezentācija īpaši labi noder sliktos laika ap
stākļos, kad ieplānotā pastaiga nevar notikt.
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Lasījumi
“Atceros, ka reiz mana labā tante Anna
mani paņēma līdzi uz Daugavmalas tirgu un
nopirka skābētu gurķi, ko turpat kāri notiesāju. Varēju būt gadus desmit vecs. Siļķu sievas
un gurķu sievas bija novietojušās tāpat ielas
malā pretī toreizējam pontonu tiltam. Siļķu
sievām bija sava slava. Lamāties tās spējot
stundu, nevienu lamu neatkārtojot.” (Ķezbers
Kārlis. Mana Roma un Meka. [B. v.] : Grāmatu draugs, 1976. 34. lpp.).
“Kā zināms, Vera Muhina dzimusi Rīgā,
nelielā koka namiņā Turgeņeva ielā netālu no
vēlākās akadēmijas augstceltnes. Mājiņas novietne nav nejauša. Tā ir cieši saistīta ar vēsturiskiem notikumiem Rīgas priekšpilsētas apbūvē un Muhinu dzimtas saimniecisko rosību. Veras un viņas māsas Marijas tēvs Ignats ir
senas Rīgas tirgotāju dzimtas pārstāvis. Kopš

Napoleona kara gadiem čaklā darbā iegūtā turība ļāva viņiem sacelt noliktavas, caur kurām
uz Rietumu zemēm aizplūda Krievijas labība,
lini, kaņepes. Vairāki rīdziniekiem pazīstamie sarkanie spīķeri ir Muhinu celti.” (Apsītis
Vaidelotis. Esmu Rīgas puika. Rīga : Jumava,
2005. 165. lpp.).
NO BIŠUMUIŽAS BIBLIOTĒKAS
LĪDZ BIŠUMUIŽAS PILIJ
Bišumuižas filiālbibliotēka
Autores: Ingrīda Rasa, Margita Zemīte,
Sandra Broka

Foto: Daina Ģeibaka

Anotācija
Lai apvienotu divas vērtības – sportisku
dzīvesveidu un saturiski labi pavadītu laiku –, piedāvājam aizraujošu velomaršrutu,
kurā ikviens riteņbraukšanas mīļotājs var
no jauna iepazīt Maskavas forštati. Viena
brauciena laikā ir iespējams gan ieskatīties
Maskavas forštates apkaimēs caur latviešu
daiļliteratūras prizmu, gan uzzināt interesantus faktus par rajona vēsturi, gan apskatīt ievērojamu objektu attēlus dažādos laika posmos. Maršruts sākas filiālbibliotēkā
“Rēzna” ar novadpētniecības izstādes “Skatienu krustpunkti. Maskavas forštate” aplūkošanu. Velobraucienā iekļauti tādi kultūrvēsturiski objekti kā Rīgas Centrāltirgus,
Spīķeru kvartāls, Zinātņu Akadēmija un
tirgotāju pagalms “Gostinij dvor” – k rievu
skulptores Veras Muhinas dzimtā māja. Pastaigas laikā tiek piedāvāts doties velo-foto
orientēšanās piedzīvojumā (atrast reālu objektu pēc attēla).
Šī literārā pastaiga apvieno sporta, literatūras un novadpētniecības elementus. Tā droši vada dalībniekus cauri Maskavas priekšpilsētai dažādos gadsimtos un iepazīstina ar tās
daudzveidīgo sabiedrību – dažādu ticību un
tautību cilvēkiem.

RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas vadītāja
Ingrīda Rasa konkursa novērtēšanas
pasākumā
Anotācija
Pastaiga iecerēta kā lasītāju tuvāka iepazīšanās ar Rīgas priekšpilsētu Bišumuižu, kuras
vārds dots mūsu filiālbibliotēkai. Apmeklēsim
dažus objektus, kas saistīti ar apkaimes pagātni. Par Bišumuižu rakstīts tikai nedaudzos literāros darbos, un to fragmentus izmantosim
literārajā pastaigā. Rosināsim ekskursijas dalībniekus ar citām acīm paskatīties uz ikdienā
ierastajām vietām, iegūt jaunas zināšanas par
tām, celt gaismā vēsturiskus notikumus un
pārlapot varbūt nedaudz piemirstas grāmatas.
Maršruts izstrādāts, veltot uzmanību novadniekiem un novada mājām. Siliņu mājās
pastaigas dalībnieki varēs atpūsties un padzerties akas ūdeni. Dažādos laikos Bišumuižā dzīvojuši gan ekstravagantais barons
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Stāstījums
“Iegriežamies bijušajā Siliņu (pēc pirmā
īpašnieka Krišjāņa Siliņa) mājā, ieejam pa
vārtiņiem, kurus jau kopš 1893. gada virinājuši vienas dzimtas piederīgie. Viņu vidū bijis
ormanis, kalējs, atslēdznieks, šuvēja, mediķi,
radists, mūziķi, bibliotekāri… Un viņus visus
raksturo viena īpašība – tie ir bijuši godīgi,
strādīgi, zinātkāri un sabiedrībā cienīti cilvēki. Ar Siliņu dzimtas vēsturi tuvāk varam
iepazīties bibliotēkas novadpētniecības materiālos. 2016. gadā simto dzimšanas dienu
būtu svinējis viens no šīs dzimtas pārstāvjiem, bibliotekārs un arhīvists Aleksandrs
Jansons.”
Lasījums no divu kučieru sarunas
A. Deglava romānā “Rīga”
“Āre, par to Brandenburģi jau stāsta brīnuma lietas, to, kam tā Bišumuiža pieder,”
otra kučieris viņu papildināja. “Šis tā vienkārši ģērbies, bet neskaties vīru no cepures!
Kā nu šis stāv uz kroga ļovenēm, tā piejāj
viens kungs: ”Eh, draugs, vai nevari man to
zirgu pieturēt, sacīšu, lai krodzinieks tevi
pacienā ar brokastu…” Jā, jā! Kungs ieiet
krogā, iedzer un saka krodziniekam: ”Iedodat tam cilvēkam brokasti!... Ko nu viņš
vēlas…” Krodzinieks saka: “Jā, jā…” Atjāj nu
kungs atpakaļ: ”Cik tad par to brokasti jāmaksā?” – ”Simts rubļu...!” – “Ko?! Simts rubļu?...
Kas tas tāds par cilvēku?!...” – “Mūsu kungs
Brandenburģis.” – “Ā, tad es saprotu,” kungs
atbild, “priekš Brandenburģa simts rubļu vienām brokastīm nav daudz…” Un samaksā
arī… Redz, tādi mums kungi Rīgā!...” (..)
“Brandenburģis, jā,” platbārzdis piebiedrojas, “tas taisa brīnumus… (..) Stāsta, ka
vienu dienu tas noīrējis it visus Rīgas fūrmaņus un liek tiem braukt vienā rindā. Neviens nevar dabūt fūrmani, viņš brauc viens
* Zemīte Margita, Rasa Ingrīda. Simtgadnieks, kas izglāba Rīgas vēsturi / Margita Zemīte, Ingrīda Rasa // Rīgas
Centrālās bibliotēkas gadagrāmata. (2016), 62.- 63. lpp.

vienīgs… Bijis saderējis uz 1000 rubļiem,
ka neviens fūrmani nedabūs tai dienā, un
nedabūjis arī neviens…” (Deglavs Augusts.
Rīga : romāns 3 sēj. Rīga : LVI, 1960. 1. sēj.,
28. lpp.).
„ŠAURĀS VECRĪGAS IELĀS…”,
RCB Pieaugušo literatūras nodaļa
Autores: Gunta Ozola, Santa Rukmane,
Inese Ruskule, Renāte Krūma,

Foto: Daina Ģeibaka

 randenburģis, gan izcilais bibliotekārs AlekB
sandrs Jansons.* Izvēlētā daiļliteratūra papildināta ar bibliotekāres sacerētām haikām.

RCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja
Gunta Ozola vērtē konkursu.
Dzintra Ķēniņa, Inga Korneja
Anotācija
Literārajā pastaigā ietverti 16 objekti – ievērojamākās Vecrīgas vietas, kas saistās ar latviešu daiļliteratūras klasiku. Pastaigas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apskatīt vēsturiski nozīmīgas vietas, noklausīties daiļdarbu
fragmentus, kā arī pašiem iesaistīties to lasīšanā. Padomāts arī par muzikālu ekskursijas
papildinājumu. Literārie fragmenti mijas ar
pastaigas vadītāja stāstījumu par katra objekta
vēsturi gadsimtu gaitā. Stāstījumu papildina
fotogrāfijas, audio un video materiāli. Pastaigas sākumā katrs dalībnieks saņem Vecrīgas
karti (Rīgas plāns ap 1500. gadu).
Lasījums
“Ir viena alga, kā kurš uz to atsaucas: visi,
kas iet garām Brīvības piemineklim, neviļus paceļ acis uz augšu. Šīs ielas, pa kurām
mēs staigājam, kaudamies ar savām ikdienas
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r ūpēm, ir dziļas un pelēkas kā akas. Reti mēs
jaužam pār sevi augošā spožo zvaigžņu straumi. Ejot savos mazos dienas darbos, lai neaizmirstam pacelt acis uz augšu (..), ikdienā lai
neaizmirstam zvaigznes – lielos mērķus, kuriem sekoja mūsu brīvības cīnītāji. Arī mūsu
darbs, cik vienkāršs un mazs tas arī būtu, kalpo lielam kopējam mērķim – neatkarīgai Latvijai, ja cenšamies viņu labi padarīt. Ne brīvība
vainagojama, bet cenšanās pēc brīvības. Ikkatrā vainagā ir cēls pamudinājums. Šāds vainags

ir Brīvības piemineklis.” (Skalbe Kārlis. Mazās
piezīmes. Rīga : Zinātne, 1990. 295. lpp.).

Ir vērts izbaudīt katru no šīm astoņām divdesmit viena autora veidotajām literārajām
pastaigām. Piedāvātais skatījums ir īpašs, jo
tas tapis, izmantojot bibliotēku novadpētniecības un daiļliteratūras krājumos glabātās vērtības, kā arī bibliotekāru bagāto profesionālo
zināšanu pūru. Lai viegls pastaigas solis un lai
labi ripo velosipēdi!
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ILZE APINE
RCB projektu vadītāja

UZ LEKCIJĀM –
KOPĀ AR MAMMU

2017. gada ziemā RCB radās ideja Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēto sabiedrības integrācijas projektu veltīt jaunajām māmiņām.
Parasti auklēt bērniņu sievietei palīdz vīrs,
vecvecāki, radinieki un draugi, taču ir jaunās
māmiņas, kuras dažādu iemeslu dēļ ir vienas
vai arī gados ļoti jaunas. Bieži viņām līdzšinējā
dzīvē ir bijušas daudzas problēmas. No
Centrālās Statistikas pārvaldes pēdējās tautas skaitīšanas datiem (2011) izriet, ka Latvijā
30,5% jeb 104 000 bērnu aug ģimenēs, kurās ir
tikai viens no vecākiem. Savukārt 2015. gadā
valstī kopumā 442 bērni piedzimuši mātēm,
kuras bija jaunākas par 19 gadiem.
Projekts bija adresēts visām Rīgas jaunajām
māmiņām, taču īpaši vēlējāmies uzrunāt tās,
kuras vēlas atsākt mācīties vai sākt strādāt,
novērtēt sava dzīves veida ietekmi uz pašas
un bērna veselību, atzīt, ka ir nepieciešama
palīdzība. Daudzas sievietes nav informētas
par valsts un Rīgas pašvaldības atbalstu bērna
dzimšanas un kopšanas laikā. Māmiņām ar
maziem bērniem nav laika staigāt pa iestādēm,
bet bibliotēka ir vieta, kur var rast atbildes
uz daudziem jautājumiem – gan speciālajā
literatūrā, gan internetā un datubāzēs.
Projekta darba grupu veidoja RCB
Bibliotēku dienesta vecākā bibliotekāre
Ingūna Stranga, sabiedrisko attiecību vadītāja
Daina Ģeibaka, projektu vadītāja Ilze Apine
un sešu projektā iesaistīto filiālbibliotēku –
Čiekurkalna, Daugavas, Imantas, “Zemgales”,
“Vidzemes” un “Strazda” – vadītājas vai darbinieces. Jau projekta sagatavošanas procesā
izveidojās veiksmīga sadarbība ar Rīgas
domes Labklājības departamenta Veselības
pārvaldes Sabiedrības veselības un slimību
profilakses nodaļas vadītāju Vivitu Ķīkuli un
projektu vadītāju Diānu Koernu.
Īstenojot projektu, vispirms bija nepiecie
šams saprast, kāda informatīva palīdzība
jaunajām sievietēm ir visnepieciešamākā,

tāpēc sākumā uzrunājām Rīgas jaunās mā
miņas (līdz 20 gadu vecumam ar bērniem līdz
piecu gadu vecumam), aicinot viņas apmeklēt
RCB klātienē vai attālināti (www.rcb.lv) un
aizpildīt anketas, lai izzinātu šo sieviešu ikdie
nas un konkrētā brīža problēmas un intereses.
Anketas aizpildīja 200 interesentu. Tās ļāva
izdarīt vairākus secinājumus.
Jaunajām māmiņām pietrūkst informācijas par:
mātes un bērna veselības problēmām
(kādas pazīmes liecina, ka jāvēršas pie ārsta);
mātes un bērna pilnvērtīgu uzturu (īpaši krūts barošanas laikā);
pirmo palīdzību bērnam nelaimes gadījumā mājas apstākļos;
bērna attīstību atbilstoši vecumam;
mātes iespējām atgriezties mācību iestā
dēs (tālmācība) vai darba tirgū (pašnodarbinātā
darba priekšrocības);
mātes psihoemocionālo stāvokli (pēc
dzemdību depresija);
mātes lomu kā vienu no sievietes lo
mām – kā ar to sarast un pieņemt; par ķermeņa izmaiņām, atbildību par diviem.
Māmiņas vēlētos:
bērniem drošu vidi, kur tikties ar citām
māmiņām;
emocionāli drošu vidi, kur var uzdot ļoti
personīgus jautājumus.
Uz aktuālākajiem māmiņas interesējo
šajiem jautājumiem atbildes tika sniegtas
otrajā projekta posmā – publiskajās lekcijās.
Projekta informatīvais partneris bija Latvijas
Radio 1 raidījums “Ģimenes stunda”. Pēc tajā
sniegtās informācijas vēlmi piedalīties projekta īstenošanā kā sadarbības partneris izteica
arī Latvijas Tiesībsarga birojs. Tā, apvienojot
RCB, Rīgas domes Labklājības departamenta
Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības
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un slimību profilakses nodaļas, Latvijas
Tiesībsarga biroja darbinieku un kompānijas
“Faberlic Baltija” spēkus, tapa 24 publiskās
lekcijas, kas tika nolasītas RCB un sešās
filiālbibliotēkās.

LEKCIJU TEMATI

Latvijas Tiesībsarga birojs:
“Diskriminācijas aizlieguma principa ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret strādājošajām grūtniecēm un mazu bērnu vecākiem”:
kas ir diskriminācija, kā tā var izpausties
darba tiesiskajās attiecībās;
kas jādara un kur var vērsties, lai aizstāvētu savas tiesības gadījumā, ja darba devējs
nenodrošina Darba likumā noteiktās tiesības.
“Bērnu tiesību jautājumi”:
vecāku pienākumi pret bērniem;
kur vērsties pēc palīdzības problēmu risināšanā (piemēram, tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību).
Rīgas Domes Labklājības departaments:
“Veselīgs uzturs”:
bērnam (0–5 gadi) atbilstošs un veselīgs
uzturs;
praktiska informācija par organisma fizioloģiskajām izmaiņām un vajadzībām, kas
ietekmē ikdienas uztura izvēli (uzsverot krūts
barošanas priekšrocības);
uztura un kariesa saistība zīdaiņa vecumā, mutes veselības, tajā skaitā zobu tīrīšanas,
nozīme agrīnā vecumā.
“Bērna ķermeņa attīstība”:
bērna (0–5 gadi) motorās attīstības un
stājas traucējumu profilakse;
bērna fizioloģiskā attīstība, biežāk sastopamās muskuloskeletālās sistēmas problēmas, tajā skaitā stājas traucējumi, to profilakse.
“Pirmās palīdzības sniegšana bērnam”. Šīs
nodarbības mērķis bija ne tikai izglītot vecā-

kus un uzlabot viņu prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, bet arī veicināt atbildību par
bērniem ikdienā. Nodarbība sastāvēja no trim
daļām:
vecāku informēšana par to, kādi ir galvenie bērnu traumatisma riski (mājās, ārvidē
utt.), kādas ir bīstamākās vietas un lietas, kā
iespējams novērst riskus;
kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums – apdegumi, saindēšanās, pārkaršana,
saskare ar sadzīves ķīmiju, lūzumi, smadzeņu satricinājumi u. c.;
pirmās palīdzības algoritms – kārtība,
kādā vērsties veselības aprūpes iestādēs, kontakta tālrunis, informācija, kas jāsniedz; kā
atšķiras palīdzības sniegšana zīdainim un
lielākam bērnam; praktiska pirmās palīdzības demonstrēšana (ar manekenu), ļaujot arī
vecākiem izmēģināt atdzīvināšanas pasākumus.
Nodarbības noslēgumā bija paredzēts laiks
jautājumiem un atbildēm.
Kompānija “Faberlic Baltija”:
kosmētika mātei un bērnam;
zīdaiņu un bērnu apģērbu kolekcija;
pašnodarbinātā darba nianses tiešās
tirdzniecības uzņēmumā.
Projektā izdevās padarīt bibliotēkas
mazuļiem drošākas. Iegādājāmies pārti
na
mos galdus un bērna veselībai draudzīgus
paklājus, pa kuriem mazuļi var droši rāpot un
uz tiem spēlēties. Uz lekcijām māmiņas ņēma
savus bērnus līdzi, turpat viņus pārtinot vai
pabarojot. Iegādājāmies arī četras teltis – nojumes, lai nodarbības varētu organizēt ārā.
Visi bērniņi, kas ieradās kopā ar mammām,
dāvanā no bibliotēkas saņēma košu, ma
zuļiem domātu pirmo burtu grāmatiņu. RCB
filiālbibliotēkās ir izveidoti “māmiņu/ģimeņu
plaukti” ar aktuāliem medicīniskiem, juridiskiem, populārzinātniskiem un cita veida
informatīviem materiāliem. RD LD Veselības
pārvalde plāno arī turpmāk sagatavot iz
vie
tošanai RCB un visās divdesmit sešās
filiālbibliotēkās informāciju par Rīgas pilsētas
piedāvāto palīdzību jaunajām māmiņam, par
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siņām –, ratiem, grabuļiem, somām, lellēm
un pudelītēm viņas pie mums jutās gaidītas
un novērtētas, bērni netika kušināti. Visi lek
tori bija īpaši piedomājuši, lai māmiņas justos ērti un brīvi, lai viņas varētu klausīties
lekciju, kamēr bērni turpat blakus mierīgi
čuč vai spēlējas. Vairākās filiālēs bibliotēku
darbinieces blakus telpā organizēja spēles un
nodarbības vecākajiem brāļiem un māsām.
Liels paldies visām sešām filiālbibliotēkām,
kas piedalījās šajā projektā. Nākotnē gaidīsim
jaunus apmeklētājus – tos mazuļus, kuri kopā
ar mammām (vai pat vēl mammas vēderā)
piedalījās šajā projektā. Mazuļus, kuri drīz
iemācīsies staigāt, runāt, jautāt, lasīt un nāks
uz bibliotēku draudzēties.

Foto: Daina Ģeibaka

viņu tiesībām un pienākumiem. Informācija
tiks atjaunota reizi gadā.
Projekta lekcijas apmeklēja 348 interesenti, no tiem 320 bija jaunās vai topošās
māmiņas, 28 – tēti un vecmāmiņas. Pie 348
apmeklētājiem jāpieskaita arī 191 bērns līdz
5 gadu vecumam, tātad pavisam kopā – 539
apmeklētāji.
Projekts iedrošināja jaunās māmiņas ap
meklēt RCB – gan dažādu jautājumu izzi
nāšanai, gan arī atpūtai un lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai bērniem drošā vidē. Saņē
mām daudz labu vārdu. Māmiņas atzina,
ka piedāvātās lekcijas sniegušas aktuālu un
profesionālu informāciju. Kopā ar zīdainīšiem
un vecākajiem bērniem – brālīšiem un mā
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GUNTA OZOLA
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas
vadītāja

RAIBU RAIBĀS IZSTĀDES!
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas
populārāko izstāžu apskats (2015–2017)

Viena no populārākajām publicitātes
formām Rīgas Centrālajā bibliotēkā ir izstādes – efektīvs lasītāju intereses piesaistīšanas un informēšanas līdzeklis. Piedāvāto
izstāžu klāsta spektrs ir ļoti plašs. Tās ir
jaunieguvumu izstādes, tematiskās izstādes, izstādes, kas veltītas vēsturiskām personībām, ievērojamiem kultūras darbiniekiem, Latvijas Kultūras kanona vērtībām,
novadpētniecībai, RCB vēsturei, svētkiem,
tradīcijām, vēsturiskiem un sabiedrībā aktuāliem notikumiem. Ir izstādes, kas atklāj
RCB krājuma vērtības, ir ceļojošās izstādes
u. c. Tradicionāli ar izstādi bibliotēkā saprot
apskatei izliktas grāmatas, taču mūsdienu
bibliotēkā tiek piedāvāti arī video un audio
formāta materiāli, elektroniskie dokumenti,
mākslas un kultūras priekšmeti.
RCB lepojas ar plašu sadarbības partneru loku. Organizējot izstādes sadarbībā ar
mākslas, kultūras, izglītības un citu nozaru pārstāvjiem (muzejiem, biedrībām utt.),
tiek ievēroti partnerības principi, kas definēti Starptautiskās bibliotēku asociāciju un
institūciju federācijas (IFLA) atvērtās partnerības vadlīnijās, proti, līdzīgi mērķi, vērtības, uzticamība, sasniedzamie rezultāti un
mērķauditorija.
Katra izstāde ir palikusi bibliotēkas vēsturē ar savu individuālo, neaizmirstamo
auru un pozitīvu rezonansi sabiedrībā. No
lielā un daudzveidīgā izstāžu klāsta šajā
rakstā izceltas dažas spilgtākās.
RCB izstāžu vēsturē īpaša vieta ir mākslas un radošo darbu izstādēm, kas notiek
RCB “baltajā” izstāžu zālē 2. stāvā. Par šo
zāli Rīgas domes Kultūras departamenta
Pilsētas svētku noformējuma projektu realizēšanas nodaļas vadītājs, scenogrāfs Guntars Kambars izstādes atklāšanā teica: “Izstāžu telpa, kura tagad, šķiet, ir vienīgā publiskā mākslas telpa Brīvības ielā, ir kļuvusi

par iedvesmojošu kultūras saliņu ar izcilu
ieguldījumu mākslas popularizēšanā un tās
pieejamības nodrošināšanā.” Tāda, kāda tā
ir šobrīd, mākslas izstāžu zāle tika izveidota
2015. gadā, kad no tās tika pārcelta bibliotēkas lietotāju reģistrācijas vieta. Radās ērta
telpa mākslas un radošo darbu ekspozīcijām. Atrazdamās Rīgas centrā, zāle piesaista
mākslinieku uzmanību kā teicama izstāžu
organizācijas vieta, tāpēc tās popularitāte
ar katru gadu pieaug. Šī vieta ir iecienīta
arī tāpēc, ka kvalitatīvus un profesionālus
mākslas darbus ikviens apmeklētājs šeit var
aplūkot bez maksas. Sadarbības piedāvājumi par izstādes rīkošanu tiek saņemti gadu
iepriekš. Izstāžu atklāšanā piedalās ne tikai
mākslinieki, bet arī mākslas eksperti un
mākslas augstskolu mācībspēki, kuri sniedz
savu vērtējumu, analizē mākslinieka profesionālo darbību un izstādi. Paši mākslinieki
savukārt dalās pieredzē, pastāsta par izstādītajiem darbiem. Atklāšanas dienā ikviens
izstādes apmeklētājs var tikties ar darbu autoru, saņemt autogrāfu un aprunāties, kas
varbūt nebūtu iespējams ikdienā.
Izstāžu zāli īpaši ir novērtējuši profesionālie mākslinieki. Tas veicinājis radošu sadarbību starp bibliotēku un mākslas meistariem. Spilgts šādas sadarbības piemērs
bija nu jau mūžībā aizgājušā izcilā latviešu
scenogrāfa Gunāra Zemgala gleznu izstāde
“Iemīļotie & Simpātiskie” (2015). Atceramies mākslinieka teikto izstādes atklāšanā:
“Bibliotēka – tā ir svētnīca man un mākslai!” G. Zemgala gleznās bija portretētas
ārvalstu kino un skatuves izcilības: Grēta
Garbo, Žerārs Depardjē, Žans Reno, Sofija
Lorēna, Klints Īstvuds, Čārlijs Čaplins, Lučāno Pavaroti, Marčello Mastrojāni, Brūss
Viliss, Žans Gabēns u. c. Izstāde tapa, sadarbojoties RCB un RD Izglītības, kultūras
un sporta departamentam (RD IKSD), un
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tās laikā RCB Mūzikas un mākslas nodaļā
apmeklētājiem tika piedāvāts ielūkoties grāmatu klāstā par G. Zemgalu.

darbiniekiem un citiem delegācijas viesiem.
Klātesošie varēja baudīt ne tikai interesanto
izstādi, bet arī Ķīnas Karaliskās operas māks-

Foto: Daina Ģeibaka

Gunārs Zemgals

Domās atgriezties bērnībā ļāva Ināras un
Ulda Liepu Leļļu mākslas muzeja ceļojošā
izstāde “Kofermājiņu ceļojums” (2015). Apmeklētāju uzmanību piesaistošā un pozitīvas
emocijas raisošā izstāde bija iekārtota atraktīvi – ceļojumu “koferīšos” atradās dažādu
laikmetu un gadsimtu lellītes. Bibliotēkas
apmeklētājus priecēja unikāli eksponāti, kas
mudināja atcerēties bērnību, atrast savas bērnu dienu rotaļlietas.
Kā starptautiskas sadarbības piemērs izstāžu organizēšanā minama 2016. gada jūnijā
organizētā Rīgas sadraudzības pilsētas Sudžou
(Ķīna) izstāde par Ķīnas Karalisko operu. Izstāde tika atklāta, piedaloties RD IKSD pārstāvjiem, RCB bibliotēku speciālistiem, Sudžou pilsētas pašvaldības un kultūras iestāžu

Foto: Daina Ģeibaka

Foto: Daina Ģeibaka

Gunāra Zemgala
darbu izstāde

„Kofermājiņu ceļojums”
linieku priekšnesumu. Vēl viens starptautiskās
sadarbības piemērs ir RCB Eiropas Informācijas punkta (ESIP) un Ārlietu ministrijas kopīgi koordinētā Romas līgumu 60. gadadienai
veltīta ceļojošā izstāde “Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu
Eiropai”. Izstādi organizē Eiropas Savienības
vēstures arhīvi un Eiropas Universitātes institūts Florencē (Itālija) sadarbībā ar Eiropas
Savienības Padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Itālijas valdību un ziņu aģentūru ANSA. Par zinātnisko koordināciju rū-
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un skolā sastopoties ar Čaka dzeju, atcerēsies
“simpātisko vīreli”, ko bērnībā krāsojuši” (no
mākslinieka teiktā LTV1 “Rīta panorāmā”).
RCB sadarbojas ar muzejiem un augstskolām, tādējādi bibliotēkas apmeklētājiem ir
iespēja iepazīties ar daudzveidīgām ceļojošām
ekspozīcijām, kas allaž izpelnās lielu interesi
un pozitīvas atsauksmes. Lūk, daži piemēri:
Medicīnas muzeja izstāde “Medicīnas vizualizācija jeb skaistums nāk no iekšām”, Grāmatizdevēju asociācijas ikgadējam konkursam
“Zelta ābele” nominēto grāmatu izstāde, Latvijas Universitātes bibliotēkas izstāde “Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi”, Kara muzeja izstāde
par Lāčplēša kara ordeņu kavalieru ģimenēm,
izstāde “Gada balva arhitektūrā” (sadarbībā ar
Rīgas Arhitektu biroju) u. c.
Lai dažādotu RCB izstāžu klāstu, tiek domāts ne tikai par saturu, informācijas apjomu

Foto: Daina Ģeibaka

pējas Alcide De Gasperi Research Centre, kas
darbojas Eiropas Universitātes institūtā.
Interesanta sadarbība RCB izvērtusies
ar mākslinieku Lūču ģimeni. Tā iesākās
2016. gadā, atklājot Edmunda Lūča konceptuālās mākslas izstādi. Mākslinieks gandrīz
vienmēr savas izstādes ir veidojis konceptuāli – ar konkrētu vēstījumu noteiktā kontekstā. Katra izstāde gan vizuāli, gan saturiski
bija pārdomāta līdz smalkākajai detaļai, neatstājot vietu nejaušībai. E. Lūcis aizgāja mūžībā 2017. gada jūnijā. Godinot viņa piemiņu, RCB tika atklāta neparasta un savdabīga
izstāde, kas tapa sadarbībā ar E. Lūča meitu,
mākslinieci Justīni Lūci. Ekspozīcijai tika izvēlēti mazāk redzēti grafikas darbi, tādējādi
atklājot nezinātājiem to, cik daudzveidīga
bijusi E. Lūča radošā darbība – glezniecība,
grafika, instalācija un videomāksla.

E. Lūča darbu
izstādē
Mākslas izstādes top arī radošā sadarbībā
ar muzejiem. Piemērs tam ir kopīgi ar A. Čaka
memoriālo dzīvokli muzeju organizētā mākslinieka Aivara Vilipsōna izstāde zibwakcīna
“Čaks & V–sons” (2017). Strādājot pie A. Čaka
dzejoļu krājuma “Debesu dāvana”, mākslinieks saņēma ierosmi no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas – veidot izkrāsojamus zīmējumus,
kas palīdzētu bērniem popularizēt Latvijas
Kultūras kanonu. A. Vilipsōns izvēlējās zīmēt
A. Čaku cerībā, ka bērni, “vēlāk paaugoties

un noformējumu. Apmeklētāju uzmanības
piesaistei tiek meklētas arī interesantas tehniskas nianses, piemēram, izstāde var “skanēt”, t. i.,
īpašu noskaņu telpā rada mūzika vai dzejas lasījumu fragmenti (audioieraksti) pašu autoru
izpildījumā u. tml. 2016. gadā tika uzsākts šādu
“skanošo“ izstāžu cikls, veltīts izcilām personībām vai ievērojamiem notikumiem kultūrā un mākslā, piemēram, “Maestro (t)elpa”
(veltīta komponistam Raimondam Paulam),
“Baltijas (t)elpa”, “Rozentāla (t)elpa” (veltīta
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Foto: Gunta Ozola

gleznotājam Janim Rozentālam), “Saulgriežu
(t)elpa”, “Rīgas (t)elpa” (veltīta RCB 110 gadu
jubilejai) u. c. Atbilstoši telpu tehniskajām iespējām “skanošās” izstādes tika rīkotas RCB
novadpētniecības un dzejas lasītavās.

„Skanošā” izstāde Dzejas lasītavā
Interesanta un atjautīga forma, proti, “citātu kartotēka” bija izvēlēta izstādei ”Limuzīnam Jāņu nakts krāsā – 30”. Bibliotēkas
krājumā tika izvietotas īpaši noformētas citātu kartes ar filmas kadriem un atbilstošiem
citātiem. Piemēram, citāts “Lāsmiņ, pieliec
zemīti, tas palīdzēs!” bija novietots medicīnas literatūras plauktā pie netradicionālajām ārstniecības metodēm, savukārt citāts
“Eto moj krustdēls, u meņa dokumenti vsjo
v porjadke!” atradās juridiskās literatūras
plauktā u. tml. Izstādes atraktīvā forma sagādāja lasītājiem prieku un pievērsa viņu uzmanību tautā iecienītā un populārā režisora
J. Streiča filmai un tās jubilejai.

Viena no aktīvākajām RCB izstāžu vietām
ir arī Mākslas un mūzikas literatūras nodaļas
pasākumu zāle (2. stāvā). Izstāžu klāsts tajā ir
ļoti plašs un daudzveidīgs. Apmeklētāji varēja aplūkot Antras Helēnas Grīnbergas darbus
eļļas un akrila tehnikā, Jeļenas Romaņenko
grafikā veidotos ekslibrus, Initas Sabanskas
akvareļus.
Pasākumu zāli ir iecienījuši amatiermākslinieki, kā arī skolēnu un jauniešu radošo
studiju dalībnieki. Vienmēr atsaucīgs sadarbības partneris ir Rīgas Skolēnu pils, kuras
audzēkņi priecējuši visus ar kvalitatīvi, radoši un atraktīvi veidotām izstādēm, piemēram, ar Latvijas simtgadei veltītiem darbiem.
Pasākumu zālē tikuši izstādīti arī Rīgas internātvidusskolas bērnu ar dzirdes traucējumiem (8.–9. klašu skolēnu) radošie darbi,
ziemas tematikai veltīti Juglas vidusskolas
audzēkņu darbi, Rīgas 15. vidusskolas (mazākumtautību skola) audzēkņu radošo darbu
izstāde. Tās ir skolas, kuras savu profesionalitāti un radošumu apliecina, piedaloties arī
starptautiskos projektos.
Pasākumu zāles izstādes bieži vien ir kāda
plašāka notikuma sastāvdaļa. Piemēram, pasākumā “Indra Briķe – Krodera aktrise” dalībniekus uzrunāja tautā mīlētā un cienītā Dailes
teātra aktrise, bet viņas stāstīto papildināja telpas vizuālais noformējums – fotomākslinieka
L. Stīpnieka izstāde, kurā I. Briķe redzama
Liepājas teātra izrādēs. RCB aizvien cenšas uz
tikšanos atnākušos māksliniekus pārsteigt un
iepriecināt ar viņiem veltītām izstādēm. Tajās
var iepazīties ar bibliotēkas krājuma grāmatām, avīzēm un žurnāliem, kuros atspoguļota
radošās personības darbība.
Mēs allaž ar prieku uzņemam viesus un
sadarbības partnerus, esam atvērti radošai
sadarbībai, veidojot izstādes visās RCB zālēs: izstāžu zālē un pasākumu zālē (2. stāvs),
novadpētniecības lasītavā, Latvijas mākslas
lasītavā un nozaru literatūras krājuma zālē
(6. stāvs), daiļliteratūras krājuma zālē un
dzejas lasītavā (7. stāvs). Visās šajās telpās
notiek aktīva izstāžu darbība, kas vienmēr
rada interesi, pozitīvas emocijas un vēlmi apmeklēt bibliotēku.
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DAIGA BĒRZIŅA
Rīgas 66. speciālās vidusskolas
bibliotēkas vadītāja

RCB PLUDMALES LASĪTAVA.
OTRĀ SEZONA
gadu žurnāli, bet arī speciāli pludmales lasītavai pasūtināti jaunākie numuri. Apkalpošanas kārtība palikusi iepriekšējā, taču fakts, ka
2016. gada augstākie apmeklējuma un izsnieguma rādītāji 2017. gadā jau ir kļuvuši par vidējiem rādītājiem ļauj secināt, ka apmeklētāju
vidū pludmales lasītava iemantojusi atzīstamu
popularitāti. Šajā sezonā pludmales lasītavu
apmeklēja Jelgavas pašvaldības pārstāvji un
kolēģi no Jelgavas pilsētas bibliotēkas, kā arī
12 topošo bibliotēku nozares speciālistu grupa
no Potsdamas (Vācija). Lasītavā notika arī vairāki pasākumi un TV sižetu filmēšana.
Paldies RCB bibliotekāriem un uz laiku
pieņemtajiem darbiniekiem, kuri gādāja par
visu nepieciešamo pludmales lasītavas iekārtošanai un sekmīgai darbībai!

Foto: Daina Geibaka

Foto: Daina Ģeibaka

Laiks rit uz priekšu, un nu jau pēc otrās
sezonas ar prieku un lepnumu varam teikt, ka
RCB pludmales lasītava ir pastāvīgs pakalpojums rīdziniekiem un pilsētas viesiem.
Sadarbībā ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru
Juri Radžēviču un Pārdaugavas izpilddirekciju veiktas ievērojamas izmaiņas un uzlabojumi. Jau pa gabalu pamanāma balti zilā apaļā
telts – tā ieintriģē un rada vēlmi palūkoties,
kas gan iemājojis šajā vizuāli pievilcīgajā objektā. Gandrīz pilnībā mainīts lasītavas mēbelējums (iegādāti jauni skapji ar bīdāmām
un slēdzamām durvīm, galdi apmeklētājiem,
krāsaini, ērti un arī ārpus telpām izmantojami
sēdmaisi, galdiņš un krēsli mazajiem lasītājiem). Bagātīgāks kļuvis lasāmvielas piedāvājums, tagad tajā atrodami ne tikai iepriekšējo

Pludmales lasītava

Foto: Daina Ģeibaka

2. sezonas atklāšana
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APMEKLĒJUMS UN IZSNIEGUMS

Mēnesis

Apmeklējums

Jūnijs
Jūlijs
Augusts

1603
2162
2470

Vidējais
apmeklējums
dienā
53
70
80

1303
2284
2297

Vidējais
izsniegums
dienā
43
74
74

5884

Foto: Daina Ģeibaka

6235

Izsniegums

Foto: Daina Ģeibaka

Pludmales lasītavā

Pludmales bibliotēkas lasītāji
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ZINTA GERŠMANE
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte bibliotēku jomā

BIBLIOGRĀFISKAIS RĀDĪTĀJS
“VEF KULTŪRAS PILS”

Valsts elektrotehniskā fabrika (VEF) bija
viens no 20. gadsimta lielākajiem rūpniecības
uzņēmumiem Latvijā. Par strādnieku izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu rūpējās rūpnīcas klubs. Līdz ar dažādu aktivitāšu skaita
pieaugumu arvien jūtamāks kļuva pietiekami
plašu telpu trūkums. 50. gadu sākumā arhitekts Nikolajs Semencovs uzsāka rūpnīcas
kultūras nama projektēšanu, un 1960. gada
martā durvis apmeklētājiem vēra VEF Kultūras pils. No 2002. gada 29. janvāra tā atrodas
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) pakļautībā. 2009. gadā
VEF Kultūras pilij piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.
2015. gadā lielākā pašvaldības kultūras iestāde atzīmēja savu 55 gadu jubileju. Nākamajā
gadā tika plānots uzsākt šī arhitektūras pieminekļa renovāciju. Ņemot vērā abus nozīmīgos
notikumus, RCB direktorei Dzidrai Šmitai radās ideja sagatavot bibliogrāfisko rādītāju par
nozīmīgo pašvaldības kultūras centru. Tika izveidota redkolēģija šādā sastāvā: RCB direktore Dzidra Šmita, RCB direktora vietniece Doloresa Veilande un RD IKSD Kultūras iestāžu
un amatiermākslas nodaļas vadītāja vietniece
Ilona Vanadziņa. Par izdevuma sastādītāju
tika izraudzīta Bibliotēku dienesta galvenā
eksperte bibliotēku jomā Zinta Geršmane.
Bibliogrāfiskā rādītāja izdošanu atbalstīja RD
IKSD. Pateicoties mākslinieces Daigas Brinkmanes darbam, 2017. gada nogalē izdevums
skaistā veidolā nonāca pie lasītājiem.
Bibliogrāfiskā rādītāja mērķis – apkopot literatūru par VEF Kultūras pils vēsturi un darbību, tās vadītājiem un darbiniekiem, mākslinieciskajiem kolektīviem un to vadītājiem, kā
arī par nozīmīgākajiem pasākumiem.
Sagatavošanās posmā tika izstrādāts rādītāja prospekts un ar to iepazīstināta redkolēģija, kā arī Kultūras pils vadītāja. Tika pārrunāti
topošā izdevuma akcenti un nolemts veidot
tādu ieteicošo bibliogrāfisko rādītāju, kas būtu

adresēts ikvienam, kurš pēta kultūras dzīves
attīstību Rīgā, interesējas par valsts lielākā
kultūras centra, kā arī atsevišķu tā kolektīvu
darbību un mākslinieku personībām.
Darbs pie rādītāja sākās 2016. gadā. Tika
veikts apjomīgs informācijas resursu apzināšanas un atlases darbs. VEF Kultūras pils daudzveidīgā darbība vairāk nekā 55 pastāvēšanas
gados bija plašs un nozīmīgs izpētes avots.
Bibliogrāfiskā rādītāja avoti: RCB novadpētniecības datubāze un filiālbibliotēkas “Vidzeme” apkopotie novadpētniecības materiāli
(Kultūras pils ir viens no šīs bibliotēkas apkaimes objektiem), kā arī LNB datubāzes (Periodika.lv un Nacionālās bibliogrāfijas datubāze
“Raksti periodikā”), bez kurām bibliografēšanas process nebūtu iedomājams. Informācijas
resursi tika apzināti gan datubāzēs, gan LNB
krājumā uz vietas. Iepazīšanos ar publikāciju
saturu un materiālu bibliografēšanu būtiski
atvieglo pilntekstu datubāzes Periodika.lv, kā
arī Lursoft “Laikrakstu bibliotēkas” pieejamība valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmā. Tā kā minētajās datubāzēs nav iekļauti
visi periodiskie izdevumi, sastādītājai nācās
strādāt arī LNB krājumā, pārlapojot, piemēram, rūpnīcas VEF laikrakstu “Vefietis”, kura
4. lpp. nereti atvēlēta rakstiem par rūpnīcas
darbinieku atpūtu un brīvā laika pavadīšanas
iespējām Kultūras pilī.
Izdevuma tapšanas procesā nozīmīga bija
informācijas resursu izvērtēšana un atlase.
Bibliogrāfiskajā rādītājā ietvertas grāmatas
un raksti periodiskajos izdevumos, kas publicēti laikā no 1950. gada janvāra līdz 2016.
gada 1. oktobrim. Uzrādīti gan Latvijā, gan
ārpus tās iznākušie periodiskie izdevumi latviešu un krievu valodā. Pētot padomju gadu
preses izdevumus, nācās secināt, ka par vairākiem kolektīviem publikāciju diemžēl nav.
Rādītājā nav iekļautas saturiski mazvērtīgas
padomju gadu publikācijas, atlasīti tikai nozīmīgākie raksti par Kultūras pilī notikušajiem
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tradīciju un mūsdienu kvalitāšu, iespēju un
jaunrades vienotu sintēzi”.2
Bibliogrāfiskā rādītāja struktūru veido piecas nodaļas. Pirmajā nodaļā “VEF Kultūras
pils – lielākais kultūras un amatiermākslas
centrs Latvijā” uzrādīti raksti, bukleti u. c. materiāli, kas sniedz vispārīgu ieskatu pils darbībā dažādos vēstures posmos. Interesanti ir
materiāli, kas vēsta par Kultūras pils atklāšanu
1960. gada martā. Piemēram, izdevumā norādīta portāla Youtube.com adrese, kurā ikviens
var aplūkot seno kinohronikas ierakstu par to,
kā noritēja pils atklāšanas pasākums. Nelielās
rubrikās izdalīti raksti, kas veltīti Kultūras pils
25, 40, 50 un 55 gadu jubilejām.
Otrā nodaļa “VEF Kultūras pils – arhitektūras piemineklis” iepazīstina ar materiāliem
par ēku no projektēšanas sākuma 1950. gadā
līdz rekonstrukcijas nepieciešamībai 2016.
gadā.
Trešajā nodaļā “Daudzveidīgā darbība
VEF Kultūras pilī” ietvertie materiāli liecina
par pils telpu plašo izmantojumu – ne tikai radošo kolektīvu konkursiem, festivāliem un izstādēm, bet arī dažādiem citiem pasākumiem:
pilī ir darbojies vēlēšanu iecirknis, svinīgi reģistrētas laulības, notikuši disputi un Bērnības
svētki, organizēti sporta pasākumi un citas
aktivitātes.
Ceturtā nodaļa “VEF Kultūras pils darbinieki” iepazīstina ar rakstiem par pils direktoriem Nikolaju Kardašovu un Ženiju

Katkovska, Ženija. Atskats VEF Kultūras pils vēsturē. No: VEF Kultūras pils : bibliogrāfiskais rādītājs. Rīga :

2
Kubiļus, Liene. VEF Kultūras pils pēc rekonstrukcijas. No: VEF Kultūras pils : bibliogrāfiskais rādītājs. Rīga :
RCB, 2017, 11. lpp.

1

RCB, 2017, 5. lpp.

Z. Geršmane prezentē
bibliogrāfisko rādītāju

Foto: Daina Ģeibaka

 asākumiem. Ar lielu atlasi ilustratīvos nop
lūkos uzrādīti elektroniskie resursi un skaņu
ieraksti, kuru klāsts (sevišķi izpildītājmākslinieku kolektīviem) virtuālajā vidē ir ļoti plašs.
Izdevuma “VEF Kultūras pils” struktūra
atklāj kultūras iestādes darbību visā tās daudzveidībā. Izdevumu ievada Kultūras pils ilggadējās (1992–2016) direktores Ženijas Katkovskas “Atskats VEF Kultūras pils vēsturē”. Tajā
Kultūras pils novērtēta gan kā arhitektūras
piemineklis, gan kā lielākais kultūras centrs.
“Kolektīvos, ansambļos un pulciņos darbojas
apmēram 3000 dalībnieku vecumā no 3 līdz
80 gadiem. Kultūras pils lepojas ar radošiem
un daudzveidīgiem mākslinieciskajiem kolektīviem, augsti profesionālu mākslinieku un
pedagogu darbu, sasniegumiem skatēs, konkursos un starptautiskos festivālos. Latvijas
Dziesmu un deju svētkos piedalās 25 Kultūras pils kolektīvi – svētku gājienā mūsu kolonā brīnišķīgos tautas tērpos soļo vairāk nekā
2000 dalībnieku. Tas ir lepnums, prieks un
unikāla kopības izjūta!” raksta Ž. Katkovska.1
Rakstā “VEF Kultūras pils pēc rekonstrukcijas” direktore Liene Kubiļus, kura darbu sāka 2017. gadā, iezīmē nākotnes vīziju:
“Saglabājot un cienot vēsturiskās vērtības,
tiek akcentēts mūsdienīgs, stimulējošs un
iedvesmojošs māksliniecisko procesu interpretējums, īstenojums un attīstība. Vērtības
Elegantā Formā – VEF Kultūras pils jaunais
sauklis un moto, kas ietver un akcentē būtisko
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Foto: Daina Ģeibaka

No kreisās: Dz. Šmita,
Ž.Katkovska, Z.Geršmane

 atkovsku, 
K
māksliniecisko vadītāju Albertu
Kalniņu un citiem vadošajiem darbiniekiem.
Diemžēl netika atrasti publicēti materiāli par
Kultūras pils direktoru Oļegu Ņešatajevu, kurš
šo amatu ieņēma no 1987. līdz 1992. gadam.
Visplašākajā nodaļā “VEF Kultūras pils radošie kolektīvi” ir desmit apakšnodaļu, kurās
apkopota literatūra par 52 kolektīviem: koriem, vokālajām studijām, deju kolektīviem,
lietišķās un tēlotājas mākslas studijām, fotostudijām un kinoamatieru studiju, instrumentālajiem ansambļiem, amatieru teātriem,
senioru kolektīviem un VEF vēstures muzeju.
Līdz šim nebija iespējams vienkopus iepazīties ar publikācijām par Latvijā vienīgo pantomīmas ansambli un tā ilggadējo vadītāju
Robertu Ligeru, par vijoļmūzikas entuziastu
ansambli “Kantilēna”, kas izveidots 1965. gadā
un darbojas joprojām, par sporta deju klubu “Dzintars”, kuru vadīja slavenie dejotāji
Ņina un Uldis Salgaļi, par tēlniecības studijas
“Doma” un citu kolektīvu radošo darbību. Tagad interesentiem šāda iespēja ir!
Informācijas resursu saraksta pievienotā
vērtība ir svarīgākie dati, kas sniegti par katru
bibliogrāfiskajā rādītājā minēto radošo kolektīvu: dibināšanas gads, vadītāji, repertuāra vai
studijās tapušo mākslas darbu raksturojums.
Rādītājā iepazīstam kolektīvus ar senām tradīcijām bagātu vēsturi, kuri visu savu pastāvēšanas laiku bijuši uzticīgi VEF Kultūras pilij:
Tautas fotostudiju un Tautas kinostudiju, tēlniecības studiju “Doma”, Tautas deju ansambli

“Rotaļa”, sporta deju klubu “Dzintars” u. c.
Par kolektīviem, kas dibināti un sākotnēji
darbojušies citviet, taču pēc tam dažādos laika posmos pārnākuši uz VEF Kultūras pili,
bibliogrāfiskajā rādītājā ietverti materiāli tikai par to laiku, kurā šie kolektīvi darbojušies
pilī. Piemēram, fotoklubs “Rīga” ir dibināts
1962. gadā, bet Kultūras pilī darbojas no
2007. gada. Deju kolektīvs “Zelta sietiņš” dibināts 1958. gadā, bet Kultūras pilī darbojas no
1975. gada. Izdevumā uzrādīti raksti arī par
kolektīviem, kas jau beiguši pastāvēt.
Kultūras pils vārds saistīts ar daudziem
Latvijā pazīstamiem izciliem kultūras cilvēkiem, kuri dažādos laikos vadījuši pils mākslinieciskos kolektīvus. Viņiem rādītājā veidotas
nelielas personālās rubrikas, kurās uzrādītas
nozīmīgākās sarunas un literatūra par māksliniekiem. Izdevumā atrodami literatūras saraksti par diriģentu Jāni Dūmiņu, deju kolektīvu vadītājām Aiju Baumani un Baibu Šteinu,
tēlnieku Jāni Karlovu, “Rīgas pantomīmas”
izveidotāju un režisoru Robertu Ligeru u. c.
Atsevišķa nodaļa veltīta VEF muzejam, kas
kopš dibināšanas atrodas VEF Kultūras pilī.
Rādītāju papildina bagātīgs fotomateriāls no
Kultūras pils kolektīvu, kā arī no VEF muzeja
arhīva. Fotogrāfiju autori pārsvarā ir paši Kultūras pils darbinieki un pasākumu dalībnieki.
Nodaļu robežās materiāli kārtoti hronoloģiskā secībā, gada robežās – autoru un nosaukumu alfabētā, vispirms uzrādot grāmatas,
tad rakstus (latviešu un krievu valodā) un
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LNB datubāze Periodika.lv (tajā var meklēt
pēc raksta nosaukuma, periodiskā izdevuma
nosaukuma un konkrētā numura). RCB ir iecere no sagatavotā materiāla izveidot datubāzi
“VEF Kultūras pils”.
2017. gada 17. novembrī pēc vērienīgiem
rekonstrukcijas darbiem tika atklāts atjaunotais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis –
VEF Kultūras pils. 30. novembrī Kamerzālē
notika bibliogrāfiskā rādītāja “VEF Kultūras
pils” atvēršanas svētki. Tajos pulcējās RCB
darbinieki un viesi: RD IKSD, LNB, KISCS,
“Tieto Latvija” un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas pārstāvji, kā arī
VEF Kultūras pils bijušie un pašreizējie darbinieki. Pasākumā tika demonstrēta neliela
prezentācija par izdevuma tapšanas gaitu, par
tā nozīmi un devumu novadpētniecībā. Izdevuma atvēršanas svētku dalībniekiem bija
iespēja doties nelielā ekskursijā pa renovēto
Kultūras pili, lai savām acīm pārliecinātos,
kā, saglabājot vēsturisko veidolu, iespējams
izveidot modernu kultūras centru. VEF Kultūras pils ieguvusi konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2017” GRAND PRIX.
Bibliogrāfiskais rādītājs “VEF Kultūras pils”
ir nozīmīgs visiem Rīgas vēstures un kultūras
izpētes interesentiem.

Foto: Daina Ģeibaka

elektroniskos resursus. Izpildītājmākslinieku
kolektīviem nodaļu robežās vispirms uzrādīti
skaņu vai video ieraksti, pēc tam literatūra par
kolektīvu un tā vadītājiem.
VEF Kultūras pils kolektīvu meistarība un
ieguldījums kultūrā vienmēr ir ticis augstu
novērtēts. 12 kolektīviem piešķirts Tautas kolektīva nosaukums, bet 29 Kultūras pils darbinieki saņēmuši nozīmīgus apbalvojumus.
Bibliogrāfiskajam rādītājam pievienots saraksts “VEF Kultūras pils darbinieku apbalvojumi”, kurā ietvertas personas, kas apbalvotas
ar valsts augstākajiem apbalvojumiem – Triju
Zvaigžņu ordeni, Atzinības krustu un Latvijas
Republikas Ministru kabineta balvu –, kā arī
cilvēki, kas saņēmuši RD IKSD gada balvu
kultūrā “Baltais zvirbulis”.
Izdevumu noslēdz personu rādītājs, kas
ļauj ātri atrast izdevumā ietverto informāciju
par katru no 350 tekstā minētajiem VEF Kultūras pils darbiniekiem.
Publisko bibliotēku sistēmā, kā arī LNB
daudzu rakstu pilnie teksti ir pieejami datorā, kur ir divas meklēšanas iespējas: 1) RCB
novadpētniecības datubāze “Iepazīsti Rīgu”
(ierakstiem par VEF Kultūras pili, kuriem
pievienots apzīmējums “E-raksts”, iespējams
ar vienu klikšķi atvērt raksta pilno tekstu); 2)

Bibliogrāfiskā rādītāja atvēršanas pasākums
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RCB FILIĀLBIBLIOTĒKA
“STRAZDS” PĀRVĒRTĪBU UN
ATMIŅU SPOGUĻOS

Foto: Daina Ģeibaka

Materiālu apkopojusi
INTA SALLINENE
RCB Bibliotēku dienesta galvenā
eksperte bibliotēku jomā

Foto: Daina Ģeibaka

RCB filiālbibliotēka „Strazds” pēc renovācijas

Gatavojoties renovācijai
2017. gada 1. septembrī pulksten 11.00
Juglā, Kvēles ielā 15, paplašinātās un izremontētās telpās durvis vēra RCB filiālbibliotēka “Strazds”. Pateicoties Rīgas domes Īpašuma departamenta rūpēm, tagad bibliotēka
ir iekārtota ēkas pirmajā un otrajā stāvā. Jaunums ir pirmā stāva telpās ierīkotā Bērnu literatūras nodaļa un preses lasītava, bet otrajā
stāvā – daiļliteratūras un nozaru abonements
pieaugušajiem. “Strazds”, tāpat kā pārējās
RCB filiālbibliotēkas, ir ģimenes bibliotēka.
Tajā apmeklētājus gaida vairāk nekā 22 tūk-

stošus liels grāmatu un citu materiālu krājums, 64 nosaukumu žurnāli un 10 nosaukumu laikraksti. Bibliotēkas lietotāji bez maksas var izmantot piecus datorus ar interneta
pieslēgumu, biroja programmām un pieeju
autorizētajām tiešsaistes datubāzēm (Letonika, Lursoft “Laikrakstu bibliotēka”, Nozare.
lv, EBSCO un Flipster), kā arī bezvadu internetu. “Strazds” regulāri rīko izstādes, tikšanās un citus pasākumus bērnu un pieaugušo
auditorijām. Filiālbibliotēkā strādā zinoši un
laipni darbinieki, kuri rūpējas, lai ikviens –
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gājuši no darba. Bibliotēkā bija palikusi tikai
viena darbiniece, bet arī viņa pēc dažām nedēļām aizgāja. Par bibliotēkas vadītāju tika iecel
ta Edīte Briede, kura nozīmēja par lasītavas
vadītāju Intu Raitumu, par tehnisko darbinieci
un lasītavas vadītājas “nomainītāju” A. Gaidu,
bet mani – darbā abonementā. Vēlāk, rudens
pusē, abonementā sāka strādāt otra darbiniece

Foto: Daina Ģeibaka

liels vai mazs – te justos gaidīts un saņemtu
augstvērtīgu bibliotekāro pakalpojumu.
Tāda ir bibliotēkas šodiena, taču tās
vēsture aizsākās pagājušajā gadsimtā, kad
1964. gadā tika izveidota Rīgas pilsētas 35. bēr
nu bibliotēka. Pašreizējā adresē – Kvēles ielā
15 – bibliotēka atrodas kopš 1967. gada. Šodien “Strazds” – līdzās “Zvirbulim” un “Pūcei” –

Bērnu stūrītis
ir viena no trim RCB putnu vārdos nosauktajām filiālēm. Tās nosaukums cēlies no netālās Strazdupītes un Strazdumuižas.
Bibliotēkas vēsture ir ierakstīta ne tikai
oficiālajos dokumentos, bet arī bijušo darbinieku atmiņās. Veltas Endzeles atmiņas par
bibliotēkā nostrādātajiem gadiem uzrakstītas
ap 2004. gadu, kad tās tika iesūtītas RCB rīkotajam konkursam “Bibliotēku vēsture”.
“Rīgas Tautas bibliotēku apvienības 35. bērnu,
vēlāk arī pieaugušo lasītāju, bibliotēkā “Strazds” es, jau būdama pensionāre, strādāju no
1996. gada 26. aprīļa līdz 2001. gadam 31. jūlijam. Apvienības direktors Aivars Beika mani
pieņēma darbā lielās pieredzes dēļ. Bibliotēkas
iepriekšējais kolektīvs bija izformēts, darbinieki vai nu pārcelti uz citām bibliotēkām vai aiz-

Ilze Rieksta, kuru dekrēta atvaļinājuma laikā
nomainīja Silva Rozenšteina.
Filiālbibliotēka “Strazds” (Rīgas pilsētas
35. bērnu bibliotēka) manā laikā atradās turpat kur pašlaik, t. i., Kvēles ielā 15/18, ķieģeļu
ēkas otrajā stāvā. Ar to labi saderēja pirmajā
stāvā esošā grāmatnīca un ielas pretējā pusē
– Juglas ģimnāzija. Mikrorajonā bija vēl citas skolas: 16. vidusskola, 2. pagarinātā darba
dienas skola un 63. vidusskola. Atšķirībā no
Juglas rajona ap Brīvības gatvi mūsu bibliotēkas mikrorajonā līdzās daudzstāvu dzīvojamo
namu grupiņām dominē nelielas privātmājas
ar ziedošiem augļu koku un puķu dārziem.
Tuvākās bibliotēkas atradās Brīvības gatvē
430a (Juglas filiālbibliotēka) un Mežciema ielā
49 (Mežciema filiālbibliotēka).
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Rīgas pilsētas 35. bērnu bibliotēkas grāmatu fonds bija bagātīgi nokomplektēts gan pēc
nosaukumiem, gan pēc eksemplāru skaita. Dominēja grāmatas krievu valodā. Bija ļoti daudz
neizmantotās literatūras – grāmatas, kuras neviens nelasīja. Iepriekšējais kolektīvs bija sācis
fonda attīrīšanu, izņemot no krājuma bojātās
grāmatas, tomēr necik tālu nebija ticis.
Laikā, kad es strādāju, telpu sadalījums
bija citāds. Ienākot bibliotēkā, jūs nonācāt
garderobē, kurai līdzās atradās divas tualetes.
Izejot cauri garderobei, skatam pavērās gara
zāle. Ejot pa labi cauri zālei, nonācāt pie trim
durvīm: lasītavas (tās zāle bija paralēli visā
abonementa garumā), nelielas darba telpas un
pa labi koridorā uz kuru “izgāja” četru nelielu
istabu durvis.
Lai gan abonementa zālē izvietotais grāmatu fonds skaitījās atvērts lasītāju brīvpieejai,
būtībā tas bija saspiests zāles vienā galā ar šaurām ejām, slikti apgaismots, plaukti pārblīvēti
ar grāmatām. Izvelkot kādu grāmatu no plaukta, pārējās izgāzās uz grīdas. Ievēroju, ka bibliotekāre Leontīne Peiča cenšas pati iedot vajadzīgās grāmatas, bērnus pie plaukta nelaižot.
Jāatzīstas, ka, atsākot strādāt pēc desmit
gadu pārtraukuma, es nesaskatīju to jauno,
mobilo bibliotēkas fonda modeli, ko vēlējās
izveidot mūsu priekšniecība. Cik saprotu, tas
nebija izskaidrots arī vadītājai Edītei Briedei.
Tas nu būtu akmens, kas metams kāda metodiķa dārziņā. Grāmatas, sevišķi pasaules daiļliteratūras klasika, bija saudzīgi krātas, un nu
pēkšņi tās kā nepieprasītas jāizņem no fonda!
“Bet varbūt rīt vai parīt tās būs pieprasītas?”,
“Viens eksemplārs noplīsīs, bet otrs būs vietā”
utt. – lūk, šāda domāšana bieži traucēja rīkoties krasāk.
Uzsākot darbu abonementā, ķēros pie lasītāju apkalpošanas uzlabošanas. Panācu vadītājas atļauju pārkārtot brīvpieejas fondu tā, kā
uzskatīju par pareizu. Bija vasara, un lasītāji
nāca ļoti maz. Apkalpojot viņus, es vienlaikus
veselu mēnesi (man tā šķiet) cilāju grāmatas un
grūstīju plauktus, mērīju atstarpes starp tiem.
Galvenais bija izvietot plauktus tā, lai tie būtu
pareizi apgaismoti, lasītājs pie tiem varētu brīvi
pieiet un viegli izvilkt vajadzīgo grāmatu. Brī-

vajos plauktos izvietojām grāmatu izstādes.
Diemžēl tas viss bija īslaicīgi. Sakarā ar bibliotēkas pārtapšanu par pieaugušo un bērnu
bibliotēku strauji piekomplektējām grāmatas
no bibliotēkām, kas beidza pastāvēt, kā arī no
depozitārā fonda, trimdas latviešu un mūsu lasītāju dāvinājumiem. Tā atjaunojām krājumu,
apbružāto izdevumu vietā liekot identiskas
lasītāju dāvinātas grāmatas. Jaunā literatūra
bibliotēkā ienāca no Komplektēšanas nodaļas.
Pateicoties šīs nodaļas vadītājas Valentīnas
Kļebanovičas pretimnākšanai, varējām aktīvi
piedalīties populārākās literatūras komplektēšanā, laikus iesniedzot nelielus piekomplektējamās literatūras sarakstus. Tos sastādījām,
rūpīgi vadoties no izdevniecību plāniem, atsauksmēm presē un mūsu alfabētiskā kataloga.
Pamazām mūsu bibliotēkā pierakstījās pieaugušie lasītāji. Vispirms tie bija bērnu vecāki, vecmāmiņas, pensionāri. Tas bija materiāli
grūts laiks, nopirkt jaunas grāmatas daudziem
nebija pa kabatai. Grāmatas izsniedza uz divām nedēļām, īpaši pieprasīti jaunumi, vienojoties ar lasītāju, atsevišķos gadījumos tika izsniegti uz ļoti saīsinātu termiņu. Parasti vienā
reizē izsniedzām lasīšanai līdz piecām grāmatām. Jaunām vai pieprasītām grāmatām lasīšanas termiņus nepagarinājām.
Alkas pēc jaunās literatūras bija milzīgas.
Ļoti pieprasītas bija grāmatas par Latvijas
vēsturi un politiku, mākslu, memuāru literatūra, trimdas daiļliteratūra, ceļojumu apraksti. Inteliģence aizrāvās ar visdažādākās
tematikas jaunumiem. Ļoti ātri lasītāju interešu lokā ienāca bestselleri, sevišķi mīlestības romāni (angļu un amerikāņu rakstnieku
darbi, kurus agrāk netulkoja). Plašs piekritēju loks bija detektīvžanram (D. Simpsones,
A. Mariņinas u. c. autoru grāmatām). Līdz
ar ļoti ātrām izmaiņām mācību programmās
un papildliteratūras sarakstos mainījās arī
bērnu pieprasītās grāmatas. Bibliotēkas fondu papildināja krāšņi ilustrēti izdevumi mazajiem. Pusaudžiem parādījās savi bestselleri. Bibliotekāriem bija aktīvāk jākontrolē no
lasītājiem atpakaļ saņemto grāmatu tīrība.
Arī pēc pārtapšanas par pieaugušo un bērnu bibliotēku darbs ar bērniem joprojām palika
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plaukti ar pieaugušo grāmatām. Pusaudži, kas
bija aktīvāki lasītāji, bibliotekāra vadībā, it kā
nemanot, aizklejoja līdz pieaugušo literatūras
plauktiem un tur starp citām grāmatām atrada
populārākos, jaunatnei adresētos darbus. Tā
esam nonākuši pie bibliotekāra personības nozīmes. Bibliotēkas abonementā strādāju kopā
ar Ilzi Riekstu un Silviju Rozenšteinu un sadarbojos ar lasītavas vadītāju Intu Raitumu.”
2003. gadā RCB filiālbibliotēkas vadību
pārņēma Gaļina Andrejeva. Lūk, viņas atmiņas (intervijas fragments)1:
“Piedāvājumu strādāt par “Strazda” vadītāju pieņēmu pēc ilgām pārdomām. Drīz
bibliotēkā tika uzsākta telpu renovācija, kuru
1

Andrejeva, Gaļina. Savus gadus nejūtu : saruna ar

Intu Sallineni. RCB gadagrāmata, 2004, 202.-206. lpp.

Foto: Daina Ģeibaka

uzmanības centrā. Bērni aug ātri, un nepaiet
ilgs laiks, kad viņi jau ir bibliotēkā kā pieaugušie lasītāji. Svarīgi, lai viņi pierastu regulāri
apmeklēt abonementu un lasītavu, labi orientētos informācijas meklējumu ceļos. Juglas vidusskolas pirmo klašu skolēni tūlīt pēc lasīšanas
prasmes apguves nāca uz bibliotēku ekskursijās. Krāšņo grāmatu savaldzināti un vecāku atļauju ieguvuši, bērni kļuva par aktīviem mūsu
bibliotēkas lasītājiem.
Padomju laikā bibliotēkās bērnu literatūru
samērā strikti iedalīja pēc vecuma grupām.
Mūsu bibliotēkā grāmatu iedalījums nebija tik stingrs, bet savā ziņā radošs. Grāmatu
izvietojums abonementā sākās ar mazajiem

bērniem domāto literatūru. Mums pat pietrūka
kastu, kurās ievietot lielformāta grāmatas, kas
nekādi neturējās plauktos. Bērnu literatūrai
sekoja pusaudžu literatūra, tālāk bija izvietoti

Datori un grāmatas
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pabeidza 2003. gada 6. jūlijā. Tika izņemta
starpsiena starp lasītavu un abonementu, bet
divas Bērnu literatūras nodaļas telpas apvienotas vienā. Bērnu literatūras nodaļā mums ir
jaunas mēbeles, garderobes vietā – koka statņi,
kur pakārt virsdrēbes.
Šeit ir laba aura. Kad rītos atnāku, iestājas
tāds miers un zinu, ka esmu gatava darbam.
Visiem septiņiem bibliotēkas darbiniekiem – se-

šām dāmām un vienam kungam – ir ļoti labestīga attieksme pret apmeklētājiem. Citādi jau
nemaz nedrīkst bibliotēkā strādāt.”
Šodien bibliotēkā daudz plašākās telpās
strādā mazāk darbinieku – piecas dāmas –,
taču labā aura ir saglabāta. Filiālbibliotēkas
“Strazds” izremontētajās un paplašinātajās telpās ikviens ir mīļi gaidīts.
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SADARBĪBA AR RĪGAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO
SKOLU BIBLIOTĒKĀM

Foto: Daina Ģeibaka

VINETA BAŠKO

RCB DARBS AR RĪGAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO
SKOLU BIBLIOTĒKĀM
SOLVITA BULE

POZITĪVĀK, PILNVĒRTĪGĀK

VINETA BAŠKO
RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte
bibliotēku jomā

RCB DARBS AR RĪGAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU
BIBLIOTĒKĀM

PĀRMAIŅAS

2017. gads Rīgas Centrālajā bibliotēkā sākās ar lielām pārmaiņām. Mums tika uzticēts
nozīmīgs un atbildīgs darbs – Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku metodiskā pārraudzība. Rīgas dome ir veikusi izmaiņas RCB
nolikumā, un tas papildināts ar 10.4¹ apakšpunktu: “Veikt vispārējās izglītības iestāžu
bibliotēku metodisko pārraudzību un to darbības kvalitātes kontroli”.
Gada sākumā RCB Bibliotēku dienestā tika
radīta jauna darba vieta – galvenais eksperts
darbam ar skolu bibliotēkām, bet Automatizācijas nodaļā darbu uzsāka BIS ALISE sistēmas administrators, kas strādā tieši ar skolu
bibliotēkām un SKOLU ALISI. Tādējādi Rīgas
skolu bibliotekārus konsultē RCB Bibliotēku
dienesta un Automatizācijas nodaļas speciālisti, bet vajadzības gadījumā savas kompetences ietvaros arī citi darbinieki. RCB ieguvusi
jaunu struktūrvienību – bijusī RIIMC (Rīgas
Izglītības un informatīvi metodiskais centrs)
bibliotēka kļuvusi par RCB Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodisko lasītavu.
Par gaidāmajām pārmaiņām jau 2016. gada
nogalē Rīgas pilsētas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksmē tika informēti visu izglītības iestāžu
direktori. Savukārt 2017. gada martā LNB rīkotajā skolu bibliotekāru seminārā RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa uzstājās ar prezentāciju “Rīgas vispārējās izglītības
iestāžu bibliotēku metodiskā pārraudzība”. Tā
par pārmaiņām uzzināja liels skaits skolu bibliotekāru gan Rīgā, gan visā Latvijā.
Pašlaik RCB sadarbojas ar 114 Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku bibliotekāriem.
ANKETĒŠANA

Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēkām, RCB Bibliotēku dienests 2016. gada

beigās veica aptauju. Skolām tika lūgts aizpildīt anketu, sniedzot ziņas par vairākiem
bibliotēku raksturojošiem datiem: darbinieku skaits, krājuma lielums, telpu platība, datoru skaits, darbs ar BIS SKOLU ALISE. Lai
RCB spētu labāk plānot metodisko atbalstu,
anketā tika lūgts norādīt, par kādiem jautājumiem bibliotekāriem būtu nepieciešamas
konsultācijas. Sniegto atbilžu analīze parādīja, ka lielai daļai skolu bibliotekāru nav
skaidri bibliotēkas krājuma uzskaites jautājumi – dokumentu norakstīšana, dāvinājumu
iekļaušana krājumā. Daudz jautājumu bija
arī par darbu ar BIS ALISE.

SKOLU APMEKLĒJUMI

Aptaujai sekoja skolu bibliotēku apmeklējumi. Tā kā RCB darbiniekiem šī bija jauna pieredze un izaicinājums, vispirms nācās pašiem daudz mācīties un konsultēties
ar skolu bibliotekāriem. Tikāmies skolās,
lai iepazītos ar kolēģiem, uzklausītu viņus,
saprastu, kā darbojas skolas bibliotēka, apjaustu problēmas un uzzinātu veiksmes
stāstus.
Viesojāmies daudzās skolās. Vispirms
apmeklējām tās, kuru bibliotekāres agrāk ir
veikušas metodisko darbu un konsultējušas
sava rajona vai priekšpilsētas skolu bibliotekārus. Priekšstatu par skolas bibliotēkas
darbu, kā arī daudz vērtīgas informācijas
mums sniedza Rīgas 47. un 84. vidusskolas,
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas
un Pamatskolas “Rīdze” bibliotekāres. Apmeklējām arī citas – lielākas un mazākas
– skolas dažādos Rīgas rajonos un priekšpilsētās. Šie apmeklējumi un sarunas ar bibliotekāriem ļāva izprast, kā rit darbs skolas
bibliotēkā, kādas ir lielākās problēmas un
izaicinājumi, ar kuriem sastopas mūsu kolēģi skolās.
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KONSULTĀCIJAS PIE LNB
KOLĒĢIEM

Gan uzsākot darbu ar skolu bibliotekāriem, gan visa gada garumā konsultējāmies
ar kolēģiem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra. Viņi ir tie,
kas jau gadiem sniedz metodisko atbalstu
Latvijas reģionu galvenajām bibliotēkām,
arī Latvijas skolu bibliotēkām, un daudzkārt
ir mums palīdzējuši ar padomu tajās jomās,
kuras vēl tikai apgūstam. Atbildes uz dažādiem profesionāliem jautājumiem meklējām, tiekoties kopīgās apspriedēs, sazinoties
e-pastā un telefonsarunās.
Septembrī LNB organizēja interesantu, saturīgu un noderīgu tikšanos ar tiem Latvijas
reģionu galveno bibliotēku metodiķiem, kuri
konsultē skolu bibliotekārus. Sarunā piedalījās arī informācijas tehnoloģiju uzņēmuma
“Tieto Latvia” pārstāves. Apzinājām kopīgās
problēmas, saņēmām daudz informācijas par
to, kā notiek darbs ar skolu bibliotēkām Latvijas reģionos, kā veidojas sadarbība un kā tiek
risināti dažādi jautājumi.
SITUĀCIJAS APZINĀŠANA

Apmeklējot skolas, apstiprinājās anketēšanas rezultāti. Secinājām, ka lielākā uzmanība jāpievērš darbam ar bibliotēkas krājumu. Situācija Rīgas skolu bibliotēkās atšķiras
– ir daudz labu bibliotēku ar pareizu krājuma
uzskaiti un pārskatāmu krājumu, ar ko tiek
regulāri un sistemātiski strādāts, taču ir arī
bibliotēkas, kurās krājumu sakārtošanai un
uzskaitei jāpievēršas ar lielāku nopietnību.
Īpaša uzmanība jāveltī regulārai informācijas
resursu norakstīšanai un pareizai dāvinājumu
iekļaušanai krājumā. Vairākās bibliotēkās jāsakārto krājuma uzskaites dokumenti un dažos gadījumos – pat izsniegumu reģistrācija.
Nevar apgalvot, ka skolās strādājošie bibliotekāri apzināti nav pievērsuši uzmanību
pareizam darbam ar krājumu. Gadu gaitā ir
veidojušās dažādas situācijas, kuru dēļ pieļautas vairākas profesionālas kļūdas. Viens no

iemesliem ir skolu reorganizācijas, kuru rezultātā tika apvienotas vairākas bibliotēkas. Lai
pareizi apvienotu divu skolu bibliotēku krājumus, bibliotekāriem nācās ieguldīt daudz papildu laika un darba. Turklāt skolu bibliotēkās
bibliotekāri bieži mainās un netiek nodrošināta pēctecība, proti, jaunais bibliotekārs, stājoties amatā, netiekas ar iepriekšējo darbinieku,
kurš varētu viņu iepazīstināt ar veicamajiem
pienākumiem un uzdevumiem. Nav retas arī
situācijas, kad skolas bibliotekāram nav atbilstošas profesionālās izglītības, tāpēc ir grūti izprast veicamos darbus.
Tomēr kopumā skolu bibliotekāri vēlas
savu darbu uzlabot. Viņi iegūst atbilstošu izglītību, apmeklē profesionālās pilnveides pasākumus, interesējas par nozares aktualitātēm, aktīvi meklē problēmu risinājumus un
jaunas iespējas darba kvalitātes celšanai. Un
pats galvenais – ļoti liela uzmanība tiek pievērsta darbam ar lasītājiem, t. i., skolēniem.
Liela daļa bibliotēku veiksmīgi sadarbojas ar
RCB, gan veidojot kopīgus pasākumus skolās,
gan apmeklējot RCB pasākumus. Skolu bibliotekāri piedalās projektos, meklē sadarbības
partnerus, organizē lasīšanas veicināšanas pasākumus (tikšanās ar rakstniekiem, muzeju
apmeklējumus, grāmatu izstādes un dažādas
citas aktivitātes).
Taču, lai cik veiksmīga, moderna un attīstīta būtu skolas bibliotēka, ar bibliotekāra personisko ieinteresētību un darbu vien nepietiek
– ļoti nozīmīga ir skolas vadības loma un atbalsts. Sapratne un iedziļināšanās bibliotekārā
darba procesos, iesaistīšanās problēmu risināšanā un interese par jauninājumiem – tas viss
veicina skolas bibliotēkas attīstību un palīdz
bibliotekāram labāk veikt savus pienākumus.
Kā savdabīgu RCB pieredzi var atzīmēt
darbu ar kādu Rīgas skolu. 2017. gada pavasarī skolas direktore uzaicināja RCB darbiniekus pārbaudīt, vai skolas bibliotekāre pareizi
veikusi krājuma inventarizāciju. Jau pirmajā
apmeklējumā atklājās lielas neprecizitātes krājuma uzskaitē, kā arī lasītāju un izsniegumu
reģistrācijā. Pēc vairākkārtējiem apmeklējumiem RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga
Bērziņa nolēma pamest darbu RCB un uzsāka
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Foto: Daina Ģeibaka

darbu skolas bibliotēkā. Tādējādi skolas bibliotēka ieguva profesionālu un zinošu darbinieci, kura ar direktores un citu skolas darbinieku ieinteresētību un atbalstu kopīgiem
spēkiem izveidoja bibliotēku no jauna. Tagad
bibliotēka atrodas jaunās, izremontētās telpās,
tai ir pareizi reģistrēts, un sakārtots krājums,
notiek bibliotekārie pasākumi un dažādas
aktivitātes. Pašlaik šī bibliotēka var kalpot kā
labs piemērs krājuma uzskaites, kārtojuma,
telpu un darbinieku profesionalitātes ziņā.

instrukcija 26.02.2008. Nr.4-ins ir zaudējusi
aktualitāti un pienācis laiks to pārstrādāt un
piemērot šodienas prasībām. Iepazīstinājām
ar saviem secinājumiem un priekšlikumiem
RD IKSD vadību un vienojāmies, ka normatīvie dokumenti, kas nosaka Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku darbu, jāpārstrādā.
Sākās ilgs un pamatīgs kopdarbs pie jaunu
iekšējo noteikumu izstrādes. Vairākās darba
grupās piedalījās gan RCB speciālisti, gan RD
IKSD Izglītības pārvaldes un Finanšu pārvaldes pārstāvji. Tika ieguldīts liels un nopietns
darbs, lai jaunajos noteikumos precīzi fiksētu
darbu ar skolas bibliotēkas krājumu – tā uzskaiti, norakstīšanu un inventarizāciju.
Tā kā bija aktualizējies jautājums par skolu
bibliotēku krājumu uzskaiti, 2017. gada pavasarī RD IKSD lūdza skolām sniegt informāciju, kad veikta krājuma inventarizācija. Apkopojot saņemtās atbildes, kļuva redzams, ka
lielākajā daļā Rīgas skolu krājums nav inven-

Foto: Daina Ģeibaka

Daigu Bērziņu
konsultē Vineta
Baško

Rīgas 66. speciālās
skolas bibliotēkas
atklāšana jaunās
telpās
SADARBĪBA AR RĪGAS DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA DEPARTAMENTU
(RD IKSD)

Gada sākumā, uzklausot bibliotekārus,
kā arī iedziļinoties normatīvajos dokumentos, kas reglamentē Rīgas skolu bibliotekāru
darbu, secinājām, ka spēkā esošā RD IKSD

tarizēts vismaz 10 gadu vai arī – vispār nekad.
Daudzās skolās nav skaidrības, kā tas pareizi
jādara. Arī skolu auditu rezultāti uzrādīja dažādas neprecizitātes krājuma uzskaitē. Ņemot
vērā aptaujas rezultātus, tika uzsākta otra nozīmīga dokumenta – rīkojuma par krājuma
inventarizāciju Rīgas skolu bibliotēkās – izstrāde.
2017. gads noslēdzās ar abu nozīmīgo do-
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tiks organizēts vairākās grupās – katram
rajonam vai priekšpilsētai paredzēta viena
apmeklējuma diena Tas dos iespēju sniegt
informāciju visiem skolu bibliotekāriem nelielās grupās. Semināra norises laiki plānoti
2018. gada sākumā.
DARBS AR BIS SKOLU ALISE

RCB ir pārņēmusi arī BIS ALISE sistēmas
administratora pienākumus. Gada laikā ar šo
informācijas sistēmu strādājošo skolu skaits
nemitīgi pieauga, un 2017. gada beigās to savā
darbā izmantoja jau vairāk nekā puse Rīgas
vispārizglītojošo skolu. RCB Automatizācijas
nodaļas speciāliste – BIS ALISE sistēmas administratore Dace Vlasova – konsultē skolu
bibliotekārus visos ar BIS ALISE saistītajos
jautājumos. Ar Daces praktisku atbalstu gada
nogalē veikta automatizēta krājuma inventarizācija vienā no Rīgas lielākajām skolām.
Arī SKOLU ALISES katalogs pamazām pilnveidojas, tiek novērstas kļūdas un pilnveidoti
apraksti.

Foto: Daina Ģeibaka

kumentu parakstīšanu un izsūtīšanu Rīgas
vispārizglītojošo skolu bibliotēkām. RD IKSD
un RCB veiksmīgas sadarbības rezultātā ir izstrādāti šādi dokumenti:
Iekšējie noteikumi 21.12.2017. Nr.41nts “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo vispārējās
izglītības iestāžu bibliotēku krājumu uzskaites
kārtība” (noteikumiem ir 9 pielikumi – dažādas veidlapas, kas izmantojamas darbā ar skolas bibliotēkas krājumu);
Rīkojums 21.12.2017. Nr.1568-rs “Par
kārtējo informācijas resursu krājuma inventarizāciju Rīgas vispārējās izglītības iestāžu
bibliotēkās”.
Rīkojums par skolas bibliotēkas krājuma
inventarizāciju nosaka, ka skolās, kurās pēdējo astoņu gadu laikā nav notikusi krājuma
inventarizācija, tā jāveic līdz 2019. gada 1. oktobrim. Rīkojuma izpildi savas kompetences
ietvaros uzdots kontrolēt dažādu RD IKSD
struktūrvienību vadītājiem un RCB direktorei Dzidrai Šmitai. Tātad turpmāk liela daļa
atbildības par skolu bibliotēku inventarizācijām būs jāuzņemas RCB. Iespējams, skolu
bibliotēku inventarizācijas kļūs par vienu no
RCB darba prioritātēm 2018. un 2019. gadā.
Saprotot, ka daudziem skolu bibliotekāriem varētu rasties jautājumi gan par darbu atbilstoši jaunajiem iekšējiem noteikumiem, gan par to, kā pareizi veicama inventarizācija skolas bibliotēkā, RCB Bibliotēku
dienests ir sagatavojis četrus metodiskus
palīgmateriālus:
Norādījumi dāvinājumu uzņemšanai
skolas bibliotēkas krājumā;
Norādījumi norakstīšanai no skolas bibliotēkas krājuma;
Instrukcija krājuma tradicionālai inventarizācijai;
Instrukcija krājuma automatizētai inventarizācijai.
Vienlaikus ar jauno dokumentu izstrādi
RCB Bibliotēku dienesta darbinieki gatavoja
informatīvu semināru visiem Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotekāriem. Tajā plānots
aplūkot bibliotēkas krājuma organizēšanas
un inventarizācijas praktisko pusi. Seminārs

Dace Vlasova skolu bibliotekāru seminārā
Notiek ļoti laba sadarbība ar informācijas
tehnoloģiju uzņēmumu “Tieto Latvia”, tiek
izrunāti visi problēmjautājumi, izteikti priekšlikumi, veikti uzlabojumi un rasti kopīgi risinājumi. Rīgas skolu bibliotēku kopkatalogam
mainīts nosaukums, tagad tas ir RD IKSD
skolu bibliotēku kopkatalogs (https://skolas.
rcb.lv).
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DĀVINĀJUMI SKOLĀM

RD IKSD ir uzticējis RCB saņemto dāvinājumu sadali Rīgas vispārizglītojošām skolām.
Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas
vēlas Rīgas skolām dāvināt grāmatas, jāsazinās ar RCB Bibliotēku dienestu. Tiek sastādīts
nodošanas un pieņemšanas akts, kurā norādīts, ka grāmatas nododamas Rīgas vispārizglītojošām skolām. Dāvinājumi saņemami
RCB Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku
metodiskajā lasītavā Kaņiera ielā 15.
Informācija par dāvinājumiem tiek nosūtīta uz skolu oficiālajiem e-pastiem, norādot dāvinājuma veidu, nosaukumu, ziņas
par dāvinātāju un termiņu, kādā dāvinājums
saņemams. Svarīga ir pareiza dāvinājumu
iekļaušana bibliotēkas krājumā, tādēļ, skolas
pārstāvjiem ierodoties pēc tiem, Bibliotēku
dienesta galvenā bibliotekāre Solvita Bule ikvienam rūpīgi izskaidro kārtību, kādā katrs
dāvinājums integrējams bibliotēkas krājumā.
SAZIŅA AR SKOLU
BIBLIOTEKĀRIEM

Foto: Daina Ģeibaka

Informatīvā saziņa ar skolu bibliotekāriem
notiek, izmantojot skolas oficiālo e-pasta adresi. Ir apzināta arī skolu bibliotēkās strādājošo darbinieku kontaktinformācija, un nepieciešamības gadījumā RCB speciālisti sazinās
ar kolēģiem, rakstot uz bibliotekāra personisko e-pastu. Skolas oficiālajā e-pasta adresē
bibliotekāri saņem šādu informāciju:

par mācību un profesionālās pilnveides
iespējām;
par jaunieguvumiem RCB Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodiskajā lasītavā
Kaņiera ielā 15;
par jaunākajiem bezatlīdzības izdevumiem, kas saņemti no dāvinātājiem un paredzēti izdalīšanai skolu bibliotēkām;
citu aktuālu informāciju, kas attiecas uz
skolas bibliotēkas darbu.
PROFESIONĀLĀS
PILNVEIDES PASĀKUMI
SKOLU BIBLIOTEKĀRIEM

Skolu bibliotēku metodiskā pārraudzība
paredz ne tikai bibliotekāru konsultēšanu,
bet arī lekciju, kursu, semināru un citu
profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanu. 2017. gada beigās jau notikušas
divas lekcijas, kas iekļautas vienotajā RCB
profesionālās pilnveides pasākumu programmā:
“Kā Latvijas simtgade izskan Eiropā”
(sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un Latvijas Institūtu);
“Latvijas valsts simtgades pasākumi
un projekti Rīgā” (sadarbībā ar RD IKSD
Kultūras pārvaldi).
Kā redzams pēc nosaukumiem, lekcijas
bija veltītas gaidāmajai Latvijas simtgadei,
un tajās piedalījās arī ievērojams skaits Rīgas skolu bibliotekāru.

Vineta Baško
konsultē
Rīgas 5. internātpamatskolas
bibliotekāri
Irenu Andriksoni
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AR SKATU NĀKOTNĒ

2018. gada sākumā plānots informatīvs
seminārs par darbu ar skolas bibliotēkas krājumu un tā inventarizāciju. Pēc nepieciešamības tiks rīkotas nodarbības skolu bibliotēku
darbā apzināto problēmsituāciju risināšanai.
Aicināsim skolu bibliotekārus piedalīties arī
nodarbībās, kas iekļautas vienotajā RCB profesionālās pilnveides pasākumu programmā.
Tomēr lielākais un nozīmīgākais darbs 2018.
un 2019. gadā gan skolām, gan RCB būs skolu bibliotēku krājumu inventarizācija. To var
veikt divos veidos:
tradicionāli (ja bibliotēka uzskaitē izmanto individuālās uzskaites grāmatas un
summārās uzskaites grāmatas);
automatizēti (ja bibliotēka izmanto BIS
ALISE).
Ja daļa krājuma ir uzskaitīta tradicionāli, bet daļa automatizēti BIS ALISE, var veikt

jaukta tipa inventarizāciju, apvienojot abus
veidus.
Skolām, kas strādā ar BIS ALISE, inventarizācijas procesu uzraudzīs un praktisku
palīdzību sniegs RCB Automatizācijas nodaļas speciālisti. Skolām, kas veiks tradicionālo
inventarizāciju, ja būs nepieciešams, padomu
un palīdzību sniegs RCB Bibliotēku dienesta
speciālisti.
Atkarībā no bibliotēkas krājuma lieluma
un darba, kas ieguldīts tā uzskaitē un sakārtošanā, dažām skolām inventarizācijas process varētu noritēt ātrāk, citām – varbūt ne tik
raiti. Tomēr jau tagad, 2017. gada beigās, liela daļa skolu bibliotekāru ir apņēmības pilni
inventarizācijas uzsākt pēc iespējas ātrāk. Un
mēs – RCB darbinieki – esam gatavi atbalstīt
skolu bibliotekārus, sniegt viņiem padomus
visdažādākajos profesionālajos jautājumos.
Nākotnē ceram uz veiksmīgu sadarbību un
abpusēju ieinteresētību.
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POZITĪVĀK, PILNVĒRTĪGĀK

2017. gada 4. septembrī apmeklētājiem
tika atvērta jauna RCB Bibliotēku dienesta
struktūrvienība – Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodiskā lasītava. Tā atrodas
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā
centra (RIIMC) telpās Ķengaragā, Kaņiera
ielā 15, pašā Daugavas krastā. Lasītava izveidota uz RIIMC reorganizētās bibliotēkas
bāzes. Kopš 2017. gada RCB ir pārņēmusi
RIIMC bibliotēkas krājumu un iekļāvusi to
savā kopīgajā krājumā. Līdz lasītavas atvēršanai RIIMC bibliotēkas resursi tika aktīvi
izvērtēti, atlasīti un ievadīti RCB elektroniskajā katalogā. Krājums tiek regulāri papildināts, un 2017. gada beigās to veidoja aptuveni 9 tūkstoši vienību. Katru mēnesi skolas
ar e-pasta palīdzību saņem informāciju par
lasītavas jaunieguvumiem.

Foto: Daina Ģeibaka

eksāmeniem. Pedagogiem var noderēt attēlizdevumi, piemēram, dažādas spēļu kartītes, kas palīdz efektīvāk komunicēt ar klasi,
attīstīt dažādas iemaņas un radošās spējas,
uzlabot sajūtu un sensorās spējas. Darbam
ar sākumskolas un pirmsskolas audzēkņiem
izmantojami mācību līdzekļi lasīšanas un
rakstītprasmes apguvei un veicināšanai, kā
arī citi palīgmateriāli, piemēram, interaktīvi
plakāti dažādu iemaņu apguvei.

Foto: Daina Ģeibaka

SOLVITA BULE
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre

Lasītavu iekārtojot

RCB speciālisti Solvita Bule, Daiga Bērziņa un
Vineta Baško izvērtē krājumu

Lasītavā pieejams plašs un daudzveidīgs
informācijas klāsts lietotājiem, kuru intereses saistītas ar pedagoģiju un psiholoģiju. Krājumā ietilpst mācību materiāli gan
pirmsskolai un sākumskolai, gan vidusskolai. Te atrodami izdevumi par izglītību un
tās vēsturi, pedagoģiju, psiholoģiju, didaktiku, audzināšanas pamatformām, vispārizglītojošo skolu programmu apguvi un skolvadību. Pieejami arī informācijas resursi par
tālākizglītību, profesionālo pilnveidi un karjeru, kā arī materiāli, kas palīdz sagatavoties

Lasītava piedāvā arī daudzveidīgu audiovizuālo mācību materiālu krājumu (ap 2,5
tūkstoši vienību), kas tiek papildināts un ko
var izmantot izglītības vajadzībām, piemēram, svešvalodu un arī citu mācību priekšmetu apguvē. Mūzikas stundās noderēs
plašais skaņu ierakstu klāsts, savukārt literatūras stundas var papildināt ar rakstnieku
biogrāfiju un interviju ierakstiem. Pieejami
arī daudzi citi mācību procesā noderīgi videoieraksti. Visi šie informācijas resursi var
kalpot arī pedagoga pašizglītošanai.
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Metodiskā lasītava ir atbalsts ne tikai
skolu bibliotekāriem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem, bet arī
studentiem un skolēniem mācību procesā.
Ko noderīgu savu interešu, zināšanu un
prasmju pilnveidei te atradīs arī citi RCB
lietotāji un interesenti, piemēram, lasītavā
iespējams saņemt datorkonsultācijas informācijas meklēšanā, datubāzu un terminoloģijas vietņu lietošanā. Lasītavas pakalpojumi ir pieejami ikvienam reģistrētam RCB
lietotājam, apkalpošana notiek saskaņā ar
RCB lietošanas noteikumiem. Visi informācijas nesēji tiek izsniegti līdzņemšanai
uz laiku līdz 14 dienām, nepieciešamības
gadījumā tos iespējams pasūtīt arī no citām
bibliotēkām.
Jaunā RCB struktūrvienība ir lietotājiem ērta, jo te vienuviet atrodas materiāli,
kas var noderēt gan pedagoģiskās kompetences pilnveidē, gan formālās un neformālās izglītības ieguvē. Visi interesenti
laipni aicināti izmantot metodiskās lasītavas krājumu.

Foto: Daina Ģeibaka

Ar 2017. gada 1. janvāri RCB veic arī
Rīgas skolu bibliotekāru darba metodisko
pārraudzību. Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodiskajā lasītavā tiek
sniegtas konsultācijas pašvaldības skolu
bibliotekāriem un organizēta centralizēti piešķirto dāvinājumu saņemšana. Šim
nolūkam lasītavā atrodas marķēti plaukti,
kuros tiek ievietoti dāvinājumi skolu bibliotēkām. Informācija par tiem tiek nosūtīta uz skolu oficiālajiem e-pastiem, katram
centralizēti saņemtajam dāvinājumam tiek
sagatavots pieņemšanas – nodošanas akts
ar informāciju, kas nepieciešama dāvinājuma reģistrēšanai skolas bibliotēkā.
Lasītavas telpās iespējams rīkot seminārus un nodarbības, jo bibliotekāram jābūt
gatavam arvien papildināt savas profesionālās zināšanas. Bibliotēku loma izglītības
iestāžu tīklā arvien pieaug, tāpēc nepieciešami gan kvalificēti bibliotekāri, gan attiecīgie resursi, mācību materiāli un līdzekļi,
gan arī izpratne par skolēnu interešu attīstīšanas iespējām skolas bibliotēkā.

Lasītava
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PĒTĪJUMI UN METODIKA

Foto: Daina Ģeibaka

JANA DREIMANE

“SAVS LIKTENIS
JĀIZCIEŠ...”. LITERĀTES
UN BIBLIOTEKĀRES
ZELMAS MADŽIŅAS
DZĪVE UN DAIĻRADE
INTA SALLINENE,
INGŪNA STRANGA

LITERĀRĀS PASTAIGAS:
METODISKIE IETEIKUMI
INTA SALLINENE

“PAŠVALDĪBU
DARBINIEKS” (1930–1940)

“SAVS LIKTENIS JĀIZCIEŠ...”
Literātes un bibliotekāres Zelmas Madžiņas
dzīve un daiļrade

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Rk 6761. Zelmas Madžiņas fonds. VII

JANA DREIMANE
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas
vadošā pētniece

Z. Madžiņa 1933. gadā
Kurš gan varētu izskaitīt Lubāna ezeram,
tā klāniem un iztekai Aiviekstei veltītās
rindas latviešu literatūrā? Starp cildinātājiem atrodami ne tikai Lubāna apkārtnē
dzimušie un uzaugušie literāti (Broņislava
Mārtuževa, Andrejs Eglītis, Paulīne Zalāne,
Ģirts Salnais, Jānis Gavars, Edmunds Zirnītis u. c.), bet arī daudz citu, kuri tur viesojušies vien neilgi (Auseklis, Antons Austriņš,
Aleksandrs Ancāns u. c.). Šiem rakstniekiem piepulcināma arī literāte un bibliotekāre Zelma Madžiņa.
Vairumam mūsdienu lasītāju Z. Madžiņas vārds nebūs pazīstams, jo viņas vienīgais prozas krājums ar pseidonīmu Aglaja
iznāca 1939. gadā, savukārt dzejas publikācijas izkaisītas pirmskara preses izdevu-

mos un nav pilnībā apzinātas, bet padomju
okupācijas gados iespiesto dzejoļu un stāstu
skaits nepārsniedz desmitu. Un tomēr – viņas devums, kura lielākā daļa glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas
Misiņa bibliotēkā, ir svarīgs: tas atspoguļo jauno rakstnieku publicēšanās grūtības
starpkaru Latvijā un kultūras vidi padomju
okupācijas laikā, turklāt, tā kā Z. Madžiņa
uzturēja sakarus ar vairākiem ievērojamiem
latviešu kultūras darbiniekiem, viņas vēstulēs, atmiņās un citos materiālos parādās šo
cilvēku mazāk zināmās daiļrades iezīmes un
rakstura šķautnes. Visbeidzot, Z. Madžiņa
turpat trīsdesmit gadu – lielāko daļu darba
mūža – bija bibliotekāre Rīgas 3. bibliotēkā.
Viņas sacerējumos un korespondencē var
iepazīt vienkārša bibliotekāra izjūtas, priekus un bēdas, ko neatrast padomju laika
publikācijās vai bibliotēku dokumentos.
Šajā rakstā sniegts Z. Madžiņas dzīvesstāsts līdz ar ieskatu viņas daiļradē. Publikācijas sagatavošanā izmantots galvenokārt
literātes fonds Misiņa bibliotēkā, kā arī Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti.
LUBĀNA KLĀNOS

Z. Madžiņas dzimta paaudžu paaudzēs
dzīvojusi Lubāna apkaimē. Tēvs Rūdolfs
(1876–1931) dzimis Ērgalas ciema “Nagliņos”, kur viņa vecāki no attāliem radiem −
Celmiņu ģimenes − rentēja nelielu namiņu
Aiviekstes krastā. Ar “Nagliņiem” robežojas
plašie, vientulīgie Aiviekstes klāni (netālu sākas Aiviekstes izteka no Lubāna ezera), tur
plūst gleznainā Aiviekstes pieteka Pededze.
Seklā, lēzeniem krastiem apjoztā Aiviekste un Lubāna ezers ar pastāvīgajiem
plūdiem tolaik, pirms vērienīgajiem ezera
regulēšanas darbiem, kas sākās 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē, nodarīja lielu postu
apkārtnes zemniekiem – nebija iespējams
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nedz savākt sienu lopiem, nedz izaudzēt labību, nedz novākt kartupeļus. Arī Z. Madžiņas dzīvi ietekmēja plūdu baisais skaistums:
“Atceros baigo izjūtu, kad vēl varējām noturēties savā namiņā, vētras laikā viļņi skalojās gandrīz līdz logiem. Gandrīz kā nogrimušā kuģī”1.
VECĀKI UN VECVECĀKI

Z. Madžiņa dzimusi 1905. gada 25. vai
26. maijā (pēc vecā stila) Lubānas pagasta
“Ramslavās” zemnieku ģimenē kā jaunākais, trešais, bērns. Drīz pēc viņas piedzimšanas vecāki pārcēlās uz “Nagliņiem”, kur
meitene pavadīja pirmos 18 dzīves gadus.
Z. Madžiņas vectēvs Jānis Madžiņš
(1851–1913) bija samērā izglītots, jo bija
apmeklējis draudzes skolu. Viņš mācīja
meitenei vācu valodu, tādēļ viņa diezgan
brīvi varēja šajā valodā gan lasīt, gan rakstīt.
Padomju okupācijas pirmajās desmitgadēs,
kad vairums jaunizdoto latviešu grāmatu
bija komunistiskās ideoloģijas pārsātinātas,
vācu valodas prasme Z. Madžiņai sniedza
iespēju lasīt no ideoloģijas brīvāku ārzemju
literatūru.
Ar pateicību Z. Madžiņa atcerējās tēva
māti Karlīni (1854–?), kura bija “pasaku
un dziesmu laipna teicēja, uzmanīga manu
izdomu un stāstījumu uzklausītāja…”2.
Garīgi vistuvākais cilvēks viņai tomēr bija
tēvs3 – strauja rakstura, jūtīgs, samērā nepraktisks, mīlējis grāmatas, mūziku, dziesmas. Viņš prata lasīt notis, spēlēt vijoli un
piedāvāja to iemācīt arī meitai, taču viņai
labāk patika dziesmas sacerēt un dziedāt5.
Arī dzejnieces māte Anna (1872–1936),
dzimusi Lauva, bija dziesmu mīļotāja ar
skanīgu balsi. Tomēr, kā savās atmiņās
uzsver Z. Madžiņa, māte “(..) sirdī bija
īsta ziemeļniece – ar spēcīgām jūtām, bet
skaidru, vēsu prātu.”5
IZGLĪTĪBAS CEĻŠ

Tā kā vecāku ģimene bija nabadzīga
un tai nebija sava zirga, Z. Madžiņa uzsā-

ka skolas gaitas tikai deviņu gadu vecumā,
1914. gadā, kad spēja pastāvīgi cauri mežam
mērot garo ceļu līdz Cepurīšu (vai Cepurītes) pamatskolai.
Uzsākot mācības, mazā Zelmiņa, kā viņu
dēvēja pamatskolas skolotāji, jau bija čakla lasītāja. Ar abu vecāko māsu palīdzību iemācījusies lasīt nepilnu piecu gadu vecumā, viņa
apguva gan nedaudzās vecvecāku un vecāku
grāmatas, kas bija galvenokārt krievu valodā,
jo iegādātas skolas vajadzībām, gan Celmiņu
mājās atrodamo lasāmvielu – latviešu, vācu
un krievu klasiku. Mācītāja, folkloras vācēja
Mārtiņa Celmiņa (1863–1936) un tautsaimnieka, ievērojama politiķa, Rīgas pilsētas galvas Hugo Celmiņa (1877–1941) māsas bija
grāmatu lasītājas un dzejas cienītājas. “Viņu
lepnība nebija krāsotas lūpas un vaigi (to viņas kā mācītāja māsas neatļāvās), bet tā izpaudās, iespējami, ar apģērbiem .., tomēr visvairāk garīgi.6” Cepurītes pamatskolas pedagogs
Pēteris Šmits (1878–1949) līdzās obligātajiem
mācību priekšmetiem rosināja bērnus spēlēt
teātri un dziedāt. Arī Z. Madžiņa piedalījās
vairākos teātra uzvedumos un sapņoja par aktrises karjeru, tomēr vēlāk, paškritiski novērtējusi savu ārieni, no šīs domas atteicās⁷. Viņas
atmiņā palikusi skolotāja P. Šmita un bērnu
kopīgā dziedāšana, 1917. gada vasarā pavadot
vairākus Lubānas pagasta augstākās tautskolas reflektantus ceļā uz iestājeksāmeniem.
Arī Z. Madžiņai izdevās nolikt iestājeksāmenus augstākajā tautskolā. Par vienu no
viņas pedagogiem kļuva izcilais komponists
Jēkabs Graubiņš (1886–1961), kurš bērniem
mācīja latviešu valodu, dziedāšanu, ģeogrāfiju
un krievu valodu, kā arī vadīja kori. Pēc daudziem gadiem, 1952. gada 7. augustā, rakstot
pirmo vēstuli uz Soļikamskas nometni izsūtītajam J. Graubiņam, Z. Madžiņa atzinās, ka
gaišākie brīži tautskolā bija J. Graubiņa stundas8. J. Graubiņš bija enerģisks un stingrs, taču
smalkjūtīgs pedagogs9, par to liecina spilgta
epizode: pēc kopīgas K. Skalbes pasakas “Kā
es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” izlasīšanas
J. Graubiņš ierosinājis skolēniem – ja kāds to
spēj, uzrakstīt pasaku. Tā kā Z. Madžiņa jau
ilgāku laiku – kopš desmit, vienpadsmit gadu
93

G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

vecuma – slepeni sacerēja dzejoļus, viņa atsaucās šim aicinājumam. Nenosaucot autori
vārdā, J. Graubiņš nolasīja Z. Madžiņas pasaku klasei priekšā un ieteica viņai izkopt savas
literārās spējas10.
STUDIJAS UN LITERĀRĀS
DARBĪBAS SĀKUMS

Lai gan skolotāji ieteica Z. Madžiņai studēt
filoloģiju, viņa pēc Lubānas vidusskolas absolvēšanas 1923. gada rudenī iestājās Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultātē. Studiju laikā, 1925. gadā, laikrakstā “Pret Sauli” ar pseidonīmu Aglajas pirmoreiz publicēta Z. Madžiņas dzeja11. “Cik tā bija liela laime .. lasīt
savu pirmo iespiesto dzejoli .., to lasīju vēl un
vēl,” viņa vēlāk rakstīja12. Par savu pseidonīmu jaunā literāte izvēlējās sengrieķu līksmes
un skaituma dievietes Aglajas vārdu. Izvēli
gan ietekmēja arī krievu rakstnieka Grigorija
Daņiļevska (1829–1890) romāna “Devītais
vilnis” (Девятый вал, 1874) varone Aglaja,
kura “.. neatzina fizisko mīlestību un, tomēr
mīlēdama, iestājās klosterī”13.
Z. Madžiņas dzeja tika publicēta arī citos izdevumos: laikrakstā “Students”, žurnālā
“Zeltene” un citviet. Viņai radās interese par
japāņu tankām. Studiju biedrs Jēkabs Krūmiņš (1902–?) iedrošināja Z. Madžiņu parādīt savus darbus rakstniecei Annai Brigaderei
(1861–1933) un kritiķim Teodoram Zeifertam (1865–1929), kuri mudināja jaunieti uz
nopietnu, neatlaidīgu rakstīšanu14. Izlasījis Z.
Madžiņas stāstu “Jaunības sapnis”, T. Zeiferts
to atzina par publicējamu, tomēr brīdināja,
ka manuskripta izdošana nebūs viegla, jo, tā
kā nav drošu izredžu, ka jauno autoru pirmās
grāmatās īsā laikā tiks izpirktas, izdevniecības
nevēlas tajās ieguldīt līdzekļus15. Z. Madžiņa
saņēma atteikumu gan Jāņa Rozes izdevniecībā, gan laikraksta “Latvis” redakcijā, kur
rakstnieks Aleksandrs Grīns (1895–1941)
novērtēja darbu kā interesantu un spraigu,
bet tematiski pārāk brīvu un jaunatnei nepiemērotu16. Sāpināja arī Celmiņu ģimenes kritika – tā atzina stāstu par amorālu, jo darbā
aprakstīta nobriedušas sievietes un jaunekļa

mīlestība. Neveiksmju pieveikta, Z. Madžiņa
sadedzināja savus pirmos literāros mēģinājumus, nepublicēto stāstu ieskaitot.
Studijas aptumšoja arī materiālās grūtības – no 1923. gada vairākus gadus pēc kārtas
Ērgalā pavasaros atkārtojās lieli plūdi. Valsts
palīdzība nesedza pastāvīgos zaudējumus.
Z. Madžiņa vēl kādu laiku turpināja studijas,
taču pasliktinājās veselība un izglītošanās bija
jāpārtrauc. Tā kā spējām atbilstošs darbs neatradās, 1926. gadā viņa uzsāka privātskolotājas gaitas. Taču drīz sekoja jauns trieciens
– 1932. gada maijā Aiviekstē noslīka tēvs. Ar
Hugo Celmiņa atbalstu17 jūnijā Z. Madžiņa
kļuva par audzinātāju Rīgas pilsētas Jaunatnes
un kultūras nodaļas rotaļlaukumā, bet kopš
16. septembra sāka strādāt par bibliotekāri
jaunatvērtajā Rīgas pilsētas 3. bibliotēkas Bērnu nodaļā18. Bibliotēka kļuva par viņas vienīgo
darba vietu līdz aiziešanai pensijā 1960. gada
jūlijā. Z. Madžiņa atzina, ka viņai kā lielai literatūras cienītājai šis amats bijis sevišķi piemērots, turklāt darbs bija labi atalgots19 (padomju
varas gados situācija gan mainījās: bibliotekāra atalgojums arvien saruka, bet darba apjoms
pieauga, jo līdzās ierastajiem pienākumiem
bija jāiesaistās arī komunistiskās ideoloģijas
propagandā).
Stabilo dzīvi pārtrauca bijušā drauga raidīts šāviens 1934. gada 2. decembra naktī,
kad Z. Madžiņa kopā ar kolēģi atgriezās mājās no koncerta Melngalvju namā. Ievainota
deniņos, viņa attapās ātrās palīdzības mašīnā
ceļā uz slimnīcu. Ārstiem izdevās jauno meiteni izglābt ne tikai no nāves, bet arī no daļējas locekļu paralīzes, kas sekoja smagajam
ievainojumam. Lai glābtu bijušo draugu –
vecāku vienīgo dēlu – no ilgstoša kriminālprocesa un cietuma, Z. Madžiņa 1935. gada
20. janvārī turpat slimnīcā ar viņu salaulājās.
Laulība nebija laimīga un 1940. gada decembrī tika šķirta20.
Tomēr no šī skumjā notikuma Z. Madžiņai
bija savs labums: lēnām atlabstot, viņa atsāka
intensīvi rakstīt un ieguva atzinību. Par savu
mērķauditoriju Z. Madžiņa izvēlējās bērnus,
viņiem rakstītie stāsti un dzejoļi tika regulāri publicēti Sarkanā Krusta žurnālā “Latvijas
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Jaunatne”. 1939. gadā Z. Madžiņas stāstu krājuma “Spogulītis” manuskripts ieguva godalgu Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta literāro
darbu konkursā. Stāstu krājums iznāca apgādā “Zemnieku domas”21. “Tas tiešām toreiz
daudz ko nozīmēja, jo tanīs laikos iesācējam
nebija viegli panākt savas grāmatas iespiešanu,” vēlāk uzsvēra Z. Madžiņa22.
Nacistiskās okupācijas laikā Z. Madžiņa
bibliotēkā iepazinās ar praktikantu, jauno dzejnieku Dzintaru Sodumu (1922–2008)23, kurš
viņu iedvesmoja radošam darbam. Z. Madžiņa
rakstīja stāstus, lugas, dzeju. Diemžēl nevienu
šī perioda publikāciju nav izdevies atrast.
PADOMJU LATVIJĀ, VIŅPUS
SOCIĀLISTISKĀ REĀLISMA

Skrupulozās padomju cenzūras dēļ okupētajā Latvijā pieeja jaunākajai Rietumvalstu
literatūrai un mūzikai bija stipri ierobežota,
taču pieejamas bija Padomju Savienībā iekļauto tautu kultūras vērtības. Z. Madžiņa jūsmoja
par ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko darbiem24, igauņu vīru kora koncertiem Igaunijas
dienās25. 1951. gada vasarā viņa apceļoja Kaukāzu un neaizmirstamo ceļojumu aprakstīja
dzejā, ko vēlāk komponēja J. Graubiņš. Lūk,
viens no dzejoļiem ar nosaukumu “Gulripšā”:
Gulripšā – krāšņo rožu lejā –
Man pretī steidzas gruzīns jauns,
Div' saules staro viņa sejā.
Gulripšā – krāšņo rožu lejā –
Man dzīve kļūst kā sapnis dzejā...
Vai laimes mirklis ir kas ļauns?26
1952. gada augustā Z. Madžiņa uzsāka saraksti ar J. Graubiņu, kurš “par pretpadomju
darbību” izcieta sodu Permas apgabala labošanas darbu nometnēs. Korespondences galvenais temats bija abu literārā daiļrade, viņi
sūtīja viens otram dzejoļus un nelielus prozas
sacerējumus. J. Graubiņam dzejniece atklāja
savu aizraušanos ar japāņu tankām: “Neapgalvoju, ka tankas .. ir skaistākas par mūsu tautas
dziesmām, tomēr mani tās interesējušas jau
no pirmiem Rīgā pavadīties gadiem.”27 Viņa

atzinās, ka tanku formā uzrakstījusi veselu
stāstu “Ķiršu ziedi”, ko kara laikā plānojusi izdot “Zelta ābele”, taču nacistiskā vara liegusi
tādiem “niekiem” tērēt vislabāko papīru un
zīda iesējumu.28 Arī padomju gados šis tēlojums par “sīkām, personīgām jūtiņām” nevarēja iznākt. Viena no pirmajām J. Graubiņam
nosūtītajām tankām bija piecrinde “Atvase”,
kas ierindojama starp Z. Madžiņas labākajiem
sacerējumiem:
Atvase zaļa
Lūk, zemdegas cirtumā
Izaug no celma.
Sapnī reiz sapratu to,
Izaudzis sirdī Tavs tēls.
Jau 1952. gada nogalē Z. Madžiņa saņēma
J. Graubiņa komponētu melodiju šai tankai
un nekavējās paust sajūsmu: “Jūsu melodija kā uz burvja spārniem ir pacēlusi to pašā
kalna galā.”29 Līdz 1953. gada jūlijam J. Graubiņš sakomponēja četrus Z. Madžiņas dzejojumus, pamazām veidojot atsevišķu “Aglajas
dziesmu ciklu”.30 Kopumā komponists radījis melodijas vienpadsmit Z. Madžiņas darbiem, turklāt uzrakstījis viņai divus veltījumus.31 J. Graubiņa biogrāfe Vizbulīte Bērziņa komponista darbu sarakstā gan iekļāvusi
tikai deviņas dziesmas ar Aglajas vārdiem,32
taču Z. Madžiņas vēstules liecina, ka to bijis
vairāk. Tomēr neviena dziesma nav publicēta, notis saglabājušās rokrakstā.
Smagajos nometnes apstākļos novārdzinātajam komponistam Z. Madžiņas atbalsts
bija būtisks, taču viņa iedrošinājums rakstīt
veicināja arī Z. Madžiņas radošo darbību.
1954. gada vasarā, atvaļinājuma laikā Jūrmalā, viņa uzrakstīja piecus stāstus.33 Tā kā šie
darbi netika publicēti, Z. Madžiņas literārā
darbība atkal apsīka. Pēc J. Graubiņa atgriešanās Rīgā 1955. gada martā abu saskarsme
vairs nebija tik intensīva kā agrāk, tomēr
1958. gada 9. maijā Z. Madžiņa savā darba
vietā – Rīgas pilsētas 3. bibliotēkā – organizēja J. Graubiņam veltītu vakaru. Pasākumā
piedalījās pats komponists, bet Z. Madžiņa
sniedza ieskatu viņa dzīvē un darbos.34 Pēc
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apcietinājumā un nometnēs pavadītajiem
gadiem J. Graubiņš bieži slimoja un 1961.
gada 3. decembrī aizgāja viņsaulē.
Z. Madžiņu visvairāk aizrāva mūzika,35
tādēļ viņa aizrautīgi lasīja mūziķu biogrāfijas
un iespēju robežās centās iegādāties grāmatas par iecienītajiem komponistiem. 1961.
gadā kāda Rīgas nošu veikala skatlogā viņa
pamanīja grāmatu melnā apvākā – tas bija
Berlīnē izdotais Alfrēda Amendas romāns
par Ludvigu van Bēthovenu “Appassionata”.
Tā kā Z. Madžiņa brīvi lasīja vācu valodā,
tiklīdz līdzekļi atļāva, viņa to nopirka un tūlīt
ķērās pie lasīšanas. Darbs izraisīja apbrīnu:
“Cik dziļi, iejūtīgi autors ieveda pamazām,
palēnām Bēthovena traģēdijā.”36 Īpaši spēcīgi
romāns Z. Madžiņu skāra arī tādēļ, ka viņa
pati pamazām zaudēja dzirdi un bija spiesta
no darba bibliotēkā aiziet − arvien biežāk bija
gadījies kļūdīties literatūras izsniegšanā abonementā. Līdzcilvēki gan tieši, gan aplinkus
pastāvīgi atgādināja par slikto dzirdi. “Mūsu
sabiedrība nav tik kulturāla, lai nelaimīgajam
neliktu viņa posta kausu iztukšot līdz dibenam,” ar rūgtumu secināja Z. Madžiņa.37
Tā kā rakstniekam ir svarīgs lasītāju vērtējums, Z. Madžiņa aizsūtīja romāna “Appassionata” autoram pateicības vēstuli, cildinot viņu
par iejūtīgo un precīzo Bēthovena traģēdijas
− dzirdes zaudējuma − atspoguļojumu. Kaut
arī vēstule bija adresēta izdevniecībai “Verlag der Nation”, romāna autors to bija saņēmis bez kavēšanās un jau drīz Z. Madžiņa
saņēma A. Amendas atbildi no Mitenvaldes
(Mittenwald) Bavārijā, Vācijas Federatīvajā
Republikā. Rakstnieks atzina, ka viņa īstais
uzvārds ir Karašs (Karrasch, 1893–1973) un
pseidonīmu Amenda viņš izvēlējies, godinot
Bēthovena drauga, Talsu luterāņu draudzes
mācītāja un vijolnieka Kārļa Amendas (1771–
1836) piemiņu. Vecākās paaudzes latviešu lasītājiem Karaša uzvārds nebija svešs, jo 1933.
un 1934. gadā latviešu valodā bija izdots viņa
populārais romāns par kuršu Peleiķu ģimeni
“Karogs aicina” (arī “Vēlaviņa”; darba oriģinālais nosaukums “Winke, bunter Wimpel!”
(1933)). Jau 1934. gadā romānu dramatizēja
Elīna Zālīte (1898–1955), un drīz tas tika ie-

studēts Dailes teātrī. Lugu bija iecienījuši arī
citi Latvijas teātri.
A. Karašs pastāstīja, ka dzimis un uzaudzis Kēnigsbergā (tagad Kaļiņingrada),
bet, “kara jucekļu attriekts dabasskatu ziņā
skaistā, bet dvēselīgi svešā zemē”. Rakstnieks
mazliet palepojās, ka grāmatas metiens 1961.
gadā bijis 100 000 eksemplāru.38 Jāpiebilst, ka
kopš 1958. gada “Appassionata” Berlīnē bija
iznākusi sešas reizes, turklāt tā tulkota itāliešu valodā un izdota Romā. Sarakste izvērtās
vairāku gadu garumā. Kad 1962. gada pavasarī Latvijas grāmatveikalos parādījās romāna tulkojums latviešu valodā (darbs iznāca
15 000 eksemplāru metienā), viens eksemplārs tika nosūtīts arī autoram. Z. Madžiņa
vēstulē izcēla labvēlīgo kritiku Latvijas presē,
kurā atzīts, ka “no “Apasionātas” lappusēm
lasītājam pretī nāk tieši tāds Bēthovens, kādu
lielākā daļa mūzikas draugu iztēlojas.”39 Tiesa, abpusējo prieku par latviešu izdevuma
apēnoja fakts, ka tas iznāca bez autora atļaujas, viņam par to nekā nezinot (Padomju
Savienībā tā bija visai izplatīta prakse). Tikai
1963. gadā izdevniecība “Liesma” paziņoja
A. Karašam, ka viņam atvēlēti 3166 rubļi, ko
viņš var saņemt Rīgā. Radās iecere organizēt
rakstnieka braucienu uz Rīgu, Ļeņingradu
un Maskavu, taču tā neīstenojās A. Karaša
vājās veselības un ģimenes apstākļu dēļ.
Z. Madžiņa vēstīja A. Karašam par braucienu uz K. Amendas kapu, par ekskursiju uz
Kuršu kāpām un A. Karaša dzimto Kēnigsbergu, sūtīja viņam fotogrāfijas. Rakstnieks
saņēma latviešu tautasdziesmu krājumu “Upe,
upe, Daugaviņa” (LVI, 1957) ar K. Sūniņa ilustrācijām, savukārt Z. Madžiņa – Diseldorfā
izdoto mīlas stāstu “Kleine Nachtmusik in
Mittenwald” (“Mazā naktsmūzika Mitenvaldē”, 1954), kā arī A. Karaša jauno romānu par
Zviedrijas rūpnieku, zinātnieku un mecenātu
Alfrēdu Nobelu “Nobel” (Berlīne, 1963).
Z. Madžiņa neslēpa A. Karašam postu, ko
komunistiskais režīms nodarīja latviešu tautai.40 Tā Mārtiņa Celmiņa jaunākajam dēlam,
mācītājam Haraldam Celmiņam (1914–1973),
nebija iespējams pabeigt teoloģijas studijas.
Kara beigās iesaukts nacistiskās Vācijas armijā,
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viņš tika šķirts no ģimenes un nevarēja pavadīt pēdējā gaitā savu audžumāti, kas bija uzņēmusies gādību par Haraldu pēc mātes nāves.
Padomju gados Celmiņu dzimtai nācās atstāt
vairākās paaudzēs iekoptās mājas un dārzu,
tur ievācās sveši ļaudis.41 Arī rentnieku namiņi
tika pamesti un pārvērtās drupās. Z. Madžiņa
atklāja, ka pēdējos gados viņas darbi tikpat kā
netiek publicēti, jo neatbilst laika garam, kas
prasa agresīvu partejiskumu.42
Atmiņās par saviem trim skolotājiem (P.
Šmitu, J. Graubiņu un T. Zeifertu) Z. Madžiņa atzīst – lai arī nav kļuvusi par ievērojamu
rakstnieci, viņu ietekmē ir pilnveidojusi savu
literāro meistarību. T. Zeiferts pirmais mudinājis pievērst uzmanību dzejas formai, savu-

kārt sadarbībā ar J. Graubiņu Z. Madžiņa izkopusi klasiskās dzejas formas – tankas, trioletus, distihus, Šekspīra sonetu u. c.43
Padomju laikā Z. Madžiņai nebija pietiekamu publicēšanās iespēju, lai gūtu literārajai
pilnveidei nepieciešamo publikas vērtējumu.
Viņa nevēlējās pielāgot radošo darbību padomju varas prasībām, kaut labi prata Padomju Savienībā dominējošo krievu valodu
un labprāt lasīja krievu literatūru. Neraugoties uz varas maiņu, ko Z. Madžiņa savā mūžā
pieredzēja vairākkārt, viņa saglabāja garīgo
neatkarību, dzimtenes mīlestību, interesi par
klasisko mūziku un literatūru.
Z. Madžiņa mirusi 1974. gadā invalīdu
namā.
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LITERĀRĀS PASTAIGAS

Foto: Daina Ģeibaka

Materiālu izstrādājušas
INTA SALLINENE,
INGŪNA STRANGA
RCB Bibliotēku dienesta
galvenās ekspertes bibliotēku
jomā

Literāro pastaigu konkursam iesūtītie darbi
METODISKIE IETEIKUMI

Bibliotēku organizētās literārās pastaigas
ir novadpētnieciska satura ekskursijas ar iepriekš noteiktu objektu apskates programmu un rūpīgi izstrādātu maršrutu. Galvenais
pamats šādu pastaigu sagatavošanai ir bibliotēkas novadpētniecības un daiļliteratūras
resursi. Metodiskie ieteikumi ir praktiski izmantojams palīgs bibliotēkām, tomēr jāņem
vērā, ka katra pasākuma izdošanās ir atkarīga no radošuma un improvizācijas.
1. solis. Novadpētniecības materiālu
izpēte, lai noteiktu bibliotēkas apkaimes
objektus, kas saistās ar latviešu oriģinālliteratūras autoriem un/vai viņu darbiem:
sižetiem, varoņiem, tēlojumiem u. tml.
Vispirms tiek noskaidroti un izzināti novadam svarīgi kultūrvēsturiski objekti, kas būtu
iekļaujami ekskursijas maršrutā (ielas, nami,
koki, kanāli u. tml.). Informācijas meklēšanā
var izmantot:

bibliotēkas novadpētniecības krājumu;
RCB datubāzi “Iepazīsti Rīgu”;
LNB datubāzes (http://www.periodika.
lv/, http://www.zudusilatvija.lv/ u. c.).
Atrast nepieciešamo daiļliteratūru, kurā
minēti interesanti apkaimes objekti, palīdzēs arī:
RCB datubāze “Rīga daiļliteratūrā”;
bibliogrāfiskais rādītājs “Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu”.
2. solis. Mērķa un mērķauditorijas noteikšana
Literārās pastaigas mērķi (atpūta, izklaide, izziņa, apmācība, sacensības u. c.) definē,
lai potenciālajiem pasākuma dalībniekiem
varētu sniegt precīzu informāciju. Mērķauditoriju (skolēni, seniori, lasītāju klubiņa dalībnieki u. c.) ir lietderīgi noteikt, lai izvēlētos
konkrētās grupas vajadzībām, interesēm un
īpatnībām atbilstošu saturu un aktivitātes (pastaigas dalībnieku pārvietošanās ātrums, veids
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u. tml.). Taču ne vienmēr ekskursija jāorganizē noteiktai mērķauditorijai, to var sarīkot
arī plašam interesentu lokam, iesaistot atšķirīgas auditorijas, piemēram, pastaigā var būt
iekļauti senioru atmiņu stāsti skolēniem par
kādu no izvēlētā daiļdarba autoriem, notikumiem u. tml.
Svarīgi ir ieintriģēt pastaigas dalībniekus un
rosināt viņus patstāvīgi izzināt jaunus faktus.
3. solis. Objektu izvēle un detalizēta izpēte
Tiek izvēlēti vismaz divi nozīmīgi apkaimes kultūrvēsturiskie objekti (ielas, nami,
koki, kanāli u. c.). Objektu atlasē var būt svarīgi vairāki kritēriji: īpaša nozīme (vietas, daiļdarba autora vai tēlu popularitāte), neparasti,
interesanti notikumi, pieejamība, izziņas aspekti (fakti, dati u. c.).
Objektu izvēlē var iesaistīt arī potenciālos
dalībniekus, uzklausot viņu viedokli un intereses. Papildus daiļdarbiem literāro pastaigu
dalībnieki iepazīstināmi ar dažādiem materiāliem par konkrēto objektu: fotogrāfijām,
kartēm, apkaimes plāniem, ilustratīviem materiāliem, arhīvu dokumentiem u. tml.
4. solis. Maršruta sagatavošana
Literāro pastaigu ieteicams sākt un/vai
noslēgt bibliotēkā, lai tās dalībniekus klātienē iepazīstinātu ar bibliotēkas resursiem par
pastaigas objektiem. Ceļu uz izvēlētajiem objektiem var nospraust dažādi: noteikt sākuma
punktu un doties uz galamērķi, pārvietoties
pa vienu un to pašu ceļu turp un atpakaļ, iet
pa apli (sākuma punkts ir arī pastaigas noslēguma vieta).
Attālums. Jānoskaidro attālums starp izvēlētajiem objektiem un nepieciešamais laiks, lai
līdz tiem nokļūtu pastaigas solī. Ja paredzēts
izmantot sabiedrisko transportu, jānoskaidro
tuvākās pieturas, transportlīdzekļu kursēšanas grafiks un brauciena izmaksas.
Laiks. Jāparedz pasākuma kopējais laiks
(ne mazāk par pusstundu), kā arī laiks ceļam
starp objektiem un katra objekta iepazīšanai.
Optimāla ir tāda pastaiga, kurā cilvēki spēj uztvert sniegto informāciju un izvēlētais temps

nesagādā viņiem grūtības. Garākiem maršrutiem ieteicams paredzēt laiku atpūtai – pēc 40
minūšu staigāšanas 10 minūtes atelpai. Ekskursijas plānošanas procesu atvieglo maršruta
grafika sastādīšana.
Maršruta grafiks (piemērs)

Laiks
16.00–17.30
16.00

16.20–16.30
16.30–16.50
16.50–17.00
17.00–17.15
17.15–17.30
No 17.30

Vieta

Bibliotēka

Piezīmes
Pulcēšanās,
informācija par
pastaigas norisi,
iepazīšanās ar
materiāliem

Ceļš no
bibliotēkas
Stāstījums ceļā
uz Burtnieku
ielu Nr.58
Burtnieku
Stāstījums, dzejas
iela Nr.58
lasījums, konkurss
Ceļš uz bērzu
birztalu
Iepazīšanās
ar ilustratīvo
Objekts….
materiālu, atmiņu
stāsti
Atpakaļceļš
uz bibliotēku
Diskusijas
par tematu

Atkāpes no kopējā maršrutam paredzētā
laika nebūtu vēlamas.
Ekskursijas plānošana. Plānā ietilpst vadītāja stāstījums, daiļdarba fragmentu lasījums,
ilustratīvā materiāla aplūkošana un aktivitātes. Stāstījuma tekstu vēlams strukturēt – sākumā izklāstīt būtību, pēc tam pamata faktus,
nianses un saistīto informāciju. Stāstījumu ieteicams veidot vienkāršu un viegli uztveramu.
Dalībniekiem jādod iespēja ne tikai klausīties,
bet arī izklaidēties, atpūsties un gūt pozitīvas emocijas. Ekskursijas dalībniekus var iesaistīt dažādās aktivitātēs (īpaši svarīgi tas ir
bērniem domātajos pasākumos): skaļajos lasījumos, lomu spēlēs, izpētē. Var sarīkot viktorīnas un konkursus, paredzot dalībniekiem
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 alvas. Jautājumi saistāmi ar literārās pastaib
gas objektiem, zināšanām par attiecīgā daiļdarba autoru u. tml. Vēlams rosināt diskusijas
par tematu.
Drošības aspekti. Pastaigas laikā jāievēro
satiksmes noteikumi, nedrīkst radīt bīstamas
situācijas un traucēt citus cilvēkus.
5. solis. Ilustratīvo un papildmateriālu
apstrāde, sagatavošana
Literārajai pastaigai sagatavotajām prezentācijām, foto, audio, video u. c. materiāliem
jābūt vizuāli pievilcīgiem un kvalitatīvi noformētiem. Ne tikai plānošanas procesā, bet
arī maršruta vizualizēšanai potenciālajiem
dalībniekiem var noderēt maršruta karte. Tā
palīdzēs arī sekot līdzi pasākuma norisei Parasti kartēs maršruts tiek iezīmēts ar krāsainu
līniju, bet aplūkojamie objekti – ar piktogrammām. Vēlams, lai maršruta karte būtu sarūpēta katram pastaigas dalībniekam.
Papildināt stāstījumu, kā arī veidot izpratni
par objektu dažādos vēstures posmos palīdzēs
ilustratīvais materiāls. Ieteicams to laminēt,
lai varētu izmantot vairākkārt. Sagatavotie
ilustratīvie un papildmateriāli var noderēt ne
tikai pastaigas laikā, bet arī izstādēs, dažādu
informatīvu materiālu veidošanā u. tml.
Plānotais maršruts un objekti ir jāapseko
dabā. Var noorganizēt eksperimentālu pastaigu bibliotēkas kolektīvam – šādi būs iespējams konstatēt pasākuma plusus un mīnusus,
saņemt atsauksmes, gūt jaunas idejas un ierosinājumus.

7. solis. Literārās pastaigas maršruta
noformēšana atbilstoši konkursa prasībām
un iesniegšana RCB Bibliotēku dienestā
(rcbdien@rcb.lv)
Konkursa pieteikumam jāpievieno izmantoto avotu bibliogrāfiskais saraksts.
Padomi
Izmantojiet kolēģu pieredzi pastaigu
organizēšanā un piedalieties viņu veidotajos
pasākumos!
Esiet oriģināli! Varbūt atsevišķām interesentu grupām pastaigu var veikt nūjojot vai
skrituļojot?
Izmantojiet humoru! Vairākās grāmatās
lasāmi jautri stāsti par rakstniekiem, piemēram, Arnolda Auziņa “Arī rakstnieks ir cilvēks: mazā latviešu literatūras vēsture anekdotēs”.
Jebkurā pilsētas ekskursijas maršrutā ir
būtiski izvēlēties sākuma un beigu punktu, jo
tajos rodas pirmais un pēdējais iespaids, bieži
tie ir spilgtākie un atmiņā paliekošākie mirkļi.
Parūpējieties par atgriezenisko saiti!
Veiciet nelielu mutisku vai rakstisku pastaigas
dalībnieku aptauju. Šādi noskaidrosiet, vai dalībniekiem pasākums patika, saņemsiet jaunas
idejas un ieteikumus turpmākajam darbam.
“Labam maršrutam ir tās pašas iezīmes, kas labai izrādei – ir intriģējošs sākums
un skaidrs noslēgums, piesaistošs risinājums
ar kulmināciju.” (Andris Klepers, Vidzemes
Augstskolas lektors un bakalaura studiju
programmas “Tūristu gids” direktors).
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“PAŠVALDĪBU DARBINIEKS”
(1930–1940)

Foto: Daina Ģeibaka

INTA SALLINENE
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte bibliotēku
jomā

„Pašvaldību Darbinieks”
2017. gadā RCB ar pateicību pieņēma Antas Bušas dāvinājumu – astoņus mēnešraksta “Pašvaldību Darbinieks” numurus:
1938. gada Nr.6, 10,
1939. gada Nr.4, 5, 6, 8, 9,
1940. gada Nr.2.
Līdz šim tie bija glabājušies Antas Bušas
radinieka profesora Marģera Stepermaņa
mājas bibliotēkā. Tagad uzdāvinātie numuri
ir pieejami un gaida savus lasītājus lasītavā
“Rīgas Centrālās bibliotēkas vēsture. Rīga:
novadpētniecība”. Dāvinājums ir tikai neliela
daļa no visiem izdotajiem “Pašvaldību Darbinieka” numuriem, taču tas rosina sameklēt
un iepazīt arī pārējos. Mēnešraksts ir bijis laikabiedriem nozīmīgs izdevums desmit gadu
garumā, taču kā aizgājušo laiku liecinieks tas
ir ne mazāk vērtīgs arī mūsdienu lasītājam,
tāpēc ir vērts pārlapot laika gaitā nodzeltējušās lappuses vai uzmeklēt publikācijas elektroniskajā vidē.

“Pašvaldību Darbinieks” sāka iznākt
1930. gadā. Pēc deviņiem gadiem (1939,
Nr.12) tā nosaukums nedaudz mainīts –
“Pašvaldības Darbinieks”. Laika gaitā nedaudz variētas vai nemaz netiek dotas nosaukumziņas (ar 1938. g. “Mēnešraksts pašvaldību darbam un darbinieku sabiedriskās
dzīves jautājumiem”; ar 1940. g. Nr.2 bez
nosaukumziņām; ar 1940. g. Nr.4 “Mēnešraksts pašvaldības darbam un sabiedriskās
dzīves jautājumiem”). Izdevums izdots un
iespiests Rīgā, grāmatu spiestuves kooperatīvā ”Grāmatrūpnieks”, ar 1939. gadu – akciju sabiedrības “Rota” spiestuvē. Tā metiens
svārstās no 3800 līdz 7600 eksemplāriem.
Mēnešraksta izdevējs ir Rīgas pilsētas darbinieku biedrība, ar 1938. gada Nr.11. –
Galvaspilsētas Rīgas Pašvaldības darbinieku
biedrība, taču faktiskais izdevējs ir Rīgas
Pilsētas valde.
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“Pašvaldību Darbinieka” redaktors ir Kārlis Liepiņš. Redakcijā strādā Kārlis Bētiņš
(1930, Nr.2–1932, Nr.3, vada šaha nodaļu),
Andrejs Stepanovs (1931, redkolēģijas loceklis) un Ludvigs Straupmanis (1931, redkolēģijas loceklis). 1931. gada maijā redkolēģijā
ievēlēti: Jānis Bremmanis, Ādolfs Dumbergs,
Verners Līcis, J. Jansons un A. Kampars.
1930. gada nogalē iznāca pirmie trīs numuri (oktobris–decembris). 1931.–1939. gadā
“Pašvaldību Darbinieks” ir ikmēneša izdevums ar 12 numuriem gadā, bet 1940. gadā
no janvāra līdz maijam paspēj iznākt pieci
numuri.
Mēnešrakstam ir tematiski gada satura
rādītāji. 1940. gada Nr.1 dots pielikums “Jaunatnes kristīgā biedrība: aicinājums atbalstīt
biedrību ar ziedojumiem”. Izdevuma saturā
izdalītas pamatrubrikas: “Galvaspilsētas valdes darbība”, “Senāta lēmumi”, “Darbinieku
dzīve”, “Hronika”, “Ceļi un satiksme”, “Ārzemju apskats” un “Rakstniecība”. Raksti, kas
tematiski neiekļaujas rubrikās, ievietoti katra
numura sākumā. Dažos numuros ir papildu
rubrikas, piemēram, “Humors”.
Izdevums ir īpaši nozīmīgs RCB un filiālbibliotēku speciālistiem novadpētniecības
darbā un bibliotēku vēstures izpētē, jo tajā
atrodama daudzveidīga informācija par Rīgu
un rīdziniekiem, galvaspilsētas vēsturi, likumiem un notikumiem, personībām un statistiku, kā arī svarīgākais Latvijā un ieskats
ārvalstu dzīvē. Publikācijas uzbur pagājušā
gadsimta 30. un 40. gadu pirmās puses Rīgas
gaisotni, ļauj ielūkoties rīdzinieku ikdienā,
problēmās, atspoguļo pašvaldības rūpes par
iedzīvotājiem visās svarīgākajās dzīves jomās. Rakstu autori iezīmē pilsētas attīstības
plānus, iepazīstina ar laikabiedriem, Rīgas
pašvaldības darbinieku biedrību, kā arī met
skatienu pāri robežām un salīdzina Rīgu ar
citām Eiropas pilsētām.
Izdevumu bagātina reklāmas, kas piedāvā preces, pakalpojumus, izklaides un daudz
ko citu, norādot, kādās adresēs to visu var
saņemt. Mēnešrakstā ievietotas Rīgas sabiedrisko celtņu, pasākumu un personu fotogrāfijas. Uzvēdī Kārļa Ulmaņa autoritārās poli-

tikas slavinājuma vēsmas. Vadonim veltītas
publikācijas un fotoattēli, piemēram, Valsts
prezidents Ulmanis atklāj 15. maija laukumu, Brīvības pieminekli.
Sadaļā “Rakstniecība” var iepazīties ar
jauno grāmatu apskatiem, doti bibliotēkās
iegādāto grāmatu bibliogrāfiskie saraksti un
padomi, kādas grāmatas bibliotēkām vajadzētu iegādāties. Ieskatu grāmatu klāstā par
Rīgu sniedz P. Dzērves publikācija “Grāmatas un brošūras par galvaspilsētu Rīgu Latvijas 20 pastāvēšanas gados” (1938, Nr.11,
935.- 936. lpp.). Izdevumā publicēta arī informācija par Rīgas pilsētas bibliotēkām un
bibliotekāriem. Te varam uzzināt, kad bibliotekāri pieņemti darbā, kad beiguši darba attiecības, dažreiz norādīts, kādu iemeslu pēc viņi
uzsākuši vai pārtraukuši strādāt. Lūk, pāris
piemēru: “Pieņemti dienestā uz brīva līguma,
skaitot ar 1940. gada 1. februāri par bibliotekāriem ar algu pēc 5. grupas: Marta Papulis –
10. bibliotēkā, Zigrida Semago – 3. bibliotēkā
un Konstantīns Ārmanis-Zīmeļs – 6. bibliotēkā” (1940, Nr. 2, 135. lpp.); “Olga Zīle – pieņemta dienestā uz brīva līguma par bibliotekāri 2. bibliotēkā ar algu pēc 5. grupas, skaitot
ar 1939. gada 16. maiju.” (1936, Nr. 6, 543. lpp.).
Sīkāka informācija atrodama publikācijās par
darbinieku, arī bibliotekāru, darba jubilejām.
Viens no rakstiem veltīts bibliotekārei Irmai
Mauriņai, kura bibliotekāres darbā aizvadījusi
25 gadus, no kuriem 17 – Āgenskalna 2. tautas bibliotēkā. Biogrāfiskās ziņas papildina Irmas Mauriņas fotogrāfija (1938, Nr. 6,
421.-422. lpp.).
Izdevums sniedz informāciju par Pilsētas
valdes lēmumiem, arī par tiem, kas attiecas
uz bibliotekāru profesionālo darbību. Tā Pilsētas valde ir lēmusi, ka bibliotēku un lasāmo punktu darbiniekiem un darbiniecēm
darba vietā obligāti jāvalkā “melni vilnas drēbes ķiteļi” (1939, Nr.6, 521. lpp.). Šī apģērba
iegādei Pilsētas valde vienreiz gadā izsniedz
bibliotekāram 20 latu. Dienestu atstājot, ķitelis nav jāatdod, tas paliek valkātajam par
piemiņu.
Pilsētas skaitliskajam raksturojumam vel
tītas izsmeļošas statistikas tabulas, kas atklājarī
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bibliotēku apmeklētāju skaitu. Tā 1938. gadā
no janvāra līdz maijam apmeklētāju skaits pilsētas bibliotēkās un lasītavās bijis 614 267, bet
1937. gadā no janvāra līdz maijam – 588 526.
Skatu Rīgas vēsturē sniedz svarīgāko notikumu hronika, kas ietver visa veida nozīmīgāko
informāciju, sākot no pilsētas dibināšanas.
“Pašvaldību Darbinieks” informē arī par
to, kas ikdienā nodarbina rīdziniekus, piemēram, tiek salīdzinātas maizes cenas dažādās Eiropas valstīs. Tā rudzu maize Latvijā
1939. gadā maksā 20 santīmu, bet dažas maizes šķirnes var būt arī dārgākas. Tiek pastāstīts, kā kāds Kārlis Ploks atrisinājis dzīvokļa
jautājumu – uzbūvējot māju uz riteņiem Tallinas ielā 55. Bet pašu modernāko 30. gadu

īres namu Latvijā varot meklēt Rīgā Matīsa
un Brīvības ielu krustojumā. Rīdziniekiem
rūp žūpības apkarošana, pilsētas labierīcības,
ierēdņu ētika, tiek izrādīta vēlme latviskot ne
tikai Rīgu, bet arī latviešu uzvārdus. Skarti
arī daudzi citi jautājumi un problēmas, kas
savu aktualitāti nav zaudējušas vēl šodien un
gaida Rīgas domes risinājumus.
“Pašvaldību Darbinieks” ir ne tikai aizraujoša lasāmviela, tas var iekrāsot arī vienu
otru “balto plankumu” Rīgas pilsētas publisko bibliotēku vēsturē un papildināt bibliotēku novadpētniecības krājumu ar līdz šim
nezināmiem vai mazāk zināmiem faktiem,
dokumentiem un pārdomām par Rīgu un rīdziniekiem.
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SARUNAS GADA GARUMĀ

Foto: Daina Ģeibaka

INTAS SALLINENES INTERVIJAS

MANAS MĀJAS IR
LATVIJĀ
SARUNA AR
IVONNU NAUDIŅU
VAI VIEGLI BŪT JAUNAM
BIBLIOTEKĀRAM?
SARUNA AR
SANTU RUKMANI
APTIEKA DVĒSELEI
SARUNA AR
JEĻENU FUTU
BIBLIOTEKĀRI IR VISUR
SARUNA AR
VINETU BAŠKO
DZĪVE, PILNA DĀVANĀM
SARUNA AR
AGRU TURLAJU
BIBLIOTEKĀRS
BIBLIOTEKĀRIEM
SARUNA AR
ANDU SALDOVERI

MANAS MĀJAS IR LATVIJĀ

Foto: Zinta Geršmane

Saruna ar RCB Mežciema filiālbibliotēkas galveno
bibliotekāri IVONNU NAUDIŅU

2017. gada
RCB jubilāru
pasākumā kopā ar
bibliotēkas vadītāju
Sandru Kokinu

Kā sākās jūsu darba gaitas?
Pirms trīsdesmit gadiem man bija tikai
astoņpadsmit. Skolas gaitas uzsāku Rīgas
45. vidusskolā, bet 9. klasē mācības turpināju
Rīgas 36. vidusskolā (tagad Teikas vidusskola). Pēc izlaiduma gribēju būt patstāvīga
un strādāt. Uzzināju, ka Rīgas pilsētas Bērnu
bibliotēka meklē darbinieku, un septembrī
gāju pieteikties. Bibliotēka atradās Kārļa
Marksa (tagad Ģertrūdes) ielā 20. Ļoti gata
vojos pirmajai tikšanās reizei ar bibliotēkas
vadītāju Valentīnu Trihonovnu. Visu nak
ti gulēju ar ruļļiem matos, lai būtu skaista
frizūra. Miegs gan nenāca. No rīta uzvilku
kostīmiņu. Gribēju labi izskatīties un atstāt
patīkamu iespaidu. Ļoti vēlējos strādāt tieši

Foto no ģimenes albuma

2017. gada 18. septembrī, kad lietus
gāž kā no spaiņiem, brienu uz Mežciema
filiālbibliotēku, lai tiktos ar Ivonnu, kurai
RCB sistēmā rit trīsdesmitais darba gads.
Lietus dēļ bibliotēkā ir mazāk apmeklētāju,
tāpēc izdodas atrast samērā klusu stūrīti
sarunai un brīvu galdiņu smagajam, vēl
Ivonnas mammas veidotajam ģimenes
fotogrāfiju albumam.
Skolas gaitas uzsākot
bibliotēkā. Mani pieņēma, varbūt tāpēc, ka
biju daudz lasījusi un varēju sarunāties krievu
valodā.
Kāpēc izvēlējāties strādāt tieši bibliotēkā?
Man patika grāmatas un bibliotēkas. Jau
no bērnības biju liela lasītāja, mums mājās bija
daudz grāmatu. Mana pirmā bibliotēka bija
Rīgas pilsētas 39. bibliotēka, kas atradās Teikā.
To vadīja Balodes kundze. Uz bibliotēku gāju
pa mazo, kluso Pudiķu ieliņu. Man patika
parks pie bibliotēkas, atmosfēra bibliotēkā.
Vienreiz gan biju sarūgtināta, jo izvēlēto
grāmatu nedeva uz mājām, to vajadzēja lasīt
uz vietas.
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Foto no ģimenes albuma
Foto no ģimenes albuma

Skaistā bērnība kopā ar vecmāmiņu

Česlava un Rolands
Kā jūsu profesijas izvēli vērtēja ģimene?
Kad paziņoju vecākiem, ka gribu strādāt
bibliotēkā, tētis tikai noteica, ka es tur neko
nesaņemšu, alga būšot maza. Mammai iebildumu nebija. Viņa negribēja savu meitu redzēt strādājam rūpnīcā. Vecāku vairs nav, bet
esmu viņiem ļoti pateicīga par savu jauko,
saulaino bērnību. Mūsu mājās bieži tika rīkotas viesības, ciemojās draugi un radi. Mana
mamma Česlava bija poliete, tētis Rolands –
lietuvietis, bet man pasē ir ierakstīts “latviete”.
Ģimenē vecāki sarunājās poliski, un sarunu
līmenī arī es zinu šo valodu.
Vasaras mēs pavadījām pie jūras. Tētis
strādāja “Latvijas bērzā”, mamma rūpnīcā
“Alfa”. Fotogrāfijas ģimenes albumā atgādina
par svētkiem mūsu mājās, par kopīgiem brīžiem ar vecākiem un vecmāmiņu, par atpūtu
pie jūras un skolas gadiem. No bērnības man
saglabājušās tikai skaistas un mīļas atmiņas.
Arī vēlāk vecāki man daudz palīdzēja, mamma auklēja manu meitu.
Lai iegūtu bibliotekāra profesiju, ar darbu bibliotēkā nepietiek, ir arī jāmācās.
Vispirms mani mācīja kolēģi, ar ku-

riem kopā strādāju: Tatjana Medne, Olga
Deņgina, Oksana Gavriļuka un Elza Freija
(joprojām saiņoju grāmatas tieši tā, kā viņa
man iemācīja). Stājoties Kultūras darbinieku
tehnikumā, pirmajā gadā izkritu vēstures
eksāmenā, jo pagājušā gadsimta 90. gados
skatījums uz vēsturi bija mainījies un vairs
neatbilda tam, ko man mācīja skolā. Jauno
pieeju vēl nebiju apguvusi un nesapratu, kādu
atbildi eksāmena komisija gaida. Nākamajā
gadā gāju atkal un iestājos Bibliotēku nodaļā.
Mācību laiks man ļoti patika, bija dažādi
pasākumi, svētki. Ļoti stingrs savās prasībās
bija vēstures skolotājs Ģībieša kungs. Reiz uz
liela papīra ruļļa uzrakstījām, ka darīsim un
mācīsimies visu, lai tikai viņš neliek mums
kārtot vēstures eksāmenu. Rullī ietinām
trīs rozes un pasniedzām šo lūgumrakstu
skolotājam. Protams, eksāmens bija jāliek.
Izlaidumā diplomu un ziedus mums pasnie
dza skolas teātra darbinieku kursa sagatavotā
uzvedumā. Bija skaisti.
Kultūras darbinieku tehnikumā gūtās
zināšanas iedeva pamatu, kā esat tās
papildinājusi trīsdesmit darba gados?
Mans hobijs mūža garumā ir lasīšana.
Pārzinu gan klasiku, gan jaunāko literatūru.
Bibliotēkas darbā tas ir ļoti svarīgi.
Profesionālajā izaugsmē daudz devuši
bibliotēkas rīkotie mācību braucieni gan uz
ārzemju, gan uz Latvijas bibliotēkām. Sekoju
RCB mācību plānam un cenšos apmeklēt tajā
iekļautās lekcijas un seminārus. Ļoti vērtīga
ir mūsu pašu sistēmas bibliotēku darba
pieredze. Šogad rotācijas kārtībā pastrādāju
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ir izveidojies interešu pulciņš “Domubiedri”,
kura dalībniekiem reizi mēnesī
lasām
jaunākās literatūras apskatus, pārrunājam ar
viņiem notikumus kultūras dzīvē. Bibliotēkā
ir pietiekami pieejama jaunākā literatūra, ir
datori un internets.
Ko jūs šodien novēlētu bibliotēkai?
Lai Mežciema filiālbibliotēkai būtu sava,
jauna un skaista, no skolas neatkarīga ēka
ar diviem stāviem un konferenču zāli, kluso
lasītavu, darba telpām bibliotekāriem. Ja tas
nav iespējams, tad vismaz lielākas telpas ar
atsevišķu darba telpu bibliotekāriem un kluso
lasītavu. Bibliotēkai būtu vajadzīgas arī jaunas,
vienota stila mēbeles. Tagad kaut ko ir iedevusi
skola, kaut ko – citas bibliotēkas. Bibliotekāru
darbs būtu jānovērtē ar lielāku atalgojumu.
Mēs esam maza bibliotēka, varbūt tāpēc
mūsu paveiktais reizēm paliek nepamanīts.
Iespējams, mums pašiem būtu vairāk par sevi
jāatgādina, jāprot vairāk reklamēt sasniegto.
Gribētos, lai atkal vismaz reizi gadā varētu
sapulcēties visi mūsu sistēmas bibliotekāri,
lai varētu kopīgi svinēt Ziemassvētkus, Jāņus.
Man pietrūkst šo tikšanos ar kolēģiem.
Domāju, ka mums pietrūks arī Spodrības
dienu, kad, netraucējot lasītājus, paveicām
daudz dažādu iekšējo darbiņu.Tās ir atceltas.
Tagad viss būs jādara lasītāju klātbūtnē.

Foto Ivonna Naudiņa

Juglas filiālbibliotēkā. Tur pa īstam novērtēju,
cik mīļi un atsaucīgi man liekas mūsu
Mežciema lasītāji. Esam maza bibliotēka,
varbūt tāpēc jūtamies kā viena ģimene. Juglas
lasītāji sākumā man bija sveši, arī viņi uz mani
skatījās tā piesardzīgi.
Mežciema filiālbibliotēkā ir jauns
bibliotēkas darba modelis – mūsu bibliotēku
sistēmā pirmais un pagaidām vienīgais. Kādi
ir vienotā skolas un publiskās bibliotēkas
modeļa plusi un mīnusi?
Skolas bibliotēka tika reorganizēta, un
tagad skolā glabājas un tiek izsniegtas tikai
mācību grāmatas. Skolas bibliotekāre ir mūsu
darbiniece, no oktobra vidus līdz aprīlim
viņa strādā mūsu telpās. Pateicoties jaunajam
modelim, bibliotēkā ir palielinājies bērnu un
jauniešu skaits. Visi pirmklasnieki, jeb kā mēs
viņus mīļi saucam “pirmīši”, ar vecāku galvojumu tiek pierakstīti bibliotēkā. Tagad mums
ir mazāk parādnieku, jo skolotāji seko, lai
skolēnu saistības ar bibliotēku tiktu nokārtotas
laikus.
Tomēr esam novērojušas, ka līdz ar mācību
gada sākumu bibliotēku mazāk apmeklē
pieaugušie lasītāji, jo viņiem nepatīk troksnis un burzma, ko nereti rada skolas bērni.
Vecākā gadagājuma cilvēkiem tas traucē
mierīgi palasīt kādu avīzi vai žurnālu, parunāt
ar bibliotekāru vai citu lasītāju par literatūru
un dzīvi. Šo problēmu varētu risināt, ja
bibliotēkai būtu telpas klusajai lasītavai.
Mani priecē, ka līdz šim esam iztikuši bez
strīdiem. Uzskatu, ka bibliotekāram ir jābūt
tik profesionālam, lai spētu novērst vai ātri
atrisināt konfliktus, neiesaistot tajos citus
cilvēkus.
“Bibliotēkas kolektīva vēlējums ir, lai
bibliotēka ar laiku kļūtu par Mežciema
kultūras centru, lai būtu vairāk pieejama
jaunākā literatūra, lai bibliotēkā būtu datori un pieeja internetam,” tā Mežciema
bibliotēkas kolektīvs raksta šī gadsimta
sākumā – 2001. gada uzziņu izdevumā
“Rīgas Tautas bibliotēkas”. Kas no šī
vēlējuma ir piepildījies?
Viss ir piepildījies! Lasītāji pie mums nāk,
bibliotēkas rīkotie pasākumi tiek apmeklēti,

Daniels iepazīstina ar dzīvniekiem
Kas jums bibliotekārajā darbā sagādā
gandarījumu?
Gandarījumu sniedz jau tas vien, ka varu
strādāt bibliotēkā, apliecināt sevi šajā profesijā, daudz mācīties, zināt un sekot līdzi novitā-
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tēm. Man patīk strādāt mūsu kolektīvā. Bibliotēkas vadītāja Sandra Kokina rīko kolektīva
un lasītāju kopīgas ekskursijas. Tā esam kopā
daudz ko redzējuši. Man patīk komunikācija
ar bibliotēkas apmeklētājiem. Pie mums nāk
daudz interesantu un radošu dažādu paaudžu
cilvēku, ir laba sadarbība ar skolu. Piemēram,
9. klases skolēns Daniels Kalvišs, kurš bibliotēkā lasa jau no otrās klases, iesaistās pasākumu organizēšanā. Bibliotēkā tika sarīkota
viņa eksotisko dzīvnieku izstāde, kurā varēja
aplūkot iguānu, lidojošo oposumu un citus
dzīvnieciņus. Tāda izstāde nav bijusi nevienā
citā bibliotēkā!
Vai jums mājās arī ir dzīvnieki?
Man ļoti patīk dzīvnieki, nevaru
iedomāties savu dzīvi bez mājas mīluļiem.
Dzīvoju Teikā, divistabu dzīvoklī. Tur
mani sagaida sunītis Totiņš un degu Nikse
(grauzēju kārtas dzīvnieciņš. – Red.). Man ir
bijusi arī šinšila.
Iepazīstiniet, lūdzu, ar savu ģimeni.
Manai meitai Kristīnei ir 25 gadi. Viņa
auklē kādas ģimenes bērnus un strādā arī
mūsu bibliotēkā par apkopēju. Dzīvojam
atsevišķi, bet mums ir ļoti labs kontakts

un kopīgas intereses. Viens no mūsu hobijiem ir kopīgi ceļojumi. Šogad iepazinām
kaimiņzemes Lietuvu un Igauniju. Kristīne,
tāpat kā es, daudz lasa.
Ar vīru Valentīnu esam kopā 15 gadus.
Viņš ir no Baltkrievijas, labi zina poļu valodu,
runā arī latviski. Vīrs strādā celtniecībā un ir
piedalījies tādu lielu objektu kā Prezidenta pils,
VEF Kultūras pils un Stūra māja restaurēšanā.
Ik pa laiciņam braucam apciemot Valentīna
radus Baltkrievijā. Pirmajos gados, tur
viesojoties, bija tāda “padomiska sajūta”, bet
pamazām Baltkrievija kļūst eiropeiskāka. Tiesa, jau pēc trim vai četrām dienām man vairs
negribas runāt krieviski un ļoti gribas atpakaļ
uz Latviju. Te ir manas mājas.
Mans hobijs ir arī sēņošana. Sēņot braucu
ar savu automašīnu, autovadītāja tiesības man
ir jau 20 gadu. Varu atklāt savas sēņu vietas –
tās ir Lilastē. Šodien atnesu spaini sēņu kādam
bibliotēkas lasītājam. Tas bija specpasūtījums
– viņam garšo sēnes, bet man patīk tās lasīt.
Mūsu ģimenes tradīcija ir Jaungada baraviku zupa. Mūsu ģimenes mīļākais ēdiens
ir kartupeļu pankūkas. Kartupeļus rīvēju uz
smalkās rīves, ar rokām. Pievienoju sīpolus.

Ivonnas Naudiņas baraviku zupas recepte (4–6 porcijas)
Nepieciešams:
žāvētas ribiņas 125 g
saldētas baravikas 1 kg
grūbas vai miežu putraimi 25 g
4 nelieli kartupeļi
1 paliels burkāns
garšvielas: sāls, pipariņš,
1–2 buljona kubiņi
1 ēd. karote sviesta
Gatavošanas laiks: 1 stunda 30 minūtes.
Sarežģītība:viegli.
Pagatavošana.
Grūbas vai putraimus iepriekšējā vakarā iemērc remdenā ūdenī. Žāvēto gaļu noņem no
kaula un liek vārīties. Nokāš putas, pievieno izmērcētās grūbas un garšvielas. Tad pievieno
burkānu, kartupeļus un pavāra. Beigās liek saldētas baravikas un vāra. Pievieno sviestiņu.
Kad zupa gatava, pievieno krējumu. Pasniedz tūlīt pēc pagatavošanas.
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Nelieku ne olu, ne miltus, tad pankūkas iznāk
kraukšķīgas un sulīgas.
Kas jūs uztrauc mūsdienu sabiedrībā?
Bezjūtība, vienaldzība, egoisms. Bibliote
kārajā vidē gan tas ir maz jūtams.
Vai bibliotekāra profesijai ir nākotne?
Jā, apmeklējot lekcijas mūsu bibliotēkā,
redzu daudz jaunu seju. Ja jaunieši izvēlas
šo profesiju, tātad bibliotēkai ir nākotne.
Mācoties uzzinu daudz jauna, redzu, kā
mainās bibliotēkas ikdiena. Pirms trīsdesmit
gadiem, kad sāku strādāt, bibliotēkā bija

kartīšu katalogi, rakstījām ar roku vai rak
stāmmašīnu, nezinājām, kas ir dators un
plastikāta lasītāju kartes. Bibliotēkas mainās,
tātad tām ir nākotne.
Bibliotēkā sarodas mazie lasītāji, kuri
pacietīgi gaida, kad varēs parunāt ar savu
bibliotekāri Ivonnu. Man laiks doties prom.
Laukā joprojām līst, bet nu jau tas tāds sēņu
lietutiņš. Gribas vēl šovakar izmēģināt Ivon
nas kartupeļu pankūku recepti. Lai Ivonnai
veiksmīgi un radoši nākamie darba gadi un
pilni sēņu grozi!
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VAI VIEGLI BŪT JAUNAM
BIBLIOTEKĀRAM?

Foto: Daina Ģeibaka

Saruna ar RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galveno
bibliotekāri SANTU RUKMANI

Vadot “RCB gadagrāmatas 2012” prezentāciju.
2013. gada decembris.
2017. gada 25. septembrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā tiekos ar vienu no idejām
bagātākajām un talantīgākajām jaunajām
bibliotekārēm – Pieaugušo literatūras nodaļas galveno bibliotekāri Santu Rukmani.
Par viņas profesionalitāti esmu pārliecinājusies, apmeklējot Santas vadītos pasākumus, aplūkojot viņas veidotās izstādes un

kopīgi darbojoties projektu realizēšanā. Šogad, strādājot pie projekta “Mans stāsts par
Rīgu”, apbrīnoju Santas spēju ieklausīties
atšķirīgos viedokļos, atrast kopsaucējus ar
vecākās paaudzes un citu profesiju pārstāvjiem. Ērti iekārtojamies Rīgas vēstures un
novadpētniecības lasītavā sarunai kafijas
tases garumā.
Vai cieņa pret vecāko paaudzi un atšķirīgiem viedokļiem tev ir ieaudzināta ģimenē?
Kādu ceļamaizi dzīvei saņēmi no saviem vecākiem, vecvecākiem?
Jā, domāju, ka tas noteikti ir tādēļ, ka
bērnību pavadīju ļoti ciešā kontaktā gan ar
vecākiem, jo esmu vienīgais bērns ģimenē,
gan ar vecvecākiem un vecvecmammu. Kādu
laiku vienā mājā dzīvojām četras paaudzes: es,
mamma Inita, tētis Edgars, vecmamma Vija,
vectēvs Jānis un vecvecmamma Tija. Tikai
tagad pa īstam novērtēju to, ka man bija iespēja
satikt un iepazīt visus četrus vecvecākus un arī
savu vecvecmammu. Es negāju bērnudārzā.
Kamēr vecāki strādāja, mani pieskatīja vecmamma vai vectēvs, kuri bija nesen aizgājuši
pensijā. Bieži biju kopā ar vecvecmammu,

Foto no ģimenes arhīva

Ar vecvecākiem:
Jānis Rukmanis,
Alma Rukmane,
Santa Rukmane,
Vija Veigure, Jānis
Veigurs. 1990. gads.
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nebūs intereses. Man joprojām patīk staigāt
pa kapsētām, pētīt pieminekļus un domās
atcerēties arī savus aizgājušos tuviniekus
– no vecvecākiem nu jau vairs palikusi tikai vecmāmiņa Vija. Viņa man iemācījusi
viesmīlību, viņai vienmēr ir bijis svarīgi, lai
cilvēks ir labi paēdis. Vecmammai šobrīd ir 81
gads, un viņa joprojām savu ģimeni lutina ar
visgardākajiem ēdieniem pasaulē.
Varbūt Endzelīns vai mūsdienu valodnieki saklausītu, bet es nespēju uztvert ne
mazāko kāda novada izrunas atblāzmu tavā
valodā. Kura ir tava dzimtā puse?

Foto no ģimenes arhīva

Foto no ģimenes arhīva

kura 70 gadu vecumā bija salauzusi gūžu. Šī
trauma bija viņu noguldījusi uz gultas, kur
vecvecmamma pavadīja vairāk nekā 20 gadu.
Kopā dziedājām, spēlējām kārtis un lasījām
pasakas, vecvecmamma man iemācīja latviešu
tautasdziesmas un ziņģes. Ikreiz, kad dzirdu
skanam “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, joprojām
uzreiz iedomājos par vecvecmammu.
Var teikt, ka līdz pat skolas sākumam visu
laiku biju kopā ar pieaugušajiem, ar veciem
cilvēkiem, no kuriem daudz mācījos. Vecāki
un vecvecāki man iemācījuši cieņu, iejūtību,
sapratni, piedošanu, atbildību un godprātību.
Bērnībā novēroju, kā savā starpā saprotas
dažādu paaudžu cilvēki – mamma ar vecmammu, vecmamma ar vecvecmammu.
Ne vienmēr viņu uzskati sakrita, tādēļ tika
meklēti kompromisi. Tagad saprotu, ka tas noteikti man ir devis spēju ieklausīties atšķirīgos
viedokļos un atrast kopsaucēju.

Nobijies zaķis pie fotogrāfa. Diena pēc trešās
dzimšanas dienas. 1991. gada 21. jūnijs.
Ar vecmammu Viju. 2014. gada oktobrī.
Vecmamma Vija bieži gāja uz kapiem un
vienmēr ņēma mani līdzi, stāstīja par katru
piederīgo. Klausījos ar interesi. Man šķiet ļoti
svarīgi jau no agras bērnības iesaistīt bērnus
visur, stāstīt, runāties ar viņiem, negaidīt laiku, kad viņi būs pietiekami lieli, jo vēlāk var
būt par vēlu un izaugušajam bērnam vairs

Mana dzimtā puse ir Jēkabpils. Kā jau
zinām, to veido divas pilsētas: Daugavas
kreisajā krastā – Jēkabpils, bet labajā krastā
– Krustpils. Tētis ir dzimis Jēkabpils novadā,
kur es pavadīju savas dzīves pirmo gadu, bet
mamma – Krustpils novadā, kur pārcēlāmies,
kad man bija gads. Vecāki un vecmamma tur
dzīvo joprojām.
Jēkabpils atrodas vietā, kur robežojas novadi, tāpēc vietējo iedzīvotāju domas par
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Uz skolu. Ar vecākiem Initu un Edgaru.
1995. gada 1. septembris.

Lauku bērns. 1994. gads.

1. klasē lasīšanas stundās man bija ārkārtīgi
garlaicīgi, jo, kamēr citi vēl vilka kopā zilbes,
es jau biju izlasījusi visu mācību grāmatu no
vāka līdz vākam. Bērnībā man nebija mīļākas
nodarbes kā lasīšana. Kad vasarās aizbraucu
ciemos pie brālēna uz laukiem, tad acis zibēja,
skatoties, kādas viņam plauktā grāmatas.
Kamēr ciema bērni ārā spēlēja futbolu, es
laimīga sēdēju brālēna istabā un lasīju, lasīju,
lasīju… Kad mājās esošās bērnu grāmatas bija
izlasītas, vecāki mani aizveda uz Jēkabpils Galveno bibliotēku. Kādu laiku biju nodarbināta,
taču jau kādā 5. klasē biju izlasījusi visu, kas

Šogad aprit desmit gadi, kopš esmu Rīgā.
Jau skolas laikā zināju, ka pēc vidusskolas
beigšanas došos mācīties uz Rīgu. Man
noteikti bija jānokļūst šeit. Ne Daugavpilī, ne
Jelgavā, ne Liepājā – tās mani neinteresēja.
Rīga gan vienmēr vilināja!
2007. gada septembrī sāku studēt baltu
filoloģiju Latvijas Universitātes Filoloģijas
fakultātē. Piecus gadus nodzīvoju studentu kopmītnēs Teikā, Tālivalža ielā.
Kopmītņu laikā ieguvu labas draudzenes,
ar kurām joprojām uzturu ciešus kontaktus – sadraudzējāmies trīs juristes, trīs eko-

Foto no ģimenes arhīva

atrodams Bērnu nodaļā un man atļāva ņemt
grāmatas Pieaugušo literatūras nodaļā. Biju
sajūsmā! Sākās īstais atklājumu laiks – vienu
vasaru tas bija Blaumanis, citu vasaru – Remarks. Izlasīto vienmēr apspriedu ar tēti,
kurš ir ļoti erudīts cilvēks. Skolas laikā atlika
tikai tētim pateikt, ka mācāmies, piemēram,
par Ziemeļu karu, un viņš uzreiz varēja nosaukt kara cēloņus, sekas un ar to saistītās
personības. Kad aizbraucu uz mājām, ar tēti
joprojām runājamies par mūziku, kultūru un
pasaules norisēm.
Kad un kā sākās tavs stāsts par Rīgu?

Foto no ģimenes arhīva

to, kuram novadam viņi ir piederīgi, dalās.
Mana ģimene sevi tomēr vairāk asociē ar
Sēlijas kultūrvēsturisko novadu. Sēlijai tik
raksturīgo kāpjoši krītošo intonāciju Rīgā
esmu iemācījusies padarīt par stieptu, tomēr
šaurā un platā “e” lietojums mani joprojām
mēdz mulsināt – no tā var pamanīt, ka neesmu rīdziniece.
Kas rosināja tavu lasītprieku un veidoja
attieksmi pret grāmatu?
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nomistes un es, vienīgā filoloģe. Pēc studiju
beigšanas ar divām draudzenēm nepilnus trīs
gadus kopā īrējām dzīvokli Torņakalnā. Mūsu
rīcībā bija privātmājas pirmais stāvs, bet otrajā
stāvā dzīvoja saimnieks – folklorists, Latvijas
Radio 1 raidījuma “Laikarata riti” vadītājs
Vidvuds Medenis ar ģimeni. Tas bija interesants un skaists laiks – ar meitenēm rīkojām
ballītes, bija daudz visādu skriešanu, iešanu.
Tad parādījās puiši, un mums katrai sākās cits
dzīves posms.
Kas noteica tavu profesijas izvēli?
Mana vecmamma Vija jaunībā kādu
laiciņu bija strādājusi bibliotēkā, tomēr viņas
pieredze nekādi neietekmēja manu profesijas izvēli. Skolas laikā man vienlīdz labi
padevās visi mācību priekšmeti, bet lielāka
interese bija par humanitārajām zinātnēm.
Vidusskolas beigās biju neziņā, ko darīt tālāk.
Mamma gribēja, lai mācos ekonomiku, tētis
saskatīja manī juristi, bet es vecākiem tomēr
nepaklausīju un aizgāju studēt filoloģiju. Galu
galā viņi, protams, atbalstīja manu izvēli.
Vecāku viedoklis man ir ļoti svarīgs, bieži sazvanos ar mammu un jautāju pēc viņas padoma. No mammas esmu mācījusies atbildību,
apzinību un kārtību visās lietās.
Tomēr tava pirmā darba vieta nav tieši
saistīta ar filoloģiju, bet ar bibliotēku. Ar
kādiem izaicinājumiem nācās saskarties ikdienas darbā?
Mana pirmā un līdz šim vienīgā darba
vieta ir Rīgas Centrālā bibliotēka. 2010. gada
7. decembrī sāku strādāt filiālbibliotēkā
“Rēzna”. Pirmā darba diena bija interesanta, jo viss bija jauns un nezināms, vajadzēja
iepazīties gan ar darba procesiem, gan ar
kolēģiem. Jau pirmajā dienā saskāros ar to,
ka vairums apmeklētāju runā tikai krieviski.
Man tā bija liela problēma, jo skolas laikā
krievu valodu nemācījos un manā draugu un
paziņu lokā arī krieviski neviens nerunāja.
Pateicoties TV seriāliem, valodu gan sapratu,
tomēr runāt bija ļoti grūti. Iestājos krievu
valodas kursos, kur satiku jauniešus līdzīgā
situācijā. Kopā mums izdevās pārvarēt valodas barjeru. Šobrīd, raugoties atpakaļ, redzu,
ka pusotrs gads, ko nostrādāju “Rēznā”, sakrita

ar līdz šim saspringtāko manas dzīves posmu:
darbdienās un arī sestdienās strādāju, vakaros
skrēju uz lekcijām, pa vidu visam vēl krievu
valodas kursi un dziedāšana korī. Esmu ļoti
pateicīga “Rēznas” vadītājai Natālijai Petrānei
un visām kolēģēm par sapratni un atbalstu
šajā laikā, jo galu galā man izdevās visu paspēt
un izdarīt.
Kāpēc izvēlējies darbu Rīgas Centrālajā
bibliotēkā?
Strādāt sāku tikai maģistrantūras 1. kursā,
kad Rīgā biju nodzīvojusi gandrīz četrus gadus.
Man nebija itin nekādas darba pieredzes, tikai
bakalaura grāds filoloģijā un ļoti liela vēlme
strādāt. Kad sāku aktīvi meklēt darbu, nosūtīju
savu CV uz dažādām vietām, arī uz RCB, lai
gan tur nekāda vakance nebija izsludināta.
Paspēju to aizmirst, taču kādu dienu pienāca
telefona zvans no bibliotēkas. Domāju, ka
neesmu laikā atdevusi kādu grāmatu, jo biju
RCB lasītāja, bet izrādījās, ka mani aicina uz
darba interviju. Biju neizsakāmi priecīga.
Filiālbibliotēkā “Rēzna” mans darbs vairāk
bija saistīts ar bērniem. Bibliotēkai jau bija izveidojusies laba sadarbība ar tuvākajām skolām,
bērni nāca uz lasītāju klubiņa nodarbībām,
kopā ar kolēģi Sandru Reinbahu organizējām
pasākumus. Darbs “Rēznā” nozīmēja arī
to, ka viena diena nedēļā bija jāpavada RCB
ārējā apkalpošanas punktā Katoļu ielā – arī šo
uzskatu par lielu pārbaudījumu un pieredzi.
Pēc pusotra gada – tieši tad, kad gatavojos
aizstāvēt maģistra darbu, – man tika piedāvāts
darbs RCB Pieaugušo literatūras nodaļā.
Milzīgs paldies toreizējai RCB direktorei Doloresai Veilandei, kura mani pierunāja nākt uz
šejieni, jo sākumā atteicos, domājot, ka man
ir gana labi “Rēznā”. Tomēr darbs Pieaugušo
literatūras nodaļā ir pavēris daudz plašākas
iespējas.
Kad 2012. gadā pārnācu uz šo nodaļu,
sākumā vairāk strādāju ar lasītājiem un
grāmatām, mazāk ar pasākumiem un
izstādēm. Taču toreizējā vadītāja Irisa Arāja
drīz vien pamanīja, ka izrādu interesi par
literatūras izstāžu veidošanu un pasākumu
organizēšanu, un ļāva man visur iesaistīties –
liels paldies viņai par to! Vēlāk arvien vairāk
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sastrādājos ar Guntu Ozolu, kura pašlaik ir
mana vadītāja. Mums ir izveidojies ļoti labs
kontakts – viegli saprotamies, kopā ģenerējam
idejas un lielo darbu virpulī atrodam laiku arī
humoram.
Bibliotēkā lielu atzinību guvušas
un jau trešo gadu pēc kārtas notiek tevis ierosinātās un vadītās Bibliotekāru
stāstu pēcpusdienas. Kas tevi pamudināja
organizēt šādas tikšanās? Vai bibliotekāru
stāsti tiek saglabāti vēsturei?
Man vienmēr ir šķitis, ka kaut kādā
ziņā bibliotekārs savā profesijā jūtas neno
vērtēts – vai nu atalgojuma dēļ vai kas
cits, tomēr bibliotekāriem vajadzētu būt
optimistiskākiem un ar lielāku lepnumu
raudzīties uz savu profesiju. Otrs iemesls ir
tas, ka RCB sistēmā esam daudz darbinieku,
mums reti iznāk satikties ar kolēģiem no
filiālbibliotēkām, ikdienas steigā un rutīnā
nav laika iepazīt vienam otru. Tādēļ man
gribējās, lai būtu šāds pasākums, kurā varam
satikties, parunāties un, galvenais, runāt tikai
par labo, kas ir mūsu profesijā. Gausties taču
var vienmēr, bet kāds no tā labums?
Ar bibliotekāru stāstu saglabāšanu gan līdz
šim man nav veicies, jo pirmajā pasākumā
man tas neienāca prātā, otrajā reizē es gan biju
nolikusi uz galda telefonu ar ieslēgtu ierak
sta funkciju, bet pasākuma beigās nejauši
nogrūdu to zemē un ieraksts netika saglabāts.
Varbūt nākamo pasākumu atkal mēģināšu

ierakstīt, jo, manuprāt, tas būtu ļoti interesants materiāls, ko pēc gadiem paklausīties un
novērtēt.
Tu esi piedalījusies vairāku projektu
realizācijā. Kādi ir šī darba nozīmīgākie
ieguvumi?
Esmu pateicīga RCB administrācijai,
ka man kopā ar toreizējo Bibliotēku dienesta vadītāju Daigu Bērziņu bija iespēja
piedalīties tādā projektā kā “Nordplus 2014
Late Life Learning”. Šis projekts lika man
plašāk paraudzīties uz bibliotēkas funkcijām
un nākotnes iespējām. Nozīmīgs ieguvums
bija komunikācijas treniņš – veselu nedēļu
pārsvarā sarunājāmies tikai angliski vai
krieviski, iepazinām citu valstu bibliotēkas
un bibliotekārus. Ļoti priecājos arī par to,
ka RCB projektu vadītāja Ilze Apine mani
uzaicināja iesaistīties projektā “Mans stāsts
par Rīgu”.
Man patīk jebkura pasākuma un notikuma sagatavošanas process – tas, kas ir pa vidu
no idejas līdz rezultātam, – jo rezultāts ir tikai
darba redzamā daļa, zem kuras ir idejas formulējums, tēmas izpēte, cilvēku uzrunāšana,
kompromisu meklēšana, stress par to, ka kaut
kas var noiet greizi, un milzīgs atvieglojums,
kad viss tomēr beidzas labi. Tā es ķeru adrenalīnu – gatavojoties pasākumiem.
Ko tev profesionāli un emocionāli ir
sniegusi darbība Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijā?

Foto no ģimenes arhīva

Latvijas
Bibliotekāru
biedrības Jauno
speciālistu sekcijas
meitenes.
2014. gada
septembris.
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Sekcijā iesaistījos brīdī, kad šķita,
ka darbā iestājusies rutīna un pietrūkst
ārpusdarba aktivitāšu. Biju diezgan aktīva
mazliet vairāk nekā gadu – piedalījos dažādos
pasākumos, iepazinos ar citiem Latvijas
jaunajiem bibliotekāriem. Tobrīd man bija
svarīgi pārliecināties, ka šajā profesijā strādā
mana vecuma cilvēki. Vēlāk mazliet mainījās
mani darba pienākumi – tā kā biju izrādījusi
iniciatīvu pasākumu organizēšanā, izstāžu
izvietošanā u. tml. aktivitātēs, drīz vien tiku
vairāk piesaistīta tieši šādam darbam. Kopš
tā laika manā ikdienā vairs nav it nekādas
rutīnas. Vēl kādus divus gadus teorētiski biju
Jauno speciālistu sekcijas biedre, taču man
vairs nebija ne laika, ne enerģijas piedalīties
ārpusdarba bibliotekārajās aktivitātēs, tādēļ
no biedrības izstājos.
Statistika liecina, ka 2016. gada beigās
RCB visvairāk darbinieku (56,32%) bija
vecuma grupā 40–59 gadi, bet tavā vecuma
grupā, proti, 25–39 gadi – tikai 13,03%. Vai
viegli būt jaunam mūsdienu bibliotekārajā
sabiedrībā? Ko tu vari mācīties no gados
vecākiem kolēģiem, kādu padomu sniegt
viņiem?
Lai gan nejūtos vairs tik jauna, tomēr tā
ir, ka ar kolēģi Madaru Bruģi esam jaunākās
mūsu kolektīvā. Man ir viegli strādāt, jo esmu
pieradusi kontaktēties ar vecākiem cilvēkiem.
Uzsākt sarunu ar viņiem man pat ir vieglāk
nekā ar vienaudžiem. Strādājot klientu
apkalpošanas sfērā, ir svarīgi būt pacietīgam,
spēt uzklausīt, taču vienlaikus neuztvert
katru apmeklētāju pārāk emocionāli. To
joprojām mācos no kolēģiem, ieklausos viņu
padomos, kā rīkoties dažādās saspringtās
situācijās. Savukārt es reizēm palīdzu
vecākajiem kolēģiem ar kādām tehniskām
lietām, piemēram, ja kaut kas nestrādā datorā.
Neatkarīgi no vecuma starpības labi saprotos
ar visiem, tomēr ir lietas, ko varu apspriest tikai ar Madaru, piemēram, jaunākos seriālus
un filmas, pasākumus un koncertus.
Vai bibliotekāra darbs sniedz ganda
rījumu? Kas tev šajā profesijā patīk, kas
nepatīk?
Strādāju RCB gandrīz septiņus gadus, šī ir

mana pirmā un vienīgā darba vieta. Protams,
man patīk šis darbs – patīk tas, ka ir tik daudz
dažādu virzienu, kuros bibliotekārs var darboties. Tā ir ne tikai grāmatu izsniegšana un
darbs ar apmeklētājiem, te ir iespēja izpausties
arī radoši, organizēt pasākumus, veidot
literatūras izstādes. Bibliotēkā var satikt daudz
interesantu cilvēku, kurus es citādi varbūt
nekad nesatiktu. Protams, gribētos lai būtu
vairāk jaunu kolēģu, lai tie, kuri pabeiguši
bibliotēkzinātnes studijas, izvēlētos strādāt
bibliotēkā. Gribētos, lai visi būtu bagātāki un
lai darba kvalitāti uzlabotu pilnvērtīgs tehnisko resursu nodrošinājums.
Tu ne tikai dziedi Latvijas Universitātes
Fizikas un matemātikas fakultātes jauktajā
korī “Aura”, bet arī raksti par šī kolektīva
koncertiem un aktualitātēm. Ko tavā dzīvē
nozīmē mūzika, dziesma un koris?
Koris “Aura” ir liela manas dzīves daļa.
Dziedāšana korī aizņem gandrīz visu manu
brīvo laiku. Mamma stāsta, ka es esot sākusi
dziedāt, vēl pirms iemācījos runāt, un tas
noticis apmēram gada vecumā. Ir saglabājušās
kasetes, kurās ierakstīts, kā divu gadu vecumā
dziedu diezgan sarežģītas latviešu estrādes
dziesmas – acīmredzot vecāki bija tās
klausījušies un es biju iemācījusies vārdus no
galvas. Trīs gadu vecumā sāku dziedāt pagasta
bērnu ansamblītī, vēlāk skolā dziedāju gan
ansamblī, gan korī. Diemžēl mūzikas skolā
nemācījos – biju tāda ļoti maza, sīka meitenīte,
dzīvojām laukos, mūzikas skola bija diezgan
tālu, grūti vairākas reizes nedēļā izbraukāt.
Turklāt ģimenē neviens cits nebija tik muzikāls
un vecāki tā īsti nenoticēja mūzikas skolotājas
teiktajam, ka man ir muzikālā dzirde un tādēļ
vajadzētu mācīties mūzikas skolā.
Bērnībā sapņoju par klavierēm, pēc dzirdes
spēlēju melodijas uz bērnu klavierītēm, vēlāk
pamatskolas laikā tiku pie sintezatora, bet
vidusskolā izdomāju, ka mācīšos spēlēt ģitāru.
Vasarā pēc 10. klases braucu uz ģitāristu
kursiem, kur skolotājs ļāva aizņemties ģitāru
un pamēģināt, vai tā lieta iet. Sapratu, ka
patīk un izdodas. Drīz vien nopirku ģitāru
un vidusskolas pēdējās klasēs katru nedēļu
apmeklēju ģitāras nodarbības. Tā es piepildīju

vienu mazu sapnīti – spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Bet klavieru spēlēšana tā pa īstam
ir joprojām nepiepildīts sapnis.

emocionālu notikumu: koncertus, konkursus, ārzemju braucienus, arī XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un deju svētkus. Gandrīz

Foto no ģimenes arhīva

Jo mēs esam koris
“Aura”! Konkurss
Maltā. 2013. gada
novembris.

Korī dziedāju no 1. līdz 12. klasei. Pirmie
piedzīvotie Dziesmu svētki (toreiz mācījos 5.
klasē) atstāja uz mani tik spēcīgu iespaidu, ka
sapratu – vēlos šādas emocijas piedzīvot vēl
un vēl. Turpināju dziedāt, 10. klasē piedalījos
skolēnu Dziesmu svētkos. Pēc vidusskolas,
atnākusi uz Rīgu, nevarēju uzreiz atrast savu
kori, tādēļ 2008. gada Dziesmu svētkus nācās
vērot no skatītāju rindām. Sapratu, ka tas ir
pavisam citādāk, tas nekam neder, es gribu
būt otrā pusē – uz skatuves!

desmit gadi kopā ar “Auru” nozīmē to, ka šis
koris kļuvis par otru ģimeni, kura kopā svin
svētkus, ielīgo Jāņus un vēro Jaungada salūtu.
Aicinām cits citu uz dzimšanas dienas kūkām
un sālsmaizēm, saucam palīgos malkas
talkās un meklējam kompāniju ceļojumam,
ielūdzam uz kāzām un gaidām uz raudzībām.
Tā kā “Aura” ir studentu koris, katru gadu
nāk klāt jauni dalībnieki un gadu starpība
starp jaunajiem un vecajiem pieaug. Vecākie
dalībnieki aiziet, jo veido ģimenes vai kar-

Foto no ģimenes arhīva

Kora koncerts
Ģikšos un mana
dzimšanas diena.
Kopā ar “Auras”
soprāniem
2015. gada
20. jūnijs.

Tā paša gada septembrī sasparojos un
iestājos fizmatu jauktajā korī “Aura”, par kuru
man bija pastāstījusi klasesbiedrene. Tā es, filologu meitene, iekļuvu fiziķu un matemātiķu
vidē, un jāsaka – paldies Dievam, ka tā notika, jo, pateicoties “Aurai”, esmu ieguvusi ļoti
labus draugus, piedzīvojusi daudz skaistu,

jeras, un tad dziedāšanai vairs tik daudz laika neatliek. Tomēr tagad, kad notiek aktīva
gatavošanās 2018. gada Dziesmu svētkiem,
daudzi vecie dziedātāji atgriežas “Aurā”, bet
tādi kā es, kas korī dzied jau gandrīz desmit gadu vai vairāk, saprot, ka vēl jāpaliek,
vēl jāpadzied. “Aurā” sadziedājos arī ar savu

Foto no ģimenes arhīva

draugu Jāni. Es esmu pirmais soprāns, viņš
– otrais bass. Tas ir tik brīnišķīgi, ka mums ir
šis kopīgais hobijs! Prieks, ka mūsu ģimenes
pasākumi kļūst arvien dziesmotāki.

Ja tomēr gadās kāds brīvs brīdis vai nedēļas nogale, kā to pavadi?
Man ir ļoti maz brīvā laika, bet, kolīdz ir
kāda brīva nedēļas nogale, braucu pie vecākiem un vecmammas uz Krustpili. Parasti
man viss ir saplānots vismaz mēnesi uz priekšu – skaidri zinu, ko kurā dienā, vakarā un nedēļas nogalē darīšu. Taču, ja man būtu vairāk
brīva laika, es noteikti vairāk gatavotu ēst, jo
man ļoti patīk to darīt. Vecmamma man ir
ieaudzinājusi viesmīlību – man patīk uzņemt
ciemiņus, cienāt viņus ar pašas gatavotiem
ēdieniem. Ja kāda recepte piemirsusies, vienmēr zvanu vecmammai, jo viņas receptes ir
vislabākās.
Kopā ar mammu un tēti pētām radurakstus. Vispirms izlasījām internetā pieejamās
baznīcas grāmatas, tad sākām braukt pie
attālākiem radiem – stāstām viņiem par saviem atradumiem un vienmēr arī lūdzam
atļaut ieskenēt viņu vecos albumus. Speciāli
šim nolūkam iegādājāmies rokas skeneri,
ko var visur paņemt līdzi. Mana tēva senči
nāk no Sēlijas, no Seces. Pagājušajā vasarā
ar mammu un tēti apbraukājām visas Seces
apkārtnes kapsētas un atradām Rukmaņus –
senču senčus un radu radus. Pirms tam viņu

Foto no ģimenes arhīva

Dziesmu svētku gājienā kopā ar draugu Jāni.
2013. gada jūnijs.

Ar Jāni Čehijā kārtējā “Auras” konkursa laikā.
2015. gada oktobris
vārdus bijām lasījuši baznīcu grāmatās, bet
tagad izlasījām uz kapu pieminekļiem. Ikreiz
kad izdodas atrast kādu jaunu pavedienu
senču gaitu līkločos, ir neaprakstāmas izjūtas.
Šis noteikti ir hobijs visa mūža garumā.
Kopā ar draugu Jāni un mūsu abu vecākiem
pētām Latviju. Brīvdienās sēžamies mašīnā
un dodamies ekskursijās pa dzimto zemīti –
skatāmies, cik tā skaista. Reizēm kādai vietai
ir simtreiz braukts garām, bet tā nekad nav īsti
apskatīta un novērtēta.
Mūsu sarunas laiks tuvojas izskaņai.
Santai vēl šodien paredzēta tikšanās ar
fotogrāfu Laimoni Stīpnieku, lai saplānotu
turpmākos ceļus viņa izstādei “Rīga, kuras
nav”, kas tapusi projektā “Mans stāsts par
Rīgu”. Tāpēc šoreiz sarunai par bijušo, esošo
un nākotni liekam daudzpunkti, jo Santai ir
daudz jaunu ideju stāsta turpinājumam.
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APTIEKA DVĒSELEI

Foto no Jeļenas Futas personīgā arhīva

Jeļenai šogad apritēja 20 nepārtraukti
darba gadi RCB bibliotēku sistēmā,
bet pagājušajā gadā tika svinēta apaļa dzīves
jubileja. Rudenīgi vēsā 11. oktobra rītā dodos uz filiālbibliotēku “Rēzna”, lai kopīgi
paritinātu atmiņu kamolīti. “Rēznā” ir
izdarīts viss pašu spēkiem iespējamais, lai
telpas ikdienā tik ļoti neatgādinātu par remonta nepieciešamību. Šodien Jeļena aizvieto bibliotēkas vadītāju Natāliju Petrāni,
tāpēc sarunai iekārtojamies vadītājas
kabinetā.
Laiks ir aizsteidzies tik ātri, ka neesmu pat pamanījusi, kur tie daudzie gadi ir
palikuši. Ar bibliotēku ir saistīts viss mans
mūžs, ne tikai pēdējie divdesmit gadi. Pirms
divdesmit gadiem es tikai atgriezos RCB
sistēmā, lai turpinātu darbu, ko biju sākusi
1985. gadā Rīgas pilsētas 10. bibliotēkā. Šo
darbu atradu pavisam nejauši. Tajā laikā biju
lasītāja vairākās Rīgas bibliotēkās un studēju
Kultūras darbinieku tehnikumā bibliotēku
specialitātē. Reiz, apmainot grāmatas Rīgas
pilsētas 10. bibliotēkā, dzirdēju bibliotekāru

Jeļena pie bibliotēkas

Foto no Jeļenas Futas personīgā arhīva

Saruna ar RCB filiālbibliotēkas “Rēzna” galveno bibliotekāri
JEĻENU FUTU

Bibliotēkas katalogi.
sarunu par to, ka bibliotēkai ir vajadzīga jauna darbiniece. Saņēmu visu savu drosmi un
pateicu, ka mācos par bibliotekāri un vēlētos
šeit vakaros strādāt uz pusslodzi. Bibliotēkas
vadītāja Ludmila Pudova mani pieņēma aizvietot Natāliju Petrāni dekrēta atvaļinājuma
laikā. Nokļuvu kolektīvā, kas bija kā viena liela
ģimene. Vecākās kolēģes pret mani izturējās
kā pret meitu, palīdzēja ne tikai darbā, bet
atbalstīja arī sarežģītās dzīves situācijās.
Kāpēc izvēlējāties bibliotekāra profesiju?
Mani vecāki bija vienkārši rūpnīcas
strādnieki, beiguši pamatskolu, bet viņi ļoti
vēlējās, lai es iegūtu labu izglītību. Pēc 8.
klases gribēju skoloties par frizieri, bet vecāki
uzstāja, ka jāturpina mācības vidusskolā.
Pirmo reizi mamma mani aizveda uz
bibliotēku, kad mācījos 2. klasē. Dzīvojām
pilsētas centrā. Rīgas pilsētas bērnu bibliotēka
atradās blakus manai 23. vidusskolai – Akas
un Kārļa Marksa (tagad Ģertrūdes) ielas stūrī.
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ki. Pagājušā gadsimta 90. gados ēku
denacionalizēja un to atguva bijušie īpašnieki.
Sākumā uzteica īri daļai mūsu telpu – zaudējām
lasītavu, taču turpinājām strādāt. Tomēr drīz
bija jāatstāj arī pārējās telpas. Tas bija šoks!
Pat iedomāties nevarēju, ka bibliotēku var tā
vienkārši likvidēt un grāmatas norakstīt. Mēs
visi to ļoti pārdzīvojām. Bija 1996. gads. Man
piedāvāja darbu Rīgas pilsētas 75. vidusskolas
bibliotēkā. Nostrādāju tur tikai pusgadu. Viss
it kā bija labi, bet sapratu, ka tā nav mana
vieta. Skolas bibliotēkai ir sava specifika –
mācību grāmatas, bibliotēkas apmeklējumi
starpbrīžos. Pietrūka tieši publiskās bibliotēkas
gaisotnes.
Un jūs atgriezāties?
Jā, gāju uz RCB personāldaļu. Man piedāvāja darbu Sarkandaugavas bērnu bibliotēkā – klubā. Ieradusies uz darba interviju ar
bibliotēkas vadītāju Tatjanu Afoņinu, satiku
bijušo 10. bibliotēkas kolēģi Natāliju Petrāni.
Tā mūsu ceļi no jauna krustojās. Priecājos, ka
atkal bijām kolēģes. Sāku strādāt 1997. gada
martā.
Bibliotēka atradās jaunā ēkā – daudzdzīvokļu nama divstāvu piebūvē. Pirmajā
stāvā bija Mūzikas nodaļa, spēļu istaba un
pasākumu zāle, bet otrajā – abonements un
lasītava. Sāku strādāt pirmajā stāvā. Vadīju
prasmīgo roku pulciņu, kas darbojās biblio-

Foto no Jeļenas Futas personīgā arhīva

Bibliotēka bija izvietota divās ēkās. Vienā ielas
pusē bija telpas pirmo četru klašu lasītājiem,
bet pāri ielai – vecākajām klasēm. Vidusskolas
laikā es jau “dzīvoju” bibliotēkā. Pēc stundām
ar klasesbiedrenēm gājām uz turieni un bieži
vien atradāmies bibliotēkā līdz pat slēgšanai.
Tā bija patīkama vide, kurā mācījāmies,
rakstījām
referātus
un
sacerējumus.
Bibliotekāres mūs pazina. Arī es viņas atceros
– Raisu Hazanoviču, Tatjanu Medni un citas.
Viņas šķita ļoti gudras, jo prata sameklēt atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem un ātri
atrast visas vajadzīgās grāmatas.
Man patika gan bibliotēka, gan
bibliotekāres, un tas arī noteica profesijas
izvēli. Jau mācoties skolā, zināju, ka strādāšu
par bibliotekāri, tomēr studēt šo profesiju
universitātē bija slinkums. Pēc vidusskolas
iestājos Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikumā. Mūsu kursā bija daudz meiteņu
no laukiem, kuras dzīvoja kopmītnēs. Bieži
ciemojos pie viņām, patika man tā kopmītņu
dzīve. Mācīties bija viegli, jo daudz ko apguvu
praktiskajā darbā bibliotēkā. Divi mācību gadi
pagāja ļoti interesanti un ātri.
Kā veidojās jūsu tālākā profesionālā
karjera?
Pēc tehnikuma pabeigšanas turpināju
strādāt 10. bibliotēkā jau kā profesionāla
bibliotekāre. Drīz sākās pārmaiņu lai-

10. bibliotēkas vadītājas Ludmilas Pudovas dzimšanas diena 1994. gadā. 1. rindā: R. Varzare,
L. Pudova, N. Kačalova. 2. rindā: O. Pilipoveca, E. Briede, I. Aļošina, J. Futa, V. Ivanova,
A. Ratnere, N. Petrāne
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E. Briedes 70 gadu
jubileja 1995. gadā
(10. bibliotēka). 1. rindā
no kreisās: J. Futa,
N. Petrāne, R. Varzare,
V. Ivanova.
2. rindā: N. Kačalova,
M. Aļošina,
T. Zardiašvili, I. Aļošina,
A. Ratnere, L. Pudova,
E. Briede.

Foto no Jeļenas Futas personīgā arhīva

Sarkandaugavas
bibliotēkā 2001. gadā.
No kreisās: J. Futa,
N. Petrāne,
M. Červinska,
T. Gavarāne,
N. Antāne,
B. Andrejeva.

tēkā. 2001. un 2002. gadā telpās tika veikts
kosmētiskais remonts. Bibliotēkas vadību
pārņēma Nelda Antāne.
Kā jutāties jaunajā darba vietā?
Te es iepazinu labdarību. Vai nu tie bija tādi
laiki vai tāds rajons, bet bērni no nelabvēlīgām
un nabadzīgām ģimenēm bibliotēkā uzturējās
no atvēršanas līdz slēgšanai. Sarkandaugavā
toreiz tika likvidētas daudzas rūpnīcas,
valdīja bezdarbs. Ir ļoti grūti strādāt, ja zini,
ka bibliotēkā ir izsalkuši bērni. Dalījāmies ar
viņiem savās pusdienās. Reiz kāds zēns lūdza
naudu maizei, iedevu un teicu, lai nopērk
un nāk tepat bibliotēkā padzert tēju. Tā viņš
arī darīja. Mēs uzticējāmies mūsu mazajiem
lasītājiem, un viņi mums. Pagāja kādi gadi
desmit. Reiz vakarā eju pa Aptiekas ielu no
darba uz mājām. Ir jau vēls un tumšs. Dzirdu,
ka man kāds seko, un kļūst neomulīgi, jo iela

tukša. Piespiežu sev klāt somiņu un pielieku
soli, bet arī sekotājs paātrina gaitu, līdz mani
panāk gara auguma plecīgs vīrietis. Nu,
domāju – gals klāt! Bet viņš mani laipni
uzrunā: “Tante Ļena, vai jūs mani neatceraties? Jūs man bibliotēkā devāt ēst.” Kā viņš
mani nobaidīja! Bet bija prieks satikt.
Šie bērni izauga, iekārtojās dzīvē, bet
turpināja nākt uz bibliotēku. Reiz ienāk
bibliotēkā brašs jūrnieks un stāsta, ko svešās
zemēs redzējis. Grūti bija viņā atpazīt mazo
zēnu no daudzbērnu ģimenes. Šādās reizēs ir
prieks un gandarījums gan par savu darbu, gan
par to, ka esam ne tikai palīdzējuši cilvēkiem
ar grāmatām un informāciju, bet snieguši
arī cita veida atbalstu, pateikuši labu vārdu,
padalījušies ar maizes kumosu. Lasīju, ka
senāk bibliotēka dēvēta par “aptieku dvēselei”.
Arī šodien bibliotekāriem reizēm nākas ārstēt
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50 gadu jubilejā kopā ar “Rēznas” kolēģēm
(2016. gadā): S. Reinbaha, J. Futa, V. Liepiņa,
G. Dzērve, K. Eglīte
dvēseles, un ne tikai ar grāmatu. Tā ir laba
sajūta, ka vari kādam palīdzēt.
Tomēr jūs mainījāt darba vietu. Kāpēc?
Tas notika 2008. gadā. Natālija Petrāne
pieņēma piedāvājumu kļūt par Annas
filiālbibliotēkas vadītāju un aicināja mani
līdzi. Ilgajos darba gados bijām ļoti saradušas
un sadraudzējušās, tāpēc gribējās arī turpmāk
strādāt kopā. Annas filiālbibliotēka atradās vecas ēkas trešajā stāvā Maskavas ielā 116. Reiz
aizvietoju Natāliju viņas atvaļinājuma laikā.
Bija stiprs sals. Ziemassvētku rītā man zvana
nama pārvaldnieks un saka, ka bibliotēka
deg. Skrēju uz turieni. Par laimi, ugunsgrēku
nodzēsa. Līdz bibliotēkai uguns pat netika, bet
mēs visas agrā rītā bijām atskrējušas to glābt.
Laimīgas, ka mūsu darba vieta nav cietusi,
kopīgi nosvinējām Ziemassvētkus.
Jau pēc kāda pusgada Annas filiālbibliotēku
reorganizēja, pievienojot to filiālbibliotēkai
“Rēzna”. Krājumi tika apvienoti. Mēs ar Natāliju
pārnācām uz šejieni un turpinām strādāt kopā
jau trešajā bibliotēkā. Sākumā bibliotēkā bija
ļoti daudz grāmatu. Pamazām iekārtojāmies,
attīrījām krājumu. Tagad gaidām remontu.
Pēdējos gados mūsu sistēmas bibliotēkās ir
daudz pozitīvu pārmaiņu, renovāciju un remontu. Gan jau pienāks arī mūsu kārta.
2009. gadā jums nāca jauns izaicinā

jums – papildu darbs RCB ārējā
apkalpošanas punktā jeb dienas centra
bibliotēkā. Šāda pieredze mūsu sistēmā
pagaidām ir tikai filiālbibliotēkai “Rēzna”.
Kāda ir atšķirība starp klientu bibliotekāro
apkalpošanu “Rēznā” un dienas centra
bibliotēkā?
Sākumā bija šoks, jo, tā kā cilvēki bez
dzīves vietas dažreiz nāca uz bibliotēku,
mums bija izveidojies savs priekšstats par
viņiem. Daudzi neievēroja higiēnas prasības,
dažreiz aizmiga tik cieši, ka nevarējām
pamodināt un bija jāsauc policija. Šī publika
radīja zināmas problēmas un neērtības gan
bibliotekāriem, gan lasītājiem. Domājām – kā
strādāsim vietā, kur ir tikai šādi apmeklētāji?
Tomēr bažas drīz vien izklīda. Jau iekārtojot
bibliotēku, priecājāmies, ka telpas ir jaunas
un skaistas, grāmatu krājums vērtīgs, pieejams plašs jaunākās periodikas klāsts, datori
un internets. Mēs te jūtamies droši, jo centrā
ir apsargi un videonovērošana. Apmeklētāji
nāk tīri un sakopti, jo dienas centrā viņiem
ir iespējas nomazgāties un netīrās drēbes
apmainīt pret tīrām.
Strādājot šajā bibliotēkā, pamazām ir
mainījušies mūsu priekšstati par bezpajumtniekiem – tagad viņus uztveram kā cilvēkus,
kuriem šajā brīdī ir vajadzīga palīdzība.
Cenšamies sniegt atbalstu, piedāvājot plašu
bibliotekāro pakalpojumu spektru: grāmatas,
periodiku, pasākumus, datorapmācību, infor
māciju. Es vadu datorapmācības un redzu,
ka cilvēki ir ieinteresēti jaunās prasmēs un
zināšanās, jo saprot, ka tikai tā var mainīt
savu dzīvi. Zinu daudz stāstu ar laimīgām
beigām, kad ar mūsu palīdzību cilvēks ir atradis darbu un dzīvesvietu. Daži ir kļuvuši par
“Rēznas” lasītājiem. Jūtam, ka tieši dienas centra bibliotēkā mūsu darbs ir ļoti vajadzīgs un
bibliotēka var mainīt cilvēku dzīvi uz labu.
Kādu laiku jūs vienlaikus strādājāt arī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kādas
atziņas guvāt, darbojoties atšķirīgā biblio
tekārā darba sfērā?
Desmit gadus – no 2006. līdz 2016. gadam –
nostrādāju LNB Bibliogrāfijas institūtā par
bibliogrāfi. Manos pienākumos ietilpa saga
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tavot un apstrādāt izdevumus bibliografēšanai,
ievadīt sagatavoto informāciju Nacionālās
analītikas datubāzē, atbilstoši bibliogrāfiskā
apraksta standartiem sastādīt bibliogrāfiskos
aprakstus MARC formātā. Tas bija darbs ar
datoru astoņu stundu garumā. Lasot avīzes un
žurnālus, lai veidotu publikāciju anotācijas,
guvu daudz jaunas informācijas, tomēr man

tur bija garlaicīgi. Bija dienas, kad kolēģiem
pateicu tikai “Labdien” un “Uz redzēšanos”.
Jutu tādu atsvešinātību! Sapratu, ka šis darbs
nav domāts man, tas ir tikai papildu peļņas
avots. Mans aicinājums ir darbs ar cilvēkiem.
Strādājot LNB, man bija iespēja sekot līdzi
bibliotēkas jaunās ēkas celtniecībai. Gājām
ekskursijās uz būvlaukumu, lai savām acīm
redzētu, kā top “Gaismas pils”. Dažus gadus šinī ēkā arī pastrādāju. Pozitīvas emocija guvu LNB “Grāmatu ķēdē”. Toreiz sapratu, cik svarīga daudziem dažādu paaudžu
cilvēkiem ir grāmata. To aizvietot nespēs
nekas! Mainās informācijas nesēji – kasetes,
diski, zibatmiņas… un kas tikai vēl būs! –, bet
grāmata pārdzīvo visu un paliek. Tradicionālās
grāmatas pastāvēs arī līdzās elektroniskajām.

To smarža, rokas pieskāriens papīram nav aizvietojams ne ar ko.
Kāda šodien ir jūsu ikdiena, kuri pienā
kumi patīk vislabāk?
Man patīk novadpētniecības darbs. Kad
atnācu strādāt uz šo bibliotēku, par apkaimi
nezināju neko. Maskavas forštate man bija
sveša. Tagad zinu, cik tā ir bagāta kultūras
pieminekļiem un vēstures notikumiem,
kādas personības šeit ir dzīvojušas un dzīvo.
Bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir
daudz unikālu materiālu, piemēram, par
Centrāltirgu, Kolhoznieku namu (Zinātņu
akadēmijas augstceltne). Maskavas forštate
ir ļoti interesants rajons. Brīnos, kā es to visu
varēju nezināt!
Tieši pēdējos gados šeit notikušas dau
dzas pozitīvas pārmaiņas. Spīķeru kvartāls
no degradētas vides pārtapis vietā, kur notiek kultūras pasākumi, ir uzceltas jaunas
privātmājas, renovētas vecās ēkas. Agrāk
man bija bail iet garām Spīķeriem, jo tā
bija iecienīta pulcēšanās vieta dzērājiem un
bomžiem. Domāju, kāpēc gan šo rajonu
vajag atjaunot, tērēt milzīgus līdzekļus, ja
te apgrozās tāda publika? Bet mainījās vide,
un mainījās cilvēki. Tagad Maskavas forštate
vairs nav degradēta vide. Es lepojos ar šo Rīgas
rajonu. Gribu dalīties ar bibliotēkā savākto
informāciju par mūsu apkaimi, tāpēc rīkojam
ekskursijas, spēles, pastaigas un prezentācijas,
sadarbojamies ar skolām un sociālajām
mājām. Redzu, ka cilvēkiem ir interese. Pašlaik
ar tematu “Maskavas forštate caur gadsimtiem” piedalos RCB izsludinātajā konkursā
“Literārās pastaigas”. Maršrutā iekļauts Rīgas
Centrāltirgus, Spīķeru kvartāls, bijušais Rīgas
geto. Esmu iecerējusi šo maršrutu veikt ar
velosipēdiem.
Ar kādām Rīgas apkaimēm vēl saistās
jūsu dzīve?
Visu mūžu dzīvoju Rīgas centrā, saimnieka mājā. Biju rindā uz pašvaldības dzīvokli,
bet neticēju, ka man to kādreiz piešķirs.
Ēkas īpašnieks nepārtraukti paaugstināja
īres maksu. Katru mēnesi, saņemot rēķinu,
baidījos, vai varēsim to samaksāt un vai nepaliksim uz ielas. Tomēr 2009. gadā notika
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Pirms Ziemassvētkiem kāda lasītāja meklēja
rokdarbu grāmatu, jo gribot mazdēlam uztamborēt rotaļlietu. Ieinteresējos. Sāku tamborēt un dāvināt bērniem rotaļlietas. Man ir
prieks radīt kaut ko jaunu savām rokām, bet
vēl lielāks ir dāvināšanas prieks. Ja esi kādam

Uz darbu

Topa

dāvanu. Pārdomājot savu dzīvi, saprotu, ka
esmu laimīga. Visi cilvēki grib būt laimīgi, tikai
bieži meklē laimi nepareizajās vietās, ārpus sevis, bet laime jau ir katrā pašā. Praktizējot jogu,
esmu pārliecinājusies, ka varu būt laimīga, arī
neskatoties uz ārējiem apstākļiem. Viss, kas
man vajadzīgs, man ir – mīlošs vīrs, pieaudzis
un labs dēls Aleksejs, darbs, ko daru ar prieku,
darbabiedri, uz kuriem varu paļauties, draugi,
vaļasprieki. Jā, es esmu laimīga.
Vai ir laiks vaļaspriekiem?
Šajā dzīves posmā beidzot varu atrast
laiku sev. Vismaz reizi nedēļā eju uz jogas
nodarbībām. Kādus sešus gadus uz darbu
braucu ar velosipēdu. Divdesmit minūtes
ceļā, un esmu darbā! Šādi braucieni dod
papildu enerģiju. Sliktos laikapstākļos un
ziemā gan izmantoju sabiedrisko transportu.
Kad aizgāju no darba LNB, ieguvu vēl vairāk brīva laika. Sakārtoju māju, un ko tālāk?

vajadzīgs, tad dzīve nav vienmuļa. Dēls vēl
nav mani iecēlis vecmāmiņas kārtā, bet vīra
mazbērniem šādas dāvanas esmu sarūpējusi.
Var jau uztamborēt vai uzadīt kaut ko sev vai
mājai, taču tad nav tik liela gandarījuma. Visas
manas rotaļlietas ir atdāvinātas, man paliek tikai to fotogrāfijas. Daugavas filiālbibliotēkas
vadītāja Anna Dunajevska aicināja izveidot
manu rotaļlietu izstādi, bet visi mani zvēriņi
jau ir atdāvināti.
Vai bibliotēkas mainās, lai pastāvētu?
Jā ir lietas, kas mainās, taču ir tādas
cilvēciskas īpašības, kas vienmēr būs pie
vienotā vērtība augstam bibliotekāra pro
fesionālismam. Viena no tādām ir labestība,
kas burtiski staro no Jeļenas. Ko novēlēt
laimīgai sievietei? Novēlu trīsdesmit diviem darba gadiem bibliotekārajā profesijā
pievienot vēl daudzus radošus un labestības
pilnus gadus.

Foto: Jeļena Futa
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brīnums. Man piezvanīja no Rīgas domes un
teica, ka varu braukt skatīties dzīvokli jaunā
mājā Pļavniekos. Tā ir skaistākā dāvana, kādu
līdz šim esmu saņēmusi, biju tik laimīga!
Un joprojām esat laimīga?
Jā, joprojām priecājos par šo lielo
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BIBLIOTEKĀRI IR VISUR

Saruna ar RCB Bibliotēku dienesta galveno eksperti
bibliotēku jomā VINETU BAŠKO
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Viens no RCB lielākajiem izaicinājumiem 2017. gadā bija jauns uzdevums – Rīgas vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku
metodiskā pārraudzība. Lai to veiktu, tika
izveidota jauna darba vieta – galvenais eksperts bibliotēku jomā darbam ar skolu
bibliotēkām. Tā 2017. gada 1. martā ar savu
neizsīkstošo enerģiju un humora dzirksti
Bibliotēku dienesta komandai pievienojās
Vineta. Kā vienu no kolēģēm, kura vistiešāk
iesaistīta gada pārmaiņu vēsmās, 22. decembrī aicinu viņu uz sarunu.

Vineta
Vai šis darba piedāvājums tev nāca kā patīkams pārsteigums?
RCB direktore Dzidra Šmita mani uzaicināja uz sarunu. Tajā piedalījās arī Ineta Kaļķe,
kuras vadītajā Komplektēšanas un apstrādes
nodaļā tobrīd strādāju. Sarunā man tika izteikts šis piedāvājums. Sākumā jutos apmulsusi – neesmu skolu bibliotekāriem darba devēja, ko es drīkstu no viņiem prasīt? Direktore
iedrošināja, uzsverot, ka konsultēsim bibliotekārā darba jautājumos tikai tos skolu bibliotekārus, kuri vēlēsies ar mums sadarboties un
kuriem mūsu palīdzība būs nepieciešama. Ar
varu savas konsultācijas neuzspiedīsim.
Tomēr priecājos, ka esmu novērtētam
un piekritu vilinājumam pamēģināt kaut ko
jaunu. Apzinājos, ka tas varētu būt grūts uz-

devums, jo uzreiz jāuzņemas 114 Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku metodiskā
vadība. Skolu bibliotekāriem ir daudz darba devēju – Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments (RD IKSD), skolas
direktors, atskaites jāiesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai –, bet profesionālajā
jomā viņu darbs kādu laiku ir bijis atstāts
pašplūsmā.
Vai sākums bija grūts?
Sākumā daudz braukāju uz skolu bibliotēkām, lai iepazītos ar bibliotekāriem un viņu
darbu. Jo pamatīgāk iepazinu šo jomu, jo vairāk pārliecinājos, ka pārmaiņas ir vajadzīgas,
taču viegli tās nenāks. Radās azarts ķepuroties
un palīdzēt izķepuroties arī citiem. Izstrādājot jaunus normatīvos dokumentus, izveidojās laba sadarbība ar RD IKSD darbiniecēm.
Patīkami just, ka departaments mums uzticas,
uzklausa mūsu viedokli, ka mūsu domas sakrīt. Saņēmu arī lielu RCB direkcijas un kolēģu atbalstu. Paldies Bibliotēku dienesta kolēģēm Daigai Bērziņai, Aigai Balodei un Gidai
Zepkānei. Skolu bibliotēku atbalsta darbā tika
iesaistīta arī jaunās RCB Vispārējās izglītības
iestāžu bibliotēku metodiskās lasītavas bibliotekāre Solvita Bule un BIS ALISE sistēmas
administratore skolās Dace Vlasova. Izveidojās spēcīga komanda, tāpēc ne mirkli nejutos
tā, it kā viena būtu iemesta jūrā bez iespējas
izdzīvot.
Darbs ar skolu bibliotēkām ir interesants
un man patīk. Nevienu brīdi nav garlaicīgi!
Atverot e-pastu vai atbildot uz telefona zvanu,
nekad nevari paredzēt, kāds jautājums tiks uzdots un kāda problēma būs jārisina.
Kā tavu aktīvo darbošanos uzņēma skolu bibliotekāri?
Katram var būt savs viedoklis. To laikam
sauc par demokrātiju. Bija bibliotekāri, kas
mūs uzņēma ar neuzticību: “Ko viņi mums
jaunu pateiks?” Citi pauda: “Jūs taču nezināt,
kā notiek darbs skolas bibliotēkā! Mūsu darbs
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ir pavisam citādāks!” Nu nav tā! Bibliotekārs
ir bibliotekārs gan lielā valsts nozīmes bibliotēkā, gan mazā pagasta bibliotēkā, gan lielas
augstskolas bibliotēkā, gan mazā skolas bibliotēkā. Mums ir vieni darba uzdevumi, mūsu
darbību reglamentē vieni likumi, un bieži vien
mums ir vieni un tie paši lasītāji. Taču pārmaiņas vienmēr nāk sāpīgi. Mums tika uzticēts
uzlabot skolu bibliotēku darbu, un mēs to darām. Ja es atstātu visu pa vecam, tad droši vien
kritikas nebūtu.
Priecē, ka skolu bibliotekāru vairākums
grib ar mums sadarboties. Daudzi saka: “Beidzot mums ir kam pajautāt.” Liela daļa skolu
bibliotekāru arī paši ir sapratuši, ka pārmaiņas
nepieciešamas. Tagad viņi man bieži zvana un
lūdz konsultācijas. Regulāri pienāk jautājumi
e-pastā. Vienmēr bibliotekārus uzklausu un
cenšos visu pamatīgi izskaidrot. Bieži vien
neizdodas problēmu atrisināt “neklātienē”, tāpēc braucu uz skolām, lai kopā ar bibliotekāru, un reizēm pat kopā ar skolas vadību, rastu
risinājumu kādai problēmai.
Kāpēc tu izvēlējies kļūt par bibliotekāri?

Ar vecākiem.
Esmu dzimusi tukumniece. Vienmēr
esmu jutusies vecāku un vecmāmiņas ļoti mīlēta un lolota, varbūt pat egoiste – kā jau vienīgais bērns ģimenē. Man nekad netika liegta
izvēles brīvība. Lai kādu lēmumu es pieņemtu,
vienmēr tiku atbalstīta. Vecākiem varu pateikties par to, ka jebkuru darbiņu, pat vismazāko,
viņi iemācīja uztvert nopietni un pēc vislabākās sirdsapziņas paveikt līdz galam, nekad neapstājoties pusceļā.

Skolas gados bibliotēku apmeklēju labi ja
divas vai trīs reizes gadā, jo visu, kas bija jālasa skolā, varēju atrast mājas bibliotēkā. Vecāki
pirka visu, kas tika izdots Latvijā: daiļliteratūru, nozaru literatūru, bērnu grāmatas, enciklopēdijas – jebko. Lasīju daudz un dažādu
literatūru. Un ilgu laiku uzskatīju, ka bibliotēkas darbinieks neko citu arī nedara – tikai lasa
grāmatas.
Mani skāra pagājušā gadsimta 80. gadu
pārmaiņas izglītībā, kad skolēniem tika dota
iespēja izvēlēties, kāda novirziena mācību
priekšmetus apgūt. Es izvēlējos humanitāro
izglītību. Pabeidzu Tukuma 2. vidusskolu. Padziļināti apguvu latviešu valodu un literatūru, krievu valodu un literatūru, vēsturi, sava
novada vēsturi, folkloru. Beidzot 12. klasi un
domājot par nākamo profesiju, attapos, ka
man nemaz īsti nav izvēles. Domāju: “Ko nu?
Matemātiku, ķīmiju, fiziku utt. pietiekami labi
neesmu apguvusi, līdz ar to manu diplomu
daudzas mācību iestāžu programmas neņems
pretī. Atliek studijas Latvijas Universitātes
Filoloģijas fakultātē, bet par skolotāju būt negribu…” Tā ar izslēgšanas metodi nonācu līdz
bibliotekāriem un nevienu mirkli savu izvēli
neesmu nožēlojusi. Laikā, kad studēju universitātē – tie bija pagājušā gadsimta 90. gadi
–, bibliotekāriem tika nodrošināta ļoti vispusīga izglītība. Protams, bija jāmācās speciālie
priekšmeti bibliotēku zinātnē, taču papildus
apguvām filozofijas, ekonomikas, pedagoģijas
un psiholoģijas pamatus, latviešu valodu, literatūru un daudzus citus mācību priekšmetus.
Apguvām arī mašīnrakstīšanu un bibliotekāro
rokrakstu (rakstījām pat sacerējumus bibliotekārajā rokrakstā!). Latvijas Universitātē tika
iegādāti pirmie datori, un mēs varējām sākt
tos iepazīt.
Kā no tukumnieces kļuvi par rīdzinieci?
Studiju gados dzīvoju kopmītnēs Rīgā.
1992./1993. mācību gadā līdztekus studijām
sāku strādāt Latvijas Universitātes bibliotēkas Rekataloģizācijas nodaļā. Bibliotēkā sāka
ieviest sistēmu ALISE. Tie bija šī IT pakalpojumu uzņēmuma pirmsākumi Latvijā – tieši
Latvijas Universitātē tika izstrādāta sistēmas
pirmā versija. Tās izstrādi veica bibliotēkas
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automatizācijas speciālisti, tikai vēlāk tika izveidota IT ALISE (tagad “Tieto Latvija”). Studiju gadi bija ļoti interesants laiks – mācības,
darbs, kopmītnes, izklaides. Dažas studiju
biedrenes kļuva par labākajām draudzenēm,
un mūsu draudzība turpinās joprojām.
Uzsākot studijas, domāju, ka ar bibliotekāro izglītību varēšu strādāt tikai bibliotēkā.
Bet nē, izrādījās, ka bibliotekāri ir vajadzīgi
visur – pat tādās vietās, kur grāmatu nemaz
nav! Ar draudzeni izlasījām sludinājumu, ka
kāda privātā radiostacija meklē bibliotekāru.
Pagājušā gadsimta 90. gados tika dibinātas
daudzas privātās raidstacijas. Tām bija savas
fonotēkas. Aizgājām uz darba interviju. Izrādījās, ka vienās telpās strādā divas radiostacijas – latviešu auditorijai “Radio 2” un krievu
auditorijai “Mix FM 102.7”. Abām bija vienota fonotēka, un tika meklēti darbinieki ar
bibliotekāro izglītību, kas to sakārtotu tā, lai
dīdžeji ātri varētu atrast vajadzīgos ierakstus.
Programmu direktors bija Ēriks Niedra – ļoti
spēcīga un interesanta personība. Arī citi radio darbinieki bija sabiedrībā zināmi cilvēki:
Kārlis Streips, Toms Grēviņš, Ingvilda Strautmane, Ija Circene-Groša, Uldis Rudaks, Uldis
Ozoliņš, Uģis Vītiņš, Edmunds Kaševskis un
daudzi citi. Studijā tika ierakstītas reklāmas,
bieži viesojās Latvijā slaveni aktieri. Tā iepazinu daudzas spilgtas personības un radio no
“virtuves” puses. Abās radiostacijās strādāja
internacionāla publika, taču nekādu strīdu
nebija, bijām draudzīgs kolektīvs. Vakaros
daudzi radio darbinieki gāja uz klubiem piepelnīties, strādājot par dīdžejiem. Mēs gājām
viņus atbalstīt. Radio fonotēkā nostrādāju divus gadus.
Nākamā darba vieta, kurā nostrādāju piecus gadus, bija Izglītības ministrijas Pedagogu
izglītības atbalsta centrs, kas rūpējās par pedagogu tālākizglītību. Centra bibliotēka, kas pēc
toreizējās modes tika pārdēvēta par informācijas biroju, atradās Vaļņu ielā 2. Tā kā strādāju Izglītības ministrijas pakļautībā, vajadzēja
kļūt par ierēdni un kārtot ierēdņu eksāmenu.
To arī izdarīju. Bibliotēku apmeklēja daudzi
skolotāji no visas Latvijas. Mūs augsti vērtēja
izdevniecības, jo popularizējām Latvijā izdo-

to mācību un metodisko literatūru, pie mums
notika jaunākās metodiskās literatūras prezentācijas un grāmatu atvēršanas svētki. Piedzīvoju vairākas ministru maiņas un izglītības
sistēmas reorganizācijas. 90. gadu vidū tika
izstrādātas jaunas, Eiropas Savienības standartiem pietuvinātas mācību programmas,
apstiprināti jauni mācību priekšmetu standarti. 90. gadu beigās tika ieviesti centralizētie
eksāmeni un uzsākta bezatzīmju vērtēšanas
sistēma sākumskolā. Iepazinos ar daudziem
cilvēkiem, veidojās laba sadarbība.
Kā sākās tavas darba gaitas Rīgas Centrālajā bibliotēkā?
RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļā sāku strādāt 2004. gadā. Nodaļas vadītāja
bija Valentīna Kļebanoviča. Nostrādāju divus
gadus, veidojot grāmatu un citu informācijas
resursu aprakstus. Tad man bija “Beļģijas pauze”, jo kopā ar ģimeni trīs gadus dzīvoju tur.
Kad vīram beidzās darba līgums, atgriezāmies
Latvijā. Atsāku darbu RCB Komplektēšanas
un apstrādes nodaļā, bet jau Inetas Kaļķes
vadībā. Ineta ir ļoti laba vadītāja, jo redz nodaļas darbu kopumā, prot noteikt prioritātes,
novērtēt katra darbinieka profesionalitāti un
saskatīt individuālās spējas. Kolektīvs viņas
vadībā kļuva arvien draudzīgāks, notika dažādi saliedēšanas pasākumi – gan kopīgas
“attīstības dienas”, kad pavasaros devāmies
pieredzes apmaiņā uz kādu no Latvijas bibliotēkām, reizē iepazīstot arī valsts skaistākās un
interesantākās vietas, gan tematiskie gada nogales pasākumi, kas parasti izvērtās jautri un
pārsteigumu pilni.
Komplektēšanas un apstrādes nodaļā klasificēju grāmatas, veidoju autoritatīvos ierakstus, vēlāk komplektēju bibliotēkas krājumu.
Sākumā likās, ka neko nesaprotu no jaunajām
grāmatām, video un audio materiāliem, bet
pamazām iestrādājos. Darbs bija interesants,
jo ietvēra saziņu ar izdevniecībām, jaunākās
literatūras sarakstu sastādīšanu un prezentēšanu RCB Krājuma komplektēšanas padomes
sēdēs. Tad sekoja iepirkumi, rēķini un grāmatu sadale RCB un filiālbibliotēkām.
Trīs gadus dzīvoji Beļģijā. Kāpēc tāda
izvēle?
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Mans vīrs Reinis Baško ir Latvijas armijas
virsnieks, līdz ar to ģimenei jārēķinās, ka viņš
ir pakļauts rotācijai un komandējumiem. Rei
nim piedāvāja trīs gadu darba līgumu NATO
štābā Beļģijā, Monsas pilsētiņā 70 kilometru
attālumā no Briseles. Par pārcelšanos uz Beļģiju izlēmām lielā vienprātībā – brauksim visa
ģimene. Vecākajai meitai Katrīnai bija četri
gadi. Izvēlējāmies būt visi kopā, un ne brīdi
neesmu to nožēlojusi.
Ar ko īpaši atmiņā palicis Beļģijā pavadītais laiks?
Tie bija vieni no labākajiem manas
līdzšinējās dzīves gadiem. 2009. gadā Beļģijā
piedzima mūsu jaunākā meita Elīna. Mēs
varējām visi kopā pavadīt mājās un ģimenē
vairāk laika, nekā tas bija iespējams Latvijā.

Liepājā. 2011. gads

Daudz ceļojām, jo Beļģija ir Eiropas centrs
– viegli un ātri var nokļūt Francijā, Vācijā,
Nīderlandē, Luksemburgā… Nostiprināju savas angļu valodas zināšanas, mazliet pamācījos
franču valodu. Bērni apguva svešvalodas.
Abas meitenes ļoti labi runā angliski.
Dzīvojām starptautiskā vidē, tomēr mums
bija arī sava latviešu sabiedrība, jo kaimiņos
dzīvoja vairākas latviešu militārpersonu
ģimenes, kas, tāpat kā mēs, bija uz laiku
pārcēlušās uz Beļģiju. Ieguvām labus draugus,
ar kuriem joprojām uzturam kontaktus. Kopā
svinējām latviešu svētkus un piedalījāmies
sabiedriskajās aktivitātēs militāristu vidē. Tika
organizēti starptautiski labdarības pasākumi,
dažādu valstu reprezentācijas pasākumi, sporta aktivitātes.
Bērniem tika piedāvātas iespējas mācīties
starptautiskās skolās ar dažādām mācību
valodām. Katrīnai izvēlējāmies Lielbritānijas
skolu. Skolotāji brauca mācīt bērnus no
Lielbritānijas. Pirms tam Katrīna gadu
apmeklēja Beļģijas bērnudārzu. Man bija
iespēja novērtēt Eiropas izglītības sistēmu,
kur bērni sāk skolas gaitas no sešu gadu vecuma. Redzēju, ka mazie organiski iekļaujas
skolas vidē, viņiem tiek piemērotas telpas
un mācību programma. Katrīnai nebija
nekādu problēmu sākt mācīties sešu gadu
vecumā, tāpēc tagad īsti nesaprotu diskusiju
par šo jautājumu Latvijā. Mazliet jāpacenšas,
nedaudz jāpārkārto izglītības sistēma un
jāpiemēro skola mazākiem bērniem. Tiesa,
varbūt Latvijas finansiālā situācija pašlaik
traucē ieviest šo Eiropas skolu modeli.
Kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas?
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Mēs vienmēr un visur atbalstām viens
otru. Cenšamies brīvo laiku pavadīt kopā.
Viens no mūsu ģimenes kopīgajiem hobijiem ir ceļojumi. Patīk tādi, kuros var doties
sestdienas rītā un atgriezties mājās svētdienas
vakarā. Braucam tepat pa Latviju, Lietuvu,
Igauniju. Reizi gadā cenšamies aizbraukt kur
tālāk. Ja meitām ir kādas sacensības, dodamies turp kā līdzjutēji. Pie reizes arī apskatām
pilsētu, kurā esam nokļuvuši. Apmeklējam
dažādus kultūras pasākumus, viesmākslinieku
koncertus. Respektējam meiteņu gaumi
– kopā ejam uz popa un rokmūzikas koncertiem.
Esam sportiska ģimene. Sportojam gan
visi kopā, gan katrs atsevišķi. Vīra mīlestība
mūža garumā ir basketbols, meitenes trenējas
vieglatlētikā, peldēšanā. Katrīna sākusi nodarboties ar krosfitu.
Kopā dodamies taku skrējienā “Stirnu
buks”. Man ir svarīga šī pasākuma īpašā gaisotne un tas, ka var iepazīt Latvijas pilsētas
un dabu, jo skrējiens tiek organizēts arvien
jaunās Latvijas vietās, uz kurām citādi varbūt
nekad neaizbrauktu. Skriešana gan nav mana
stiprā puse. Ģimenē esmu visnesportiskākā,
tomēr nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm, lai
būtu kopā ar savējiem un rūpētos par veselī-
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Lattelecom maratonā.
2015. gads.

2015. gada pavasaris.
bu. Nodarbojos ar pilatēm, reizēm apmeklēju
baseinu. Man patīk staigāt kājām, dažreiz nūjoju. Dzīvoju Pārdaugavā un vasarā reizēm uz
darbu un mājās eju kājām.
Vai esi pārņēmusi vecāku tradīciju veidot lielu bibliotēku?
Nē. Mūsu dzīvoklī nav tik daudz vietas.
Dažas man mīļas grāmatas glabājas Tukumā
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pie vecākiem. Mainot dzīves vietas, esam šķīrušies no lielas savas bibliotēkas daļas, tāpēc
mūsu mājās ir tikai tās grāmatas, kas ļoti, ļoti
patīk.
Lasām arī e-grāmatas. Tas ir ērti gan ceļojumos, gan vēlu vakarā pirms aizmigšanas.
Lasot gultā e-grāmatu, nevienu netraucēju, jo
planšetei nevajag papildu apgaismojumu un,
lapas pāršķirot, nečaukst papīrs.
Meitas mācās mūsu rajona skolā – Zie
meļvalstu ģimnāzijā. Tā ir ļoti laba skola
ar brīnišķīgiem pedagogiem. Grāmatu
lasīšanu bērniem šobrīd izkonkurē sports un
jaunās tehnoloģijas. Katrīna mācās 9. klasē
un lasa mazāk, jo pēc mācībām un sporta
nodarbībām ir tā nogurusi, ka reizēm grūti
grāmatu rokās noturēt. Elīna mācās 2. klasē
un pagaidām lasa vairāk nekā māsa, piedalās
arī Bērnu žūrijā. Meitām patīk papīra
grāmatas, jo elektroniskā vide viņām vairāk
saistās ar izklaidēm.
Man joprojām patīk lasīt grāmatas. Uz
skatu, ka laba ir latviešu literatūras sērija
“Mēs. Latvija 20. gadsimts”, šo un to palasu arī
no mūsdienu ārzemju literatūras. Strādājot
Komplektēšanas un apstrādes nodaļā un
gatavojot jaunāko grāmatu sarakstus, man
izveidojās ieradums būt lietas kursā par visu,
kas tiek izdots Latvijā. Tagad man ir citi darba
pienākumi, bet šo ieradumu cenšos saglabāt.
Kādu tu redzi bibliotēku nākotni?
Atceros pagājušā gadsimta 90. gadus, kad
Latvijas bibliotēku darbinieki uzsāka pieredzes
apmaiņas braucienus uz ārvalstu bibliotēkām.

Pirmo reizi ieraudzīju, ka bibliotēkas var būt
datorizētas, plašas, gaišas un skaistas. Mums
toreiz vēl daudzās bibliotēkās bija grāmatām
pārblīvēti plaukti līdz pašiem griestiem. Tagad
mūsu bibliotēkas neatšķiras no labākajām
ārvalstu bibliotēkām.
Manuprāt, bibliotēku attīstības scenāriji
pasaulē ir dažādi. Draugi stāstīja, ka Nī
derlandē kādā mazā provinces pilsētiņā, kurā
viņi dzīvo, strauji samazinājies iedzīvotāju,
tātad arī bibliotēkas lasītāju, skaits un grā
matu izsniegums. Pašvaldība sapratusi,
ka nav mērķ
tiecīgi uzturēt bibliotēku un
iedzīvotājiem tā piedāvāta kā maksas pa
kalpojums. Apmeklētājiem noteikta dalības
maksa, kas nodrošina bibliotekāra darba samaksu, grāmatu iegādi un citus bibliotēkas
uzturēšanas izdevumus. Rezultātā bibliotēka
darbojas, taču to nefinansē ne valsts, ne
pašvaldība, bet gan paši lasītāji. Ceru, ka Rīgas
bibliotēkas tāds liktenis nepiemeklēs un tās
turpinās mainīties, attīstīties un pastāvēs, jo
rodas arvien jauni pakalpojumu veidi, ko var
sniegt bibliotēka.
Esmu pārliecinājusies, ka bibliotēka ir interesanta un daudzpusīga darba vieta. Tās
darbinieks var veikt daudzveidīgus uzdevumus, realizējot savas spējas dažādos veidos.
Darbs nekad nekļūst vienmuļš un neapnīk.
Tā kā bibliotekāri iegūst ļoti vispusīgu
izglītību, iespējas strādāt ir plašas. Cilvēku
ar bibliotekāro izglītību vajag teju vai visur
jeb, pārfrāzējot kādu latviešu rakstnieku,
bibliotekāri ir visur!
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DZĪVE, PILNA DĀVANĀM

Saruna ar bibliogrāfi un redaktori AGRU TURLAJU
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Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā bibliotekāru ceļi nereti krustojas kopīgos projektos.
Agru Turlaju Rīgas Centrālajā bibliotēkā jau
ilgus gadus uzskata par savējo – gadagrāmatu
un bibliogrāfisko rādītāju redaktori, uz kuru
vienmēr var paļauties, zinot, ka viss tiks izdarīts vislabākajā kvalitātē un plānotajā laikā.
Agra ir kā divi vienā jeb redaktors dubultā –
ar filologa un bibliotekāra skatījumu.
2017. gada 21. decembrī pēc kārtējās RCB
gadagrāmatas atvēršanas svinīgā pasākuma
atrodam laiku sarunai.
Kā tu, nebūdama pēc profesijas bibliotekāre, nonāci bibliotēkā?

Darba gaitu sākumā.1976. gads.

Manā universitātes diplomā patiešām ir
rakstīts – latviešu valodas un literatūras filologs. Tolaik, kad beidzu LVU Filoloģijas
fakultāti, tas praktiski nozīmēja vienu – darbu skolā. Es ļoti augstu vērtēju tās daudzās
sava kursa meitenes, kuras visus šos gadus
ir atdevušas skolotāja darbam un turpina to
darīt joprojām, taču pati jau no pirmā kursa
zināju, ka skolā strādāt nevēlos. Nevis tādēļ,
ka man nepatiktu mācīt latviešu valodu un
literatūru, bet skolotājam jābūt arī audzinātājam, un šādu aicinājumu sevī nejutu. Tāpēc
bibliogrāfiju sastādīšana un rediģēšana, ar ko
esmu nodarbojusies visu savu darba dzīvi,
man ir bijusi īsta dāvana.
Šī dāvana man iekrita rokās, pateicoties
manam vīram Jānim, ar kuru apprecējos pēdējā kursā. Tā kā, studijas beidzot, jau gaidījām savu pirmdzimto, man vienīgajai tika tā
saucamais “brīvais diploms”, kas atbrīvoja no
obligātā trīs gadu darba skolā. Savukārt Jānis,
pabeidzis universitāti, sāka strādāt V. Lāča
Latvijas Valsts bibliotēkā (tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka). Kad beidzās mans bērna
kopšanas atvaļinājums, toreizējā bibliotēkas
direktora vietniece Daila Holšteina piedāvāja
darbu arī man.
Tu esi strādājusi pašā latviskākajā LNB
nodaļā Letonikā – kopā ar augsti profesionāliem bibliogrāfiem un bibliotekāriem, ar
tādām izcilām personībām kā Olga Pūce,
Skaidrīte Sirsone, Cilda Caune, Māra Izvestnija. Ko tu mācījies no viņām? Kāda
gaisotne Letonikā valdīja padomju gados?
Letonikā pagājuši turpat trīsdesmit manas darba dzīves gadi – lielisks laiks! Letonikā iemācījos to, ko līdz tam nepratu, jo
neesmu mācījusies par bibliotekāri, proti,
lasītāju apkalpošanu un uzziņu darbu. Šajās
jomās mani azartiski ievadīja pieredzējusī
Margarita Kluce. Tas bija interesanti un noderīgi.
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Kopā ar Letonikas
un Retumu kolēģēm
Margaritas Kluces
jubilejā 1999. gadā.
Jēkaba ielā.

Protams, padomju laikā arī Letonikai
bija jāmaksā nodevas valdošajai ideoloģijai,
piemēram, tika veidota bibliogrāfiju sērija
“Latviešu revolucionārie rakstnieki”. Un tomēr darbs bija saistīts ar latviešu literatūru un
kultūru, turklāt līdztekus politiski iekrāsotiem
rādītājiem tapa arī bibliogrāfijas, kuru vērtība
nav zudusi joprojām, piemēram, “Rīgas arhitektūras un tēlniecības pieminekļi no gotikas
līdz jūgendstilam” un “Rīgas celtniecība un
tēlniecība, 1918–1940”, ko veidoju kopā ar
Cildu Cauni. Tāpat nozīmi nav zaudējuši arī
Māras Izvestnijas sastādītie “Bibliogrāfiskie
līdzekļi par Latviju”, kuru piecus sējumus rediģēju.
No Letonikas “grand dāmām” (tā mēs viņas paklusām saucām) varēja mācīties daudz.
Olga Pūce lieliski pārzināja vācbaltiešu mantojumu, turklāt viņa bija tāds kā mūžīga optimisma iemiesojums. Skaidrīte Sirsone, kura
par darbību tā saucamajā “franču grupā”
savulaik bija izsūtīta uz Mordovijas lēģeri,
reizumis dalījās atmiņās. Atceros konkrētu
gadījumu, kad viņas nometnes pieredze izrādījās noderīga praktiski. Kādai lasītājai sākās
epilepsijas lēkme, pirms kuras viņa paspēja
palūgt, lai nesaucam ātro palīdzību. Mēs ļoti
apjukām, tikai Skaidrīte nezaudēja galvu un
prata sniegt meitenei palīdzību – lēģerī šādu
epizožu esot bijis daudz… Savukārt no Cildas
iemācījos kādu bibliotekāra darbā ļoti vajadzīgu principu: pat ja liekas, ka lasītāja pieprasījums ir pagalam dīvains un nekā tāda mūsu

krājumā noteikti nav, ir jāpārbauda! Reizēm
tomēr atrodas.
RCB tevi uzskata par savējo, jo esi mūsu
gadagrāmatu un vairāku bibliogrāfisko rādītāju redaktore. Kā sākās tava sadarbība ar
RCB?
Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā patiešām daudzi pazīst daudzus, sevišķi tos, kuri ir
puslīdz no vienas paaudzes. Tas arī ir noteicis
manu – nu jau var sacīt ilggadīgo – sadarbību
ar RCB. Ar RCB direktori Dzidru Šmitu mūs
saista kopīgas darba gaitas Latvijas Valsts
bibliotēkas Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļas Bibliogrāfijas sektorā, kur
1975. gadā sākās mana darba dzīve. Kopš tā
laika bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā darbā
notikušas tik ievērojamas pārmaiņas, ka vairāku gadu desmitu sena vēsture pašlaik jau
nogrimusi tālā aizmirstībā. Tāpēc varbūt ir
vērts pie tās pakavēties.
Minētais sektors nodarbojās ar ieteicošo
bibliogrāfiju, t. i., tajā tapa publiskajām bibliotēkām (tolaik tās sauca par masu bibliotēkām)
domāti izdevumi, kuru mērķis bija atvieglot
ierindas bibliotekāra dzīvi, palīdzot izvēlēties,
ko labāk un “pareizāk” piedāvāt lasītājam. Pēdiņās liktais vārds nozīmē to, ka sektora darbā
liela loma bija atvēlēta sabiedriski politiskajai
tematikai. Parasti mūsu izdevumu apjoms nebija pārāk liels, taču uz kārtējo Komunistiskās
partijas kongresu vai citu tikpat “svarīgu” notikumu allaž bija jāsagatavo pabiezs bibliogrāfisko materiālu krājums. Par laimi, līdztekus

kajām bibliogrāfijām) tas pat līdzinās apslēptas mantas meklēšanai. Gandarījums, atrodot
kādu labi noslēpušos un līdz šim nezināmu
materiālu, ir liels. Man patīk process, kurā no
milzīgā informācijas okeāna pamazām iznirst
bibliogrāfijas karkass. Tiek uzieti, pētīti, aprakstīti un sakārtoti materiāli, veidojas rādītāja struktūra, atsauču un palīgrādītāju sistēma,
un rezultātā – iznāk grāmata.
Rediģēšana man patīk vēl labāk, jo, strādājot ar cita cilvēka radītu tekstu, allaž uzzinu ko
jaunu un tā mana pasaule nemitīgi paplašinās.
Man patīk ”čubināties” ap tekstu, tāpēc priecājos, ja nevajag steigties. Kad, pabeidzot darbu,
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sabiedriski politiskajiem rādītājiem sektorā
tika gatavoti arī kultūrai un dabaszinātnēm
veltīti izdevumi. Parasti tie bija anotēti.
Gribu nosaukt vārdā savas tā laika kolēģes (dažas jau ir mūžībā), jo viņas visas bija
manu darba gaitu sākuma liecinieces: Olga
Straumīte, Beatrise Arnicāne, Baiba Sporāne,
Astrīda Vanaga, Maija Garda, Maija Salnāja,
Inese Pinne, vēlāk pievienojās arī citas. Bija
arī “nodeva režīmam” – Gaļina Ivanova, kura
iepazīstoties priecīgi paziņoja, ka latviski nesaprotot neviena vārda... Nevaru nepieminēt nodaļas vadītāju Mirjamu Dīmenšteini,
kuras sirds gudrību pa īstam spēju novērtēt
tikai vēlāk.

Kopā ar Ieteicošās
bibliogrāfijas sektora
vadītāju Baibu Sporāni
Gaļinas Ivanovas jubilejā.
Atceros savu pirmo sastādīto darbiņu, jo
man kā iesācējai tika atvēlēts “saldais ēdiens”
– tas bija izdevniecības “Zinātne” sērijas “Apvārsnis” ceļojumu aprakstiem veltīts anotēts
rādītājs. Tolaik, tāpat kā tagad, bibliogrāfiskie
rādītāji tika nopietni rediģēti. Pamazām arī es
no bibliogrāfiju sastādīšanas pievērsos to rediģēšanai. Pēdējos pāris gadu desmitus šie darbi
– sastādīšana un rediģēšana – ir ritējuši līdzās.
Kas tev šajos darbos – bibliogrāfiju veidošanā un rediģēšanā – patīk?
Šo jautājumu man šad tad ir uzdevuši arī
kolēģi, kuriem patīk strādāt ar lasītājiem, rīkot pasākumus un citas aktīvas nodarbes.
Iespējams, tas ir temperamenta jautājums.
Daudziem liekas, ka darbs pie bibliogrāfijām
ir sauss un garlaicīgs, taču tas tā nav. Zināmā
mērā (sevišķi strādājot pie lielajām pētniecis-

manā priekšā ir loģisks, labā un pareizā latviešu valodā lasāms teksts, jūtos tā, it kā stāvētu
pie tikko izravētas dobes.
Tādā gadījumā pajautāšu – kas mūsdienās notiek ar latviešu valodu? Par ko sāp
sirds, par ko priecājies?
Uz procesiem valodā skatos filozofiski,
tie rit savu gaitu – redzu plusus un redzu arī
mīnusus. Priecājos un pat sajūsminos ikreiz,
kad sastopos ar talantīgi uzrakstītu tekstu,
vai tie būtu mūsu rakstnieku darbi, tulkojumi vai mediju publikācijas. Diemžēl daudzos
populāros interneta portālos, kuros ik dienas
ielūkojas tūkstošiem cilvēku, kā arī tā saucamajā dzeltenajā un pa pusei dzeltenajā presē
ar valodu ir gana slikti. Gandrīz nav tādas
dienas, kad, pārskrienot ar acīm virsrakstiem,
neieraugu kādu aplamību.
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Iemesli acīmredzot ir vairāki: nepietiekama jauno žurnālistu sagatavošana (nezinu,
vai un cik nopietni viņiem augstskolās māca
latviešu valodu; ar skolā iemācīto diemžēl parasti nepietiek) un steiga, jūtams arī nopietnu
redaktoru un pat korektoru trūkums. Tā kā
šos tekstus lasa ļoti daudzi, pamazām bojājas
cilvēku kopējā valodas izjūta un viņi sāk uzskatīt par normālām nepareizas formas. Agrākajos gados bieži bija jūtama spēcīga krievu
valodas ietekme, tagad, lasot tekstu, redzu, kā
gluži neviļus tiek pārņemtas angļu valodas
konstrukcijas. Starp citu, negatīvu pārsteigumu man savulaik sagādāja LTV sižets par
skolotāju mītiņu pie Saeimas – tajā ieraudzīju
kļūdaini uzrakstītus lozungus. Negribu neko
vispārināt, saprotu, ka tas ir nelāgs izņēmums,
un tomēr…
Kā tu vērtē RCB izdevumus – gadagrāmatu un bibliogrāfiskos rādītājus? Vai sastrādāties ar RCB speciālistiem ir viegli?
Darbs ar RCB izdevumiem man sagādā
prieku. Rediģējot RCB gadagrāmatu, kas jau
daudzus gadus ir Latvijā vienīgais iespiestais
profesionālais izdevums bibliotekāriem, es ieraugu to lielo daudzveidību, krāsainību un radošumu, kas raksturo publisko bibliotēku dzīvi. Strādājot tikai lielā zinātniskā bibliotēkā,

Bibliogrāfiskā rādītāja „VEF Kultūras pils”
atklāšanā 2017. gada 30. novembrī.

kāda ir LNB, turklāt samērā šauri specifiskā
jomā, šādu panorāmisku skatījumu iegūt nevar. Lasot gadagrāmatas materiālus, redzu, cik
radoši, izdomas bagāti un entuziasma pilni ir
bibliotekāri. Kādas tik talantu šķautnes viņos
neatklājas!
Strādāt ar RCB izdevumiem ir viegli, jo
darbs šajā bibliotēku sistēmā ir perfekti organizēts – plānveidīgi, bez šturmēšanas un koleģiāli, visus problemātiskos jautājumus izrunājot redkolēģijā.
Ko tu uzskati par savu nozīmīgāko veikumu?
Kā jau minēju, esmu sākusi ar mazu ieteicošās bibliogrāfijas darbiņu sastādīšanu, taču
bibliogrāfes gaitas noslēdzu ar lieliem un ļoti
apjomīgiem pētnieciskās bibliogrāfijas sējumiem, kas veltīti O. Vācieša, A. Čaka, I. Ziedoņa un K. Skujenieka daiļradei. Šie darbi
tapa Nacionālajā bibliotēkā, un man bija laime
strādāt pie tiem kopā ar izcilo (manuprāt, visu
laiku labāko!) latviešu bibliogrāfi Māru Izvestniju. Galvenā šajā darbā noteikti bija Māra,
kuras precizitātei, loģikai un sistēmiskajai domāšanai es tikai centos tuvoties.
Neapšaubāmi izjūtu gandarījumu, skatoties uz daudzajiem RCB gadagrāmatas izdevumiem, kurus esmu rediģējusi. Šis būs jau
15. laidiens – tas ir iespaidīgs skaitlis, kas
apliecina RCB vadības prasmi plānot ilglaicīgu attīstību. Jau teicu, ka gadagrāmata man
paver skatu uz interesanto un daudzkrāsaino
publisko bibliotēku dzīvi, šajā izdevumā “sastopu” profesijai uzticamus, ar lielisku iztēli
un organizatora spējām apveltītus speciālistus – gan vadošajā līmenī, gan ikdienas darba
darītāju vidū.
Kādas ir tavas spilgtākās bērnības atmiņas? Kad uzzināji, kas tas ir – bibliotēka?
Bērnībā apmēram četrus gadus (no trim
līdz septiņiem) biju, kā tagad teiktu, sistēmas
bērns, proti, atrados tālu no mājām – Ogres
tuberkulozes sanatorijā. Mājas savukārt bija
Ūdrandē, skaistā vietā pie Vecventas starp Pilteni un Ventspili. Man bija mugurkaula tuberkuloze un visus šos gadus vajadzēja gulēt pēc
mana auguma izlietā ģipša formā (tā kā bērni
aug, “ģipša gultiņa” tika regulāri izgatavota no
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Ogres tuberkulozes
sanatorijā. 1957. gads.
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jauna). Bērni ātri pie visa pierod, tāpēc īpašas
fiziskas ciešanas neatceros, mammas gan ļoti
pietrūka. Skatoties šodienas acīm, šķiet, ka
vislielākais kaitējums mums, mazajiem pacientiem, tika nodarīts ar dienišķo smadzeņu
skalošanu. Bija pagājušā gadsimta 50. gadu vidus, es piederēju pirmajai paaudzei, kas tika
pakļauta absolūtai sovjetizācijai, un mājas, kurās šī inde tiktu kaut cik neitralizēta, bija tālu.

Omamma savā 90 gadu jubilejā kopā ar
vienu no deviņiem dzimtas zariem – manu
ģimeni.

Audzinātājas mums ik dienas stāstīja par Ļeņinu, par komunistiem, par to, kāda laime ir
dzīvot Padomju Latvijā. Ar šīm “zināšanām”
pārpilna pēc izveseļošanās atgriezos mājās un
ārkārtīgi samulsu, kad omamma strikti noteica: “Nav nekāda Ļeņina, ir Dievs!”
Bet ar bibliotēku bija interesanti, jo mūsu
mājā, kuru 1959. gadā bija uzcēlis un mums
dzīvošanai atvēlējis kolhozs, burtiski manā un
māsas istabā vairākus gadus atradās Piltenes
bibliotēkas izsniegšanas punkts. Tas nozīmēja,
ka reizi mēnesī mums tika atvestas aptuveni
50 dažādas tematikas grāmatas un visa Ūdrande nāca uz mūsmājām izvēlēties lasāmvielu. Vienmēr jau kāds no mums bija mājās,
lai grāmatas izsniegtu. Bija ļoti interesanti, pie
mums nemitīgi apgrozījās cilvēki, bijām lietas
kursā par visu, kas notiek tuvu un tālu. Reizi
mēnesī grāmatu kopums tika nomainīts. Man
tā bija īsta zelta bedre. Lasīju visu pēc kārtas.
Savos deviņos gados piedzīvoju arī šoka momentu – neizdzēšami iespiedusies atmiņā liela
grāmata ar virsrakstu “Dzemdniecība”. Ar bildēm!
Pirmās divas klases mācījos Gārzdes pamatskolā, bet tad pārgāju uz septiņus kilometrus attālo Piltenes vidusskolu. Te bibliotēka
bija mans glābiņš, jo autobuss uz mājām gāja
plkst. 16.00, bet stundas beidzās daudz agrāk.
Atmiņā palicis, cik jauki aukstās ziemas dienās smaržoja bibliotēkas sakurinātā krāsns.
Un es – siltumā, starp grāmatu plauktiem.
Laime!
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Pusaudzes gados lasīju bez apstājas. Nesen
uzdūros krievu rakstnieces Ludmilas Uļickas
frāzei, kas ļoti precīzi atbilst arī man – rakstot
par saviem pusaudzes gadiem, viņa saka “ušla
v kņižņij zapoi” (to ir grūti precīzi pārtulkot,
taču ar vārdu “zapoi” narkologi apzīmē stāvokli, kad cilvēks nespēj pārtraukt dzeršanu,
manā gadījumā tā bija lasīšana). Atceros, kā
divos naktī zem segas ar kabatas bateriju lasīju “Annu Kareņinu” – šī gan ir daudzu lasīšanas entuziastu atmiņu stāstu “klasika”.
Tu jau minēji savu vīru Jāni. Es pirmo
reizi pievērsu tev uzmanību studiju gados,
kad viņš – viens no diviem mana kursa
biedriem – sievu izvēlējās nevis no 22 topošajām bibliotekārēm, bet tevi, no filologiem. Kāds ir jūsu iepazīšanās stāsts?
Studiju gados abi dzīvojām Tālivalža ielas kopmītnēs. Nomācošā pārsvarā tur bija
meitenes, nedaudzie puiši mitinājās pirmajā
stāvā, un, protams, mēs visas zinājām, kurš ir
kurš. Taču iepazināmies mēs kopīga drauga
atvadu ballītē (viņš tika iesaukts padomju armijā). Notikums, protams, bija skumjš, taču
ar pozitīvu “blakusefektu” – kopš tā vakara
esam kopā 44 gadus. Tā man ir liela dāvana,
jo Jānis ir tāds, kādam ģimenē jābūt vīrietim (te varētu sekot gara epitetu virkne). Arī
pēc tik daudziem gadiem man katra diena ar
viņu joprojām ir interesanta. Īpaši svarīgi tas
ir tagad, kad pārsvarā abi dzīvojam pa māju.
Un vēl – Jānim ir neatkārtojama humora izjūta kombinācijā ar tādu latviešiem reti pie-

mītošu īpašību kā pašironija. Neviens mani
nespēj sasmīdināt tā kā viņš.
Dzīvē kā jau dzīvē ir arī melni brīži –
kur tu smelies spēku nepadoties?
Nepavisam nevaru teikt, ka vienmēr esmu
stipra un nekad nepadodos, drīzāk otrādi,
taču ir Kāds, kas mani allaž notur. Vairāk
nekā divdesmit gadu esmu piederīga luterāņu draudzei, tur ir manas garīgās mājas, tā ir
mana lielā ģimene. Grūtos brīžos (galvenokārt tie saistās ar nopietnām slimībām) ir bijis tā, ka par mani, par Jāni, par mums visiem
lūdz ne tikai draudzes cilvēki, bet arī pazīstami kristieši (tai skaitā bibliotekāri) citviet
Latvijā un pat ārpus tās. Tas ļoti stiprina.
Protams, jebkurā nedienā milzu balsts ir
ģimene – gan nelielais kodoliņš (vīrs, abas
meitas un mazmeitas), gan visa plašā radu
saime. Tā kā vecmāmiņai no mammas puses
bija deviņi bērni, es nāku no ļoti kuplas un
draudzīgas ģimenes, kura – kā par brīnumu!
– nav izklīdusi “pasaules plašajos ceļos”, bet
pārsvarā dzīvo turpat, Ventspils pusē. Joprojām interesējamies viens par otru, pārdzīvojam, dalāmies. Šovasar notika kārtējais radu
saiets, bijām cilvēku 60. Sevišķi liels prieks
bija par daudzajiem bērneļiem, kuri ņirbēja
un ņudzēja starp pieaugušajiem. Dzimta turpinās!
Ko 2017. gads nesis tavas ģimenes, meitu un mazmeitu dzīvē?
Lielās līnijās dzīve rit ierasto gaitu, bet,
protams, katru gadu ir arī kas citāds. Pērn

Foto no personīgā arhīva

Ar meitām Zani un
Lauru Kurzemē. Kokos
aiz muguras paslēpusies
Landzes baznīca, kurā
laulāti mani vecāki.
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Botsvāna un Zambija (brīvprātīgās darbs),
Tanzānija, ASV un Gruzija. Par katru no
šīm valstīm un to cilvēkiem Alisei ir stāsts,
bet, lūk, ko viņa raksta savā blogā: “…bieži
saņēmu jautājumu, vai [mani] nebiedējot
svešinieki, un teicu: nē, jo 99% cilvēku – tāpat kā tu – cenšas būt labi.”
Nākotnē Alise plāno studēt vides zinības.
Jaunākā mazmeita Robina vēl mācās vidusskolā.
Skaistākie dzīves mirkļi, kurus gribējies
apstādināt?
Saulainais 1988.gada 15.jūnija rīts, kad
mēs ar Jāni un daudziem citiem kā apburti
skatījāmies uz ziedos grimstošo Brīvības pieminekli, piedzīvojot reizē laimes un nerealitātes izjūtu. Pēc tik daudziem gadiem tas tiešām bija noticis – brīvība bija iezvanīta!
Vēl gribu pieminēt kādu mirkli pirms pāris gadiem – augusta nakts Kurzemē, pulkstenis divi, meža ieloks, milzīgs klusums un
virs galvas briljantiem piebērta debess…
Tādā brīdī var tikai pazemīgi pateikt – paldies!

Foto no personīgā arhīva

pirmo reizi mūžā viena gada laikā iznāca četras manis sastādītas vai rediģētas grāmatas.
Par to sirsnīgi priecājos.
Pēdējos gados mūsu domas daudz bijušas pievērstas vecākās mazmeitas Alises gaitām. Pēc vidusskolas viņa trīs gadus mācījās
Norvēģijā, ļoti interesantā mācību iestādē
“One World Institute”, kur sabiedrības attīstības studijas tiek apvienotas ar ceļošanu,
pasaules izzināšanu un brīvprātīgo darbu.
Tādējādi jaunie cilvēki iegūst neatsveramu
pieredzi. Jāpiebilst, ka ceļošana un brīvprātīgo darbs notiek ļoti askētiskos apstākļos,
iemācoties iztikt ar pavisam nelielu naudas
daudzumu, ar mugursomu plecos un pārvietojoties ar vietējo transportu vai īkšķojot
(garie pārlidojumi, protams, notiek ar lidmašīnām, taču Alise ir virtuozi iemācījusies
atrast vislētākos maršrutus un biļetes). Trīs
gados viņa īsāku vai ilgāku laiku ir pabijusi 15 valstīs četros kontinentos. Ieskatam
ir vērts tās uzskaitīt: Norvēģija, Zviedrija,
Dānija, Krievija, Ukraina, Islande, Nepāla,
Filipīnas, Papua Jaungvineja, Indonēzija,

Knuta Skujenieka bibliogrāfijas atvēršana 2017. gada 19. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
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BIBLIOTEKĀRS BIBLIOTEKĀRIEM

Profesionālā literatūra ir laba speciālis
ta pirmās nepieciešamības prece, tāpēc
ikvienam esošajam vai topošajam biblio
tekāram kaut reizi dzīvē ir nācies izmantot
LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu
lasītavas sniegtos pakalpojumus, ielūkoties
piedāvātajos literatūras sarakstos, piedalī
ties kādā pasākumā.
Mana pirmā tikšanās ar šo lasītavu pagājušā gadsimta 70. gados palikusi spilgtā atmiņā. Tā bija viena no mazākajām
telpiņām toreizējā V. Lāča LPSR Valsts
bibliotēkas Zinātniskās metodikas un
bibliogrāfijas nodaļā, kas atradās Kirova
(tagad – Elizabetes) ielā 16/18. Ne tikai ļoti
maza, bet piedevām arī caurstaigājama telpa. Tikai izspraucoties cauri lasītavai, varēja nokļūt metodiķu darbistabā, taču caur
plānajām durvīm bija dzirdams katrs tur
teiktais vārds. Lasītavas vidū – viens galdiņš
darbiniekam, otrs lasītājiem. Lai gan darba
apstākļi bija pagalam neērti, tomēr lasītavu
apmeklēju ar prieku – kaut vai tāpēc, ka to
vadīja ļoti šarmanta, laipna un zinoša kundze Rūta Prikule. Man, topošajai bibliotekārei, viņa šķita kā mūsu profesijas etalons.
Kopš tiem tālajiem laikiem vairākkārt mainījusi nosaukumu un adreses, šodien lasītava atrodama LNB ēkas astotajā jeb Bibliotekāru stāvā. To jau vairākus gadu desmitus
vada ne mazāk šarmanta, laipna un zinoša
kundze Anda Saldovere.
Tā 2017. gada 28. decembrī dodos uz
LNB Bibliotekāru stāvu, lai tiktos ar savu
kādreizējo kolēģi Andu.
Kāpēc tu izvēlējies bibliotekāra profesiju
un kāds ceļš bija uz tās apgūšanu?
Ceļš uz bibliotekāra profesiju bija nejaušības vadīts. Domāt šajā virzienā mani pamudināja klasesbiedrene, kurai “pavilkos līdzi”.
Viņa pati gan pēc pirmā semestra pameta ne
vien LU, bet arī Latviju – nebija veikusi īsto

Foto no Andas Saldoveres personīgā arhīva

Saruna ar LNB Bibliotēku un informācijas zinātnes lasītavas
vadītāju ANDU SALDOVERI

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās
metodikas un bibliogrāfijas nodaļas
Metodikas sektora vadītāju Dzidru Dimperāni
(vidū) pagājušā gadsimta 80. gados jubilejā
sveic Jānis Turlajs un Anda Saldovere.
izvēli. Bet 70. gadu vidū, pavasarī pēc izlaiduma, abas spriedām tā: meitenēm filoloģija ir
laba lieta jau pati par sevi, un, ja nu gluži bērnus skolot negribas, vēl jau ir tāds vidusceļš
kā bibliotēka, kas toreiz šķita un arī bija miera
osta, kur sievietei patverties bez liekas publicitātes un auditorijas pamācīšanas…
Bijām lauku meitenes no “leišmalītes”, un
viena lieta mums bija pilnīgi skaidra: pa Vilces un Elejas pagastiem esam gana grozījušās,
tagad mūs gaida Rīga! Uz filoloģiju mani cītīgi
virzīja arī vidusskolas latviešu valodas skolotāja, bet šis stāsts droši vien ir līdzīgs daudzām vēlākajām bibliotekārēm. Neko daudz
par bibliotēku lietām toreiz nezināju, biju redzējusi vien vecmodīgo, plauktiem un vecām
grāmatām pārpildīto toreizējā Ausmas ciema
(tagad – Vilces pagasta) bibliotēku. Mēdzu
tur iegriezties pēc stundām, taču nebija tā, ka
būtu bibliotēkā pavadījusi daudz laika. Mājās
grāmatu bija pietiekami – gandrīz visa padomju gados latviski iznākusī daiļliteratūra.
Īpaši liela lasītāja bija mamma, un es centos
neatpalikt. Kā daudzi vienīgie bērni, bieži vien
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Foto: Valdis Anaparts

Komandējumā Saldus Centrālajā bibliotēkā
1979. gads. Vidū Anda Saldovere,
no labās Inta Sallinene
dzīvoju grāmatu tēlu pasaulē, rakstīju garus
vēstījumus brālēniem, māsīcām un tantēm,
sarunājos ar piemājas kokiem un krūmiem
(katram biju devusi savu vārdu) un sacerēju
“īsos stāstus” ar šo iedomāto rotaļu biedru
līdzdalību. Reālu personāžu manā vecumā
tuvumā nebija, jo Zemgales viensētas atradās
stipri atstatu cita no citas. Tomēr, atskatoties
patālajā pagātnē, priecājos, ka man ir bijusi iespēja izdzīvot tik dažādus laikus un pieredzi.
Manās lauku mājās 50. gados nebija ne TV, ne
telefona, biju dabas bērns vistiešākajā nozīmē.
Man nebija sveši arī lauku darbi – siena gubošana, biešu kaplēšana cietajā Zemgales mālā
un govs slaukšana. Ir drusku žēl, ka ar katru
nākamo paaudzi no tā visa aizvien vairāk attālināmies. Toties pirmspensijas periodā, līdzīgi daudziem saviem vienaudžiem, esmu
nonākusi gluži “pretējā krastā” – viss notiek
milzīgā ātrumā, kontakti un saziņa veidojas ar
telefona, e-pastu un sociālo tīklu starpniecību.
Citāda ikdiena vairs nav iedomājama arī man.
Piedzīvotā spektrs ir gana plašs un daudzpusīgs, un tā ir viena no manām bagātībām!
Bet no publiskas uzstāšanās, kas nekad nav
bijis mans aicinājums (tāpēc taču izvēlējos
“mierīgo” bibliotekāra profesiju), īsti izvairīties tomēr nav izdevies – tagad nākas organizēt un vadīt pasākumus bibliotēku nozares
speciālistiem. Lai gan šī auditorija nav pati atsaucīgākā, esmu sevi nedaudz pārvarējusi arī
šajā jomā un uzskatu to par izaicinājumu, kas

man ir bijis nepieciešams un pat palīdzējis nedaudz lauzt savu raksturu, jo pēc dabas esmu
visai kluss un sevī vērsts cilvēks. Vienmēr
esmu uzskatījusi, ka informācijas speciālista
un bibliotekāra profesija ir viena no sievietei
piemērotākajām, savukārt tas, cik tā ir prestiža un konkurētspējīga sabiedrībā, atkarīgs
vien no mums pašām – vienīgi mēs varam
šo prestižu spodrināt vai graut. Mūsdienās
daudzi studenti jau mācību laikā zina, ka pēc
beigšanas strādās nevis bibliotēkā, bet kādā
citā ar informācijas apstrādi vai datiem saistītā
institūcijā, arī bankās, statistikas iestādēs u. c.
Jāatzīst, ka arī no mana kursa, kas 1978. gadā
absolvēja LU, ar bibliotēkām visu darba dzīvi
bijuši saistīti ne vairāk par ceturtdaļu.
Kā sākās tavas gaitas bibliotekāra profesijā?
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (gadu gaitā tās nosaukums vairākkārt
mainīts) nenokļuvu uzreiz. Pēc Filoloģijas
fakultātes Bibliotēku un informācijas zinātņu
nodaļas absolvēšanas tiku norīkota darbā toreizējā V. Lāča Latvijas Valsts bibliotēkā. Mani
izvēlējās nodaļa ar visai smagnēju nosaukumu
– Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa, kuru vadīja ievērojama un spilgta
personība Mirjama Dimenšteine. Mana tiešā
priekšniece bija Metodiskā darba sektora vadītāja Dzidra Dimperāne. Sākumā mēģināju
kļūt par metodiķi, tomēr tas bija visai grūti, jo
nekad nebiju strādājusi ierindas bibliotekāra
darbu. Nevarēju kļūt par teorētisku un praktisku padomdevēju pieredzējušiem cilvēkiem
– ilggadējiem rajonu un ciemu bibliotekāriem
–, prasīt no viņiem kaut ko un kontrolēt. Tiku
nosūtīta uz kursiem varenajā “brāļu tautu”
galvaspilsētā Maskavā, šī pieredze bija spilgta
un atmiņā paliekoša…
Vairākkārt stažējos rajonu bibliotēkās. Tas
bija ļoti iedvesmojoši un atvēra man pilnīgi
jaunu, iepriekš nepazītu pasauli. Nodaļā strādāju kopā ar interesantiem kolēģiem: Ilizanu
Rudeni, Mārīti Puriņu, Jāni Turlaju, Ritu Kiti,
Līgu Garonsku, Dzidru Šmitu, Baibu Sporāni,
Astrīdu Vanagu, Intu Sallineni, Zintu Geršmani – visus nosaukt nav iespējams. Kopā braucām komandējumos. Tā bija iespēja ne vien
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Foto: Dzidra Šmita

Bijušo un esošo LNB
Bibliotēku dienesta
darbinieku tikšanās
90. gadu sākumā

iepazīt bibliotēku sistēmu, bet arī izbraukāt
Latviju. Visa šī pieredze, arī darbs par mani
vecāku darbinieku kolektīvā bija interesants
un tomēr… mulsinošs.
Komandējumi uz Latvijas rajonu un pilsētu centralizētajām bibliotēku sistēmām toreiz
metodiķiem bija jāplāno vismaz reizi ceturksnī. Dažreiz tie ilga pat vairākas nedēļas. Šīs
bibliotēkas bija Zinātniskās metodikas un
bibliogrāfijas nodaļas metodiķu un bibliogrāfu darba galvenie adresāti, tāpēc viņu darbs,
prasības un vajadzības bija jāiepazīst klātienē,
jākonsultē. Ilgā prombūtne no mājām un dzīve viesnīcās ne vienmēr bija savienojama ar
ģimenes interesēm un bērnu audzināšanu.
Tāpēc, atgriezusies no vairākiem tīri sievišķīgiem darba pārtraukumiem, piekritu nedaudz mainīt specializāciju – pārņemt tolaik
necilo, bet pamazām progresējošo nozares
lasītavu. Tās pārzinātāja Rūta Prikule posās
pensijā un meklēja kādu, kam savu lolojumu
uzticēt. Strukturāli lasītava vienmēr atradusies tās pašas nodaļas – tagadējā Bibliotēku
attīstības centra – sastāvā, tādēļ pāriešana
noritēja plūstoši, pirmo darba dienu lasītavā
neatceros.
Kāda bija pagājušā gadsimta 80. gadu vidus lasītava un bibliotekāri?
Sākumā bijām divas darbinieces, dažus gadus vēlāk – jau četras. Telpa bija vairāk nekā

pieticīga, par lasītavu to varēja saukt tikai nosacīti, bet nebija jau alternatīvas. LNB zinātniski metodiskais bibliotēku zinātņu fonds
tika izveidots 20. gadsimta 50. gados. Sākumā
tas bija neliela apjoma metodisku materiālu
krājums, adresēts galvenokārt nodaļas darbinieku un citu bibliotēkas kolēģu pašizglītībai.
Laika gaitā pieticīgā grāmatu kopa paplašinājās, diemžēl lielākā daļa izdevumu tolaik bija
krievu valodā un tas šķita pašsaprotami. Grāmatas angļu un citās svešvalodās bija retums,
un nebija jau arī daudz šo valodu zinātāju. Savukārt latviski bibliotēku nozarē nekad nav bijis daudz izdevumu – mūsu teorētiķi šajā ziņā
nav izcēlušies ar produktivitāti. Ievērojami
vairāk nekā bibliotēkzinātnē pētīts un rakstīts
par grāmatniecību un tās vēsturi. Nodaļā regulāri tapa vairāku paralēlu sēriju metodiskie
un bibliogrāfiskie materiāli – tā bija raksturīga 20. gadsimta nogales iespiedprodukcija, un
tieši to sagatavošana bija viens no būtiskākajiem manu kolēģu pienākumiem.
Kaut arī caurstaigājamā lasītava bija neērta, putekļaina un tur pastāvīgi pūta caurvējš,
diskomfortu atsvēra jaukais un sirsnīgais kolektīvs. Kopā ar metodiķiem un bibliogrāfiem
ap 30 cilvēku lielā nodaļas saime bijām kā viena liela un draudzīga ģimene. Cits citam palīdzējām darbos, kopīgi svinējām svētkus. Arī
pēc atsevišķu kolēģu pensionēšanās saikne ar
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Ir prieks rūpēties par krājuma satura daudzveidību, pieejamību un vizuālo noformējumu.
Lasītavas darbiniekam jādara viss nosauktais
– tātad, šis arī ir mans īstais darba lauciņš.
Tomēr nav iespējams salīdzināt darba pienākumus toreiz un tagad. 80. gadu vidū, kad
kļuvu par lasītavas vadītāju, katras saņemtās
grāmatas apraksta kartītes rūpīgi tika ievietotas divos katalogos – alfabētiskajā un sistemātiskajā –, savukārt katrs nozīmīgs raksts
no lasītavā ienākošajiem periodiskajiem izdevumiem (sākumā pārsvarā krievu valodā)
tika aprakstīts ar roku un ievietots kādā no
kartotēkām. Šobrīd, protams, varam savu

darba laiku un resursus veltīt kam daudz noderīgākam, taču katram laikam piemīt sava
realitāte.
Tu esi bibliotekārs bibliotekāriem. Kā
di lasītāji ir bibliotēku speciālisti un studenti?
Pirmo lasītāju neatceros, toties atmiņā palikusi sākotnējā nedrošība – ja nu ko nezināšu,
nespēšu sameklēt vai pareizi novietot plauktā?
Protams, Rūtas Prikules uzraudzībā pamazām
atraisījos un tagad varu sacīt – savus lasītājus
allaž esmu cienījusi un gaidījusi, vienīgi…
reizēm bibliotekāri par maz lasa profesionālo
literatūru. Mūsdienās tās ir daudz, var atrast
profesionālu palīdzību visās situācijās un dar-

Foto no Andas Saldoveres personīgā arhīva

daudziem saglabājas gandrīz tikpat cieša kā
aktīvajā darba periodā.
Aizvadīto četrdesmit gadu laikā mainījies
tik daudz! Gan daba virzieni un pamatkoncepcijas, gan nodaļas iekšējā struktūra un personāls. Kaut pašai tas liekas neticami, šobrīd
esmu palikusi “visvairāk pieredzējusī” strādājošā nodaļas darbiniece.
Kā gadu desmitu laikā mainījušies tavi
pienākumi? Kas motivējis vienā profesijā
un lasītavā nostrādāt tik ilgus gadus?
No pirmās lasītavā aizvadītās darbdienas
mani pienākumi bijuši saistīti ar krājuma veidošanu un uzturēšanu, kā arī ar lasītāju apkalpošanu un lasītavas darba procesu uzraudzīšanu. Atskatoties uz visu ar laika distanci,
domāju, ka tieši proporcionālais laika un
personiskā potenciāla sadalījums starp minētajiem darba virzieniem ir bijis izšķirošais
apstāklis, kas ļāvis man šajā profesijā, un tieši
bibliotēku nozares lasītavā, nostrādāt tik ilgus
gadus. Te ir iespējams sevi izpaust, līdzsvarojot stiprās un vājās rakstura puses. Bibliotekāra darbs, īpaši mūsdienās, ietver pa druskai no
visa, un pats labākais ir tas, ka neviena diena
nelīdzinās iepriekšējai. Man patīk sadarbība
ar cilvēkiem, pozitīva komunikācija. Gandarījumu vienmēr sniedzis arī darbs ar tekstiem,
jo ļoti cienu labu un pareizu latviešu valodu.

Ziemassvētki LNB Bibliotēku dienestā Tērbatas ielā pagājušā gadsimta 90. gadi.
1. rindā rindā centrā Anda Saldovere, 2. rindā no kreisās LNB bibliotēku dienesta vadītāja
Dzidra Šmita, galvenās bibliotekāres Inta Sallinene un Zinta Geršmane
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vēl nebija konkrēti iezīmēta arī nozīmīgā
nacionālās bibliotēkas krājuma saglabāšanas
funkcija. Studentiem tika izsniegts pat pa desmit grāmatām. Diemžēl, ne vienmēr tās atrada ceļu atpakaļ uz bibliotēku. Kopumā varu
teikt, ka bibliotekāri nav paši priekšzīmīgākie
lasītāji.
Pagājušā gadsimta 90. gadi – pārmaiņu
laiks valstī. Kā tas atspoguļojās nodaļas un
lasītavas dzīvē?
90. gadu vidū lasītava uz pāris gadiem
pārcēlās uz Krišjāņa Barona ielu 14 (tolaik galveno LNB ēku, sauktu arī par “lielo
māju”), pēc tam – uz bijušās zivju fabrikas
“Kaija” renovētajām telpām Tērbatas ielā 75.
Jutāmies kā spārnos – tāds serviss, plašums,
speciāli lasītāju galdi! Lasītavas funkcijas paplašinājās, vairāk veicām informatīvo darbu,
strādājām ar visiem pieejamajiem nozares
dokumentiem (arī no ārvalstīm iegūtajiem)
un pašmāju nepublicētajiem materiāliem un
preses kopijām. Tērbatas ielas periodā pat
saņēmām komplimentus, ka esam ērtākā un
viesmīlīgākā LNB lasītava. Kaut šobrīd šīs atmiņas raisa smaidu, tas ir mūsu piedzīvotais
un saglabājams atmiņu “failos” par agrāka-

Foto no Andas Saldoveres personīgā arhīva

ba virzienos. Reizēm domāju, ka esam savā
profesijā pārāk noslogoti. Darba pienākumi
tikai vairojas, bet bibliotekārs jau tā ir cilvēks,
kuram jāspēj un jāpagūst tik daudz! Ko paturēt, no kā atteikties, tas jālemj pašam. LNB kolēģi kā lasītāji mūs apmeklē biežāk nekā agrāk,
taču kopumā lasītavas pakalpojumi daudziem
Latvijas reģionu bibliotekāriem ir tīri fiziski
grūti sasniedzami.
Kad sāku strādāt lasītavā, gan LU studenti,
gan arī tagadējās Kultūras koledžas audzēkņi profesionālo literatūru izmantoja krietni
vairāk. Tas arī ir saprotami, jo nebija vēl sevi
pieteicis drukāto resursu nopietnākais konkurents – vispasaules tīmeklis. Toreizējais krājuma apjoms prātā nav palicis, bet tie varēja būt
pāris tūkstoši grāmatu. Saņēmām bibliotēku
nozares žurnālus, tajos bija daudz rakstu, un,
cik nu paguvām, tik izrakstījām kartotēkām,
kuru izmantošana bija vērā ņemama. Mācību
literatūru krievu valodā un arī citus izdevumus saņēmām vairākos eksemplāros, tādēļ
varējām tos izsniegt uz mājām. Tā kā tolaik
nebija kopēšanas iespēju un lasītājiem – vien
pāris krēslu ap kopējo galdu, citādi nemaz nevarēja. Tolaik lasītājiem vairāk uzticējāmies,

2016. gada 25. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā
kārtējā pasākumu ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” viesojas
Ķekavas novada bibliotēku pārstāvji un Ķekavas jauniešu teātra grupa “Jaunais Miltu teātris” ar
izrādi “5 Raiņi un Aspazija”
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jiem laikiem un citādu skatījumu uz lietām
un norisēm.
90. gadu otrā puse nesa daudz lielu pārmaiņu gan valstī, gan bibliotēku nozarē un
arī mums katram. Nodaļas vadību no Ilizanas
Rudenes pārņēma Bibliogrāfijas sektora vadītāja Dzidra Šmita. Nodaļa kļuva par Bibliotēku dienestu, beidzot bija iespējams daudzpusīgi mācīties no ārvalstu kolēģiem – braukt
komandējumos, iesaistīties starptautisku semināru norisē un organizēšanā, lasīt Rietumu
un citu reģionu valstu izdevumus. Kamēr tie
vēl bija retums, izmantojām mūsu trimdas kolēģu – latviešu izcelsmes bibliotēku darba speciālistu – atbalstu un paliels izdevumu skaits
tika nokopēts un iesiets. Oriģinālus vēl tikai
sākām iegādāties.
Tā kā tajā laikā strādāju Bibliotēku dienesta Bibliogrāfijas sektorā, piebildīšu, ka
tieši 90. gados Dzidras Šmitas vadībā notika
“revolūcija” arī bibliogrāfisko un metodisko
izdevumu sistēmā. Viens no spilgtākajiem
piemēriem – Bibliotēku dienesta biļetens
“Es daru tā”, kura pirmais numurs iznāca
1994. gadā. Tā iniciatore Dzidra Šmita jau
toreiz bija pārliecināta, ka izdevums pāraugs žurnālā. Tieši tā arī notika, un gadsimtu mijā izdevums bija izaudzis līdz jaunam
nosaukumam “Bibliotēkas Pasaule”.
1995. gadā tika noorganizēta pirmā Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference.
2001. gada 1. oktobrī Dzidra Šmita kļuva par
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktori.
Nedaudz vēlāk tika dibināts Bibliotēku attīstības institūts – jauna LNB struktūrvienība.
Tās vadību uzņēmās ievērojama un spilgta nozares profesionāle, agrākā terminoloģe un pētnieciskā darba attīstītāja Anna Mauliņa. Tika
iezīmēta institūta galvenā funkcija – visu veidu
atbalsts Latvijas bibliotēkām un bibliotekāriem.
Galvenie akcenti: daudzpusīgs konsultatīvais
darbs, bibliotēku vizitācijas, semināru un konferenču organizēšana, profesionālā izdevuma
“Bibliotēku Pasaule” (nosaukums vairākkārt
mainīts) izdošana, diskusijkluba “Gūtenberga
galaktika” iedibināšana u. c.
Kā nozīmīgs posms vienotajā organismā
jaunajos procesos iekļāvās arī lasītava un tās

darbinieki. Mūsu dzīvē ienāca datori, pamazām – arī elektroniskais katalogs. Daudz mācījāmies. Sākām pilnveidot darba metodes.
Izprotot bibliotekāru ikdienas aizņemtību,
lielāku vērību veltījām individuālajai informācijai atbilstoši katra darbinieka specializācijai
un veicamajiem pienākumiem. Sekojot rūpīgi
izstrādātam krājuma profilam, krājuma veidošana kļuva mērķtiecīgāka. Mūsu rīcībā bija
ārzemju nozares izdevēju piedāvājums. Lai
izvēlētos labāko un piemērotāko, vienlaikus
nepārsniedzot sākotnēji vēl visai ierobežoto
budžetu, vajadzēja apgūt svešvalodas un terminoloģiju.
Kādas pārmaiņas lasītavā ienesa 21. gadsimts?
Divtūkstošo gadu sākumā atklājām, ka varam darboties vēl mūsdienīgāk un demokrātiskāk. Sākām arī lasītavā organizēt regulārus
pasākumus un tikšanās tieši bibliotekāriem
– aicinājām kolēģus, apguvām citu pieredzi,
uzklausījām jautājumus un atbildes. Daudz
domājām par to, kā pilnveidot darbu. Uzsākām regulāru sadarbību ar LU Sociālo zinātņu fakultātes lektoriem un studentiem, sākām
piedāvāt elektroniski tematisku informāciju
par lasītavas un nozares jaunumiem. Iedzīvināt minētos un citus jaunievedumus mūs
rosināja idejām allaž atvērtā jaunā nodaļas
vadītāja Evija Vjatere, kura tajā laikā atgriezās
LNB no darba Kultūras ministrijā.
Mūsu lasītavas izmantotāji pārsvarā joprojām bija bibliotēku specialitātē studējošie
jaunieši, Rīgas bibliotēku darbinieki un tuvākie kolēģi no Tērbatas ielas, bet SBA kārtā –
arī citu Latvijas reģionu bibliotekāri praktiķi.
Bibliotēku nozares speciālistu – gan studējošo,
gan strādājošo – skaits mūsu nelielajā valstī ir
visai ierobežots, tāpēc arī lasītavas apmeklētāju skaits nekad nav bijis īpaši liels. Vienlaikus
varam lepoties, ka mums ir sava lasītava tieši
informācijas speciālistiem un bibliotekāriem
– daudzās valstīs tā ir apvienota ar sociālajām
zinātnēm.
Divtūkstošo gadu sākumā būtiski mainījās lasītavas krājuma sastāvs. Saņemot
aizvien vairāk izdevumu dažādās svešvalodās, bija iespēja atslogot krājumu no morāli
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Privātas viesošanās laikā ASV, Čikāgā,
2016. gada decembrī pie ALA (Amerikas
bibliotekāru asociācijas) mītnes.
 ovecojušām grāmatām un periodikas krievu
n
valodā. Žurnālu elektroniskās versijas un piekļuves iespējas dažādām sociālo zinātņu datubāzēm ļāva atteikties no periodisko izdevumu
drukātajām versijām. Tā kā mūsdienu studenti nenoliedzami dod priekšroku lasīšanai angļu valodā, krājums atbilst viņu zināšanu un
mācību vajadzību līmenim.
Lasītavas personāls laika gaitā ir mainījies,
esmu vienīgais “pastāvīgais kadrs” jau vairāk
nekā 30 gadu. Un visus šos gadus viena no
manām (un arī lielākās daļas kolēģu) rūpēm ir
bijusi – izdarīt visu iespējamo, lai studentiem
lasītava asociētos ar viņu otrajām mājām, ar
vietu, kur atgriezties vēlreiz.
Kā mainījās dzīve, kad beidzot tika piepildīts vairāku paaudžu bibliotekāru sapnis
par savu “Gaismas pili”?
Līdz ar pārcelšanos uz Daugavas kreiso
krastu 2014. gada augustā sākās pilnīgi jauna
dzīve gan visiem bibliotēkas cilvēkiem, gan arī
LNB apmeklētājiem. Kā zināms, šis brīdis, tika
gaidīts ilgi – nepārspīlēšu, ja teikšu, ka aptuveni visu manu līdzšinējo darba mūžu, turklāt,

ne vien ar cerībām, bet arī ar zināmām bažām:
kā tas notiks, vai ātri iekārtosimies un viegli
iegaumēsim ceļu uz jaunajiem kabinetiem, kā
būs lielāko dienas daļu atrasties Pārdaugavā?
Sagatavošanās, telpu, aprīkojuma un krājuma
izvietojuma plānošana bija gara un detalizēta,
bet pati pārcelšanās – apbrīnojami viegla un
profesionāli organizēta. Pie visa labā cilvēks
pierod ātri, tāpēc tagad liekas, ka esam jaunajā
ēkā jau ilgi. Pozitīvi uzlādē ērtie sadzīves apstākļi, mūsdienīgais interjers, tomēr visvairāk
– apmeklētāju labvēlīgā attieksme. Ikdienu
bagātina gan Latvijas iedzīvotāju, gan ārvalstu
viesu prieks un sajūsma par skaisto bibliotēku.
Šī ēka – mūsu valsts simbols – mums visiem
bija ļoti nepieciešama.
Bibliotēku nozares profesionāļiem un studentiem jaunajā LNB ēkā atvēlēts viss astotais
stāvs: šeit atrodas Bibliotēku attīstības centrs
ar tā darbinieku kabinetiem un nozares lasītavu, kā arī Kompetenču attīstības centrs,
kurā jaunas zināšanas apgūst visas Latvijas
bibliotekāri. Jaunajā LNB ēkā mainījušās daudzas lietas, piemēram, darbinieku savstarpējā
komunikācija. Tolaik, kad bibliotēka atradās
vairākās ēkās, saskarsme bija ierobežota. Pamanāmākā pārmaiņa lasītavā ir visiem atvērtais brīvpieejas krājums, kā arī fakts, ka tagad
nozaru lasītavas un citas publikai pieejamās
telpas vairs neapmeklē tikai speciālisti, bet
jebkurš var brīvi pārvietoties pa stāviem un
jebkur lasīt jebko – vai arī vienkārši baudīt
skaisto Rīgas panorāmu. Mūsu viesi atzīst, ka
skats, kas paveras tieši no mūsu – Bibliotekāru
stāva – lasītavas, ir pats plašākais un relaksējošākais. Gan es, gan manas kolēģes ļoti novērtējam mums dāvāto iespēju pēc daudzo gadu
sarežģītajiem apstākļiem strādāt harmoniskā,
sakārtotā vidē. Varam lepoties un izbaudīt
ērtības gan lasītāju, gan darbinieku zonā.
Jauna ēka – jauns darba saturs?
Loģiski, ka jaunā LNB ēka nozīmē ne
vien jaunu formu, bet arī jaunu darba saturu,
pārsvarā pakalpojumus. Kā jebkura mūsdienu
bibliotēka, arī LNB ir kardināli mainījusi un
dažādojusi savas funkcijas.
Protams, te lasa grāmatas un gūst visu
veidu informāciju (un prieks par to!), tomēr
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visvairāk šeit mutuļo kultūras dzīve. Izstādes,
tikšanās, lekcijas, koncerti, filmas… beigu
beigās cilvēki šeit vienkārši tiekas un patīkamā vidē kārto darījumus vai malko kafejnīcā
kafiju. Bibliotekāru stāvs savukārt ir vieta, kur
tikties, komunicēt un apgūt profesionālas zināšanas pašiem bibliotekāriem. Ja nebūtu zinošu, mācīties motivētu profesionāļu, kā gan
būtu iespējams piepildīt bibliotēkas ar augsta
līmeņa mūsdienīgu saturu?
Apzinoties, ka mūsdienās viss notiek aizvien ātrāk un bibliotekāri ir ļoti aizņemti ar
daudziem pienākumiem, saprotam, ka arī informācijai jābūt ātrai un lietišķai, nereti tai pašai jāmeklē savs lasītājs. Ņemot vērā šos faktorus, daudz domājam, kā taupīt bibliotekāru
laiku un piegādāt pašu nepieciešamāko informāciju katram individuāli atbilstoši viņa interesēm. Bibliotekāru stāva lasītava ir ļoti piemērota dažādiem ar nozari saistītiem pasākumiem – semināriem, diskusiju cikliem. Nu jau
četrus gadus notiek diskusiju cikls “Tiekamies
bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”,
kurā nozares profesionāļi dalās ar interesantu
sava darba vai ārvalstu komandējumu pieredzi. Cikls guvis lielu atsaucību – atsevišķus pasākumus apmeklē ap 100 cilvēku gan no LNB,
gan no citām Rīgas un reģionu bibliotēkām.
Cenšamies šos pasākumus padarīt pieejamus
arī attālināti – veidojam video vai audio failus, ko pēc tam iespējams aplūkot internetā.
Lasītavas telpa tiek izmantota daudzveidīgi –

dažādiem semināriem, LU studentu mācību
nodarbībām, maģistra darbu pilnveidošanai
u. c. vajadzībām.
Kā tu raksturotu vidējo bibliotēkas apmeklētāju?
Jautājums liek aizdomāties. Visdrīzāk varu
runāt par mūsu nozares lasītavas apmeklētājiem, jo citās lasītavās neesmu strādājusi. Ja
runājam par bibliotēku nozares lasītāju, tā ir
sieviete ap gadiem 30, ar nopietnu attieksmi
un pētnieciskām interesēm, apzinīga un atbildīga, dažreiz arī ļoti steidzīga. Informācijas
un bibliotēku nozaru studentus pārsvarā var
pazīt pa gabalu – laikam topošajiem bibliotekāriem piemīt kas īpaši raksturīgs. Parasti jau
tradicionālajā pirmā kursa LNB iepazīšanās
apmeklējumā var secināt – būs mūsu kolēģis
pēc dažiem gadiem vai drīzāk ir kļūdījies profesijas izvēlē.
Bet kopumā vidējais LNB apmeklētājs drīzāk ir pajauns vīrietis, kurš studē kādā no Rīgas augstskolām, vai arī svarīga izskata kungs,
kurš velta laiku sava redzesloka paplašināšanai vai izklaidei, mīl netraucētu un mierīgu
atmosfēru un novērtē skaisto skatu uz Daugavas labo krastu. Mūsu stāvu diezgan reti
apmeklē tā dēvētā “interneta publika”, biežāk
šeit iegriežas vietējie un ārvalstu tūristi, kuri
atnākuši aplūkot bibliotēku. Un, cerams, te vēl
atgriezties.
Kas jāprot mūsdienu bibliotekāram?
Jāpadomā, vai ir kas tāds, kas viņam nav

Latvijas bibliotēku
festivālā, LNB
2017. gada 25. aprīlī
ar kursabiedreni –
Ventspils bibliotēkas
lasītāju apkalpošanas
speciālisti
Marutu Osi.
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āprot. Protams, nevaram līdzināties saviem kolēģiem pagastos, kuriem vēlamais
apgūstamo profesiju uzskaitījums būtu vēl
plašāks – psihologs, sociālais darbinieks, dakteris, lietvedis, daiļamata meistars utt. Iespējams, ka LNB šis spektra aptvērums ir mazāks,
bet nepieciešamas plašākas zināšanas. Laikam
jau tālajā pagātnē, kad LU Filoloģijas fakultātē tika izveidota bibliotekāru programma, kas
paredzēja apgūt bioloģijas, ķīmijas, augstākās
matemātikas un citu eksakto nozaru pamatus,
mērķis bija līdzīgs, tikai programma nebija
līdz galam precīzi izstrādāta. Teikšu īsāk, bibliotekāram ir jāmācās nemitīgi un cilvēkam
pašam jāsajūt, kā pietrūkst un ko izvēlēties no
plašā piedāvājuma.
Ja bibliotekārs nav kompetents, lasītāji to
uzreiz jūt, jo viņi mūsdienās ir gan prasīgi, gan
gudri. Motivācijai jābūt šādai – vienmēr censties zināt un prast nedaudz vairāk par lasītāju, prognozēt viņa vēlmes. Tātad latiņai jābūt
gana augstai. Kopumā labam nozares ekspertam jāpārvalda ne vien profilējošā nozare, bet

Pārdomu brīdis vēl “vecajā statusā” pirms
lasītavas reorganizācijas par bibliotēku nozares
informācijas telpu (izlemts ir, bet jaunais
nosaukums vēl nav zināms).

arī informācijas pārvaldība, darbs ar personālu un klientiem, komunikācija, psiholoģija,
vairākas svešvalodas, pasākumu organizēšana
un vadīšana, laba un pareiza rakstu valoda.
Lielā mērā šīs zināšanas šobrīd piedāvā gan
LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un
bibliotēku studiju nodaļa, gan arī LNB Kompetenču attīstības centrs, piepulcinot zinošus
speciālistus.
Kas tev darbā sniedz vislielāko gandarījumu?
Pēdējā laikā vislielāko gandarījumu sniedz
jau pieminētā vide un tas, ka par šo visu – gan
krājumu, gan pakalpojumiem, gan arī citām
šīs ēkas un bibliotēkas iespējām – varu ar lepnumu stāstīt mūsu apmeklētājiem un redzēt
pozitīvu attieksmi, sajust to, kā apmeklējuma
laikā mainās viedoklis. Sākumā, kā jau tas
mēdz būt pie mūsu tautiešiem, tas var būt visai skarbs vai skeptisks. Gandarījumu rodu arī
tiešā saskarsmē ar lasītājiem, apkalpojot nozares studentus un kolēģus vai piedāvājot kādu
jaunu izdevumu, par kura eksistenci viņi nav
nojautuši. Priecē telefona zvani vai e-pasta
vēstules, kas saistītas ar mūsu lasītavas pasākumiem, piemēram, – kad būs un par kādu
tematu plānota nākamā tikšanās. Arī labi izdevusies pasākuma relīze vai cita publikācija
sniedz nelielu gandarījuma brīdi.
Kuri kolēģi palikuši atmiņā?
Kolēģu aizvadītajos 40 gados bijis daudz.
Gandrīz ikviens palicis atmiņā ar kādu nozīmīgu sadarbības epizodi vai sarunu. Ir cilvēki,
ar kuriem turpinu tikties arī pēc viņu aiziešanas no LNB.
Nožēloju, ka neesmu veidojusi nodaļas
darbinieku svarīgāko datu un foto arhīvu, jo
būtu to varējusi. Domāju, ka šo 40 gadu laikā
tajā būtu ieraksti par teju 100 darbiniekiem,
tajā skaitā par aptuveni 10 lasītavas kolēģiem.
Šobrīd, kad top LNB 2019. gadā gaidāmās
simtgades enciklopēdija (un ne tikai šim mērķim), tas būtu ļoti noderīgi. No kā esmu mācījusies visvairāk? No daudziem, bet, ja jāmin
vien daži, tad – Rūta Prikule, Dzidra Dimperāne, Jānis Turlajs, Anna Mauliņa, Ingrīda
Kalinka… No ikviena cilvēka ir, ko pārņemt
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savas pieredzes bagātināšanai. Reizēm noder
arī piemēri, kā nevajadzētu darīt un kā es nekad nerīkošos.
Kāda ir tava lasītavas nākotnes vīzija?
Tas laikam ir visgrūtākais jautājums šajā
intervijā. Ne tāpēc, ka man būtu grūti to formulēt. Taču saskaņā ar pašreizējo koncepciju
bibliotekāros pakalpojumus iecerēts attīstīt,
telpu vēl vairāk atvēlot pasākumiem, mazāk
– tieši lasīšanai. Savukārt, lai plauktos būtu
vienkopus pārskatāms un izvērtējams viss
sociālo zinātņu bloks, ir iecere nozares teorētisko izdevumu krājumu apvienot ar pārējām
sociālajām zinātnēm un izvietot LNB zemākajos stāvos. Pēdējo 20 gadu laikā bijušas dažādas versijas, kā pilnveidot un uzlabot lasītavas
darbu, kā padarīt profesionālo literatūru tuvāku un vieglāk pieejamu arī ļoti aizņemtiem un
noslogotiem bibliotekāriem.
Pastāvēs, kas pārvērtīsies?
Jā, šis teiciens ir apbrīnojami universāls.
Viena no agrākajām vīzijām – pilnveidot lasītavu par profesionālās informācijas centru,
kur norisinās gan komunikācija starp nozares
profesionāļiem, gan nopietns studiju un pētniecības process, tiek sniegtas visu veidu uzziņas un konsultācijas nozarē un notiek akadēmiskas studiju nodarbības – tika īstenota jau
neilgi pēc pārcelšanās uz jauno ēku. Nākamais
etaps? Šobrīd tiek plānots, kā to iedzīvināt

praksē, un pieļauju, ka būs vērā ņemamas izmaiņas. Varbūt krājums vairāk tiks izmantots
attālināti. Bet skaidrs ir viens – jādara viss iespējamais, lai šī bibliotekāriem tik nozīmīgā
nozare attīstītos arī turpmāk, vēl vairāk kopīgi
diskutējot, pārņemot labāko pieredzi gan no
vietējo kolēģu sasniegumiem, gan mācoties
no ārvalstu bibliotēkām.
Tava privātā dzīve vienmēr ir bijusi aizsargāta ar tādu kā mazu noslēpumainības
plīvuriņu. Varbūt šoreiz ļausi tajā mazliet
ielūkoties?
Pat, ja es būtu sabiedrībā populārs cilvēks,
nekādā veidā nespētu piesaistīt dzeltenās preses uzmanību – darba vieta viena un tā pati,
vīrs tas pats, un tā jau teju 40 gadu garumā.
Lielākais prieks ārpus darba ir manas trīs
meitenes – abas meitas un pagaidām vienīgā
mazmeita. Citas aizraušanās ir kultūras vides
cilvēkiem visai tipiskas: grāmatas, ar mākslu
saistītas aktivitātes plašā spektrā (visvairāk teātris, bet arī kino, koncerti, izstādes), ceļošana
– gan pa Latviju, gan tālāk. Šajā dzīves posmā
ceļojumu maršruti ir visai paredzami, jo, tā kā
abu meitu ģimenes pašlaik nedzīvo Latvijā,
iespēju robežās viņas apciemoju. Bet arī mūsu
valsts ar draugu un domubiedru grupu izbraukāta krustu šķērsu. Pagaidām citiem vaļaspriekiem laika neatliek, varbūt drusku vēlāk – kad būšu pensijā…

Anda Saldovere un
Māra Jēkabsone
RCB Gadagrāmatas
2016. atvēršanas
pasākumā
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AK VAI, LIETIŠĶAIS STILS

Foto: Daina Ģeibaka
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SVARĪGĀKO NOTIKUMU
HRONIKA UN
PUBLIKĀCIJAS PAR RĪGAS
CENTRĀLO BIBLIOTĒKU

Foto: Daina Ģeibaka

SVARĪGĀKO NOTIKUMU
HRONIKA

SASTĀDĪJUSI AIGA BALODE

PUBLIKĀCIJAS PAR RĪGAS
CENTRĀLO BIBLIOTĒKU

SASTĀDĪJUSI ZINTA
GERŠMANE

Sastādījusi AIGA BALODE
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte bibliotēku
jomā

RCB 2017. GADA SVARĪGĀKO
NOTIKUMU HRONIKA

No 2017. gada RCB veic Rīgas vispārējās
izglītības iestāžu bibliotēku metodisko pārraudzību un kvalitātes kontroli. Šo pienākumu veikšanai RCB Bibliotēku dienestā pieņemts vēl viens galvenais eksperts bibliotēku
jomā, bet Automatizācijas nodaļā – galvenais
speciālists datortīklu administrators.
JANVĀRIS
5. janvārī RCB notika arhitekta Arno
Heinrihsona grāmatas “Georgs. Neticams, bet
gandrīz patiess stāsts” atvēršanas svētki un
tikšanās ar autoru.
10. janvārī filiālbibliotēka “Rēzna” rīkoja tikšanos ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Egīlu Melbārdi. Pasākums notika Rīgas Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām personām “Kastanis”.
16. janvārī RCB tika atklāta mākslinieces Ināras Garklāvas ilustrāciju un zīmējumu
personālizstāde “Viens, divi, trīs – un tu esi
brīvs…”. Izstādes atklāšanā piedalījās mākslinieces ģimene: Arnis Miltiņš, Kārlis Miltiņš,
Jānis Miltiņš, Laima Miltiņa un Ieva Miltiņa
(Sutugova).
17. janvārī RCB sadarbībā ar apgādu
“Jumava” notika Elizabetes Ozolas un Jāņa
Arvīda Plauža grāmatas “Izskats – personības
spogulis” atvēršanas svētki.
19. janvārī RCB Bērnu literatūras nodaļā cikla “Autors meklē lasītāju, lasītājs – autoru” kārtējā pasākumā viesojās rakstniece Ilze
Liliāna Millere.
20. janvārī Daugavas filiālbibliotēkā viesojās rakstniece Nora Ikstena. Sarunu vadīja
LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa.
24. janvārī RCB Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar rakstnieci, tulkotāju un Nacionālā romānu rakstīšanas mēneša (National
Novel Writting Month jeb NaNoWriMo) Latvijas reģionālo pārstāvi Lauru Dreiži rīkoja
tikšanos ar literatūrzinātnieci, redaktori un
apgāda “Zvaigzne ABC” Latviešu valodas, li-

teratūras un mākslas redakcijas vadītāju Bārbalu Simsoni.
25. janvārī Juglas filiālbibliotēkā viesojās
operdziedātājs Kārlis Miesnieks.
26. janvārī filiālbibliotēkā “Vidzeme”
notika tikšanās ar grāmatas “Zem Skorpiona zīmes: padomju varas triumfs un agonija”
autoru Juri Linu (Igaunija) un tulkotāju Jāni
Siliņu.
26. janvārī RCB kopā ar fotogrāfu Laimoni Stīpnieku aicināja uz keramiķa Pētera Martinsona atceres pasākumu “PM ekrāna monologi”.
28. janvārī, atzīmējot rakstnieka Alana
Aleksandra Milna 135. jubileju, filiālbibliotēkā “Vidzeme” notika tematisks pasākums
“Vinnija Pūka diena”. Programmā bija spēles,
radošās darbnīcas un grāmatas “Vinnijs Pūks
un viņa draugi” fragmentu lasījumi aktiera
Alda Kusiņa sniegumā.
FEBRUĀRIS
3. februārī Rīgas 15. vidusskolā notika
Rīgas vispārējās izglītības iestāžu direktoru
informatīvā sanāksme, kurā RCB direktore
Dzidra Šmita un Bibliotēku dienesta vadītāja
Daiga Bērziņa informēja par izmaiņām skolu
bibliotēku metodiskajā pārraudzībā.
7. februārī RCB savu galda stāstu (lomu)
spēles “Fiasko” rokasgrāmatu prezentēja Guntis Veiskats.
8. februārī RCB izstāžu zālē sadarbībā ar
Aleksandra Čaka memoriālo dzīvokli muzeju
tika atklāta mākslinieka Aivara Vilipsōna izstāde zibwakcīna “Čaks & V-sōns”.
8. februārī filiālbibliotēka “Rēzna” rīkoja
tikšanos ar Dailes teātra aktrisi Ilzi Vazdiku.
Pasākums notika Rīgas Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām personām “Kastanis”.
9. februārī RCB sadarbībā ar apgādu
“Madris” notika tikšanās ar grāmatas “Cik
bieži tu dzīvo” autoriem Liu Guļevsku un
Henriku Grigalinoviču.
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10. februārī RCB Bērnu literatūras nodaļā cikla “Autors meklē lasītāju, lasītājs – autoru” kārtējā pasākumā viesojās bērnu grāmatu rakstniece Evija Gulbe.
10. februārī RCB viesojās grāmatas “Ēteriskās eļļas dziedniecībā” autors Tomass fon
Rotenburgs (Thomas von Rottenburg).
16. februārī filiālbibliotēkā “Strazds”
viesojās rakstniece Māra Svīre.
22. februārī Rīgas Hanzas vidusskolā audzēkņi tikās ar latviešu fantāzijas žanra autori
Lindu Nemieru. Tikšanos ciklā “Autors meklē
lasītāju, lasītājs – autoru” rīkoja RCB Bērnu
literatūras nodaļa.
22. februārī Čiekurkalna filiālbibliotēkā
notika tikšanās ar grāmatas “Latvju spēka zīmes” autoru Valdi Celmu.
23. februārī filiālbibliotēkā “Vidzeme”
viesojās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis.
24. februārī RCB Rīgas lībiešu dziesmu
ansambļa “Līvlist” dalībnieki rādīja fragmentus no teatralizētā uzveduma “Lībiešu kāzas
XIX gadsimtā”.
24. februārī filiālbibliotēkā “Pārdaugava”
viesojās žurnāliste, grāmatu autore Līga Blaua.
No 24. līdz 26. februārim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā “Latvijas grāmatu
izstādē 2017” darbojās RCB grāmatu maiņas
punkts.
MARTS
9. martā RCB viesojās mākslinieks, baltu zīmju pētnieks, grāmatas “Baltu dievestības
pamati” autors Valdis Celms.
11. martā RCB ar autores piedalīšanos
tika prezentēta Mudītes Tauriņas grāmata
“Tur aiz skolas kalna”.
14. martā filiālbibliotēka “Rēzna” rīkoja tikšanos ar Dailes teātra aktieri Kristapu
Rasimu. Pasākums notika Rīgas Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām personām
“Kastanis”.
15. martā filiālbibliotēkā “Pārdaugava”
cikla “Mēneša profesija” pasākumā ar bērniem tikās ģitārists Mārtiņš Krauze.
18. martā Bišumuižas filiālbibliotēkā pasākumā “Evolūcijas problēmas” viesojās Lat-

vijas Dabas muzeja vecākā antropoloģe Aili
Marnica.
22. martā RCB direktore Dzidra Šmita,
direktora vietniece Doloresa Veilande un Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku
jomā Ingūna Stranga piedalījās LNB Bibliotēku attīstības institūta organizētajā Latvijas
pašvaldību publisko bibliotēku apaļā galda
diskusijā par 2016. gada svarīgākajiem notikumiem, aktualitātēm un problēmām.
22. martā filiālbibliotēkā “Kurzeme” viesojās Dailes teātra aktrise Lidija Pupure un
žurnāliste, grāmatas “Lida. Citādā” autore Ingrīda Stroda.
23. martā par Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāju ievēlēta RCB direktore
Dzidra Šmita.
No 27. marta līdz 2. aprīlim Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas rīkotajā E-prasmju nedēļā
RCB un vairākas filiālbibliotēkas piedāvāja savus e-prasmju veicināšanas pasākumus.
29. martā RCB Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrības valdes priekšsēdētāja
Solvita Vība pasniedza dāvinājumu Rīgas skolām, RCB un filiālbibliotēkām – 300 Kristīnes
Čilveres grāmatas “Dzīvnieki un cilvēks” eksemplārus.
29. martā Juglas filiālbibliotēkā viesojās
vēsturnieks, grāmatu autors Andris Caune un
gleznotājs Rolands Butāns.
31. martā filiālbibliotēkā “Vidzeme” viesojās Dailes teātra aktieris Juris Bartkevičs.
31. martā Bišumuižas filiālbibliotēkā
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla
“Stāstu bibliotēkas” ietvaros notika pasākums
“Par ceļiem tāliem un tuviem”.
31. martā un 1. aprīlī Čiekurkalna filiālbibliotēkā notika pasākums “Satiec savu meistaru”, kura laikā rokdarbniece un daiļamatniece Vija Liepa mācīja vienas adatas pinumus.
APRĪLIS
3. aprīlī RD IKSD gada balvu “Baltais
zvirbulis” par izcilas kvalitātes darbu RCB
krājuma uzskaites jomā un tā atspoguļojumu elektroniskajā katalogā saņēma RCB
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 omplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāK
ja Ineta Kaļķe.
4. aprīlī RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Ingūna Stranga
Talsu Galvenajā bibliotēkā vadīja semināru
“Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni
un jaunieši”. Seminārā piedalījās Talsu, Dundagas un Rojas novada pašvaldību bibliotēku
darbinieki.
6. aprīlī RCB sadarbībā ar apgādu “Vesta
LK” notika grāmatas “Latvijas klusie varoņi”
atvēršanas pasākums.
11. aprīlī filiālbibliotēkā “Pārdaugava” cikla “Mēneša profesija” pasākumā ar bērniem tikās
Rīgas Kino muzeja darbinieks Madis Musts.
13. aprīlī RCB Bērnu literatūras nodaļa
ciklā “Autors meklē lasītāju, lasītājs – autoru”
aicināja uz tikšanos ar fantāzijas un zinātniskās fantastikas rakstnieci, tulkotāju un apgāda
“Zvaigzne ABC” redaktori Lauru Dreiži.
No 18. līdz 22. aprīlim RCB notika ikgadējā Bibliotēku nedēļa, kuras vadmotīvs,
atsaucoties Latvijas Bibliotekāru biedrības
aicinājumam, bija “Bibliotēkas un sabiedrība:
vienotas kopīgiem mērķiem”.
18. aprīlī Sarkandaugavas filiālbibliotēkā viesojās fantāzijas grāmatu autore Signe
Kvaskova.
No 18. aprīļa pieejama RCB tīmekļa
vietnes www.rcb.lv jaunā, uzlabotā versija.
19. aprīlī RCB notika RCB Pieaugušo
literatūras nodaļas galvenās bibliotekāres Santas Rukmanes rīkotais “Santas sarunu šovs.
Bibliotēkas stāsti”. Tajā piedalījās RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
Ineta Kaļķe, filiālbibliotēkas “Avots” un Biķernieku filiālbibliotēkas vadītāja Inese Vanaga,
Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre
Žanna Novicka, Pieaugušo literatūras nodaļas
galvenā bibliotekāre Dzintra Ķēniņa un RCB
lasītāja, latviešu sarunvalodas prasmes “Stāstnieku klubiņa” vadītāja Aina Januševska.
19. aprīlī filiālbibliotēkā “Strazds” viesojās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ģirts
Jakovļevs.
20. aprīlī filiālbibliotēka “Rēzna” rīkoja
tikšanos ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi
Lāsmu Kugrēnu. Pasākums notika Rīgas Soci-

ālā dienesta dienas centrā pilngadīgām personām “Kastanis”.
21. aprīlī Daugavas un Ķengaraga filiālbibliotēkas, kā arī filiālbibliotēka “Rēzna”
sadarbībā ar t/c “Dole” tirdzniecības centra
telpās (Maskavas ielā 357) rīkoja pasākumu
“Bibliotēka visiem un ikvienam”.
21. un 22. aprīlī RCB notika Latvijas
fantāzijas un fantastikas biedrības rīkots pasākums “LatCon 2017”. Bibliotēkā viesojās
rakstnieces Lilija Berzinska, Linda Nemiera,
Ellena R. Landara un Ieva Melngalve, notika
izglītojošas lekcijas un diskusijas.
22. aprīlī, Lielās talkas dienā, Sarkandaugavas filiālbibliotēkas bibliotekāri kopā ar lasītājiem piedalījās sadarbības partneru – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas “Dauderi” – teritorijas sakopšanā.
24. aprīlī RCB notika tērpu un baleta
vēsturnieka Igora Freimaņa grāmatas “Saistošie sīkumi” prezentācija.
26. aprīlī Čiekurkalna filiālbibliotēkā
pasākumā “Vilis Lācis. Nezināmais” viesojās
literatūrzinātnieks Andrejs Grāpis.
No 28. aprīļa līdz 8. maijam RCB direktore Dzidra Šmita piedalījās Starptautiskās
bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas
(IFLA) Metropoļu sekcijas sanāksmē Monreālā (Kanāda).
29. aprīlī filiālbibliotēkā “Vidzeme” notika VEF teātra režisora Agra Krūmiņa iestudētās Nikolaja Gogoļa komēdijas “Precības”
pirmizrāde.
No aprīļa līdz septembrim tika īstenots
RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmā
finansētais brīvprātīgo darba projekts “Mans
stāsts par Rīgu”. Projektā RCB un deviņas filiālbibliotēkas aicināja brīvprātīgos uzklausīt
rīdziniekus un ierakstīt diktofonos viņu stāstus. Kopumā ierakstīti 113 aptuveni 50 stundu
gari audiostāsti. Tos papildina fotomateriāli.
Audiostāsti ievietoti RCB tīmekļa vietnē un ir
pieejami ikvienam interesentam.
MAIJS
3. maijā RCB profesionālās pilnveides
programmas ietvaros izglītības psiholoģe
Zane Šneidere nolasīja lekciju “Bērnu, pusau-
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džu un jauniešu uzvedības īpatnības, iemesli
un risinājumi”.
8. un 9. maijā RCB un filiālbibliotēku
pārstāvji ievadnodarbībā tikās ar projekta “Mans stāsts par Rīgu” brīvprātīgajiem.
RCB projektu vadītāja Ilze Apine pastāstīja
par plānoto projekta norisi, direktora vietniece Linda Štamere informēja brīvprātīgos
par RCB darba drošības nosacījumiem, Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku
jomā Inta Sallinene iepazīstināja ar intervēšanas īpatnībām un mutvārdu vēstures nozīmi, bet Automatizācijas nodaļas vadītājs
Gatis Šantars stāstīja un rādīja, kā lietojams
diktofons.
17. maijā RCB apmeklēja kolēģi no Uzbekistānas Nacionālās bibliotēkas, Uzbekistānas Centrālās neredzīgo bibliotēkas, Uzbekistānas Valsts konservatorijas Informācijas
resursu centra un Republikas Elektroniskā
kopkataloga centra.
17. maijā privātajā sākumskolā “Namiņš” audzēkņi tikās ar latviešu fantāzijas
žanra autori Lindu Nemieru. Tikšanos ciklā
“Autors meklē lasītāju, lasītājs – autoru” rīkoja
RCB Bērnu literatūras nodaļa.
18. maijā Sarkandaugavas filiālbibliotēkā Starptautiskajai ģimenes dienai veltītā pasākumā “Kā putni ligzdiņā!” viesojās zinātniskais teātris Laboratorium.lv.
19. maijā RCB Bērnu literatūras nodaļa
aicināja uz tikšanos ar rakstnieci Lauru Vilku.
23. maijā RCB darbinieku profesionālās pilnveides programmas ietvaros notika
nodarbība “2016. gads Latvijas publiskajās
bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas”. Latvijas
bibliotekāru interesantāko pieredzi prezentēja LNB Bibliotēku attīstības centra darbiniece
Ilze Kļaviņa.
24. maijā Juglas filiālbibliotēkā notika
tikšanās ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Uldi Dumpi.
24. maijā RCB notika apgādā “Jumava”
izdotās Ivo Puriņa un Guntas Dauģes grāmatas “Maiju kalendāra sakrālais laika cikls” prezentācija.
25. maijā RCB sadarbībā ar apgādu “Vesta-LK” notika Ata Gunivalda Bērtiņa grāma-

tas “Latviešu skaņuplašu vēsture. 2. daļa” prezentācija. Pasākumā piedalījās autors, izdevēja
Ligita Kovtuna, muzikoloģe Daiga Mazvērsīte
un aktrise Indra Burkovska.
27. maijā Avotu ielas svētkos filiālbibliotēka “Avots” organizēja pasākumu “Pilsētas
suns”.
29. maijā RCB sadarbībā ar Jāņa Baltausa biedrību “Mēs – kultūrai un tautai” norisinājās literārā konkursa “Burtu būšanas” fināls.
Konkursa mērķis ir attīstīt literārās jaunrades
prasmes un dot iespēju nokļūt jaunā dzejnieka vai rakstnieka lomā pusaudžiem ar veselības problēmām, kuri apgūst kādu no speciālās
izglītības programmām.
29. maijā Ķengaraga filiālbibliotēkā notika tikšanās ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu
teātra aktieri Jakovu Rafalsonu un galveno administratori Nataļju Bastinu.
31. maijā RCB nodaļu un filiālbibliotēku
darbinieki pieredzes apmaiņā apmeklēja Limbažu Galveno bibliotēku un Saulkrastu novada bibliotēku.
JŪNIJS
1. jūnijā Lucavsalas atpūtas zonā tika
atklāta otrā RCB Pludmales lasītavas sezona.
Atklāšanā piedalījās Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, koncertu sniedza Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā
ģilde” bērnu vokālais ansamblis “Podziņas”.
Pludmales lasītava apmeklētājiem bija atvērta
no 1. jūnija līdz 3. septembrim.
5. jūnijā RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Ingūna Stranga
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā vadīja semināru “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa
– bērni un jaunieši”.
7. jūnijā RCB sadarbībā ar grāmatu apgādu “Jumava” notika Ineses Ziņģītes grāmatas “Aug cilvēks” atvēršanas svētki ar autores
piedalīšanos.
10. jūnijā RCB notika Pieaugušo literatūras nodaļas rokdarbu klubiņa “Dzintras
dzīpariņi” organizētais Vispasaules publiskās
adīšanas dienas pasākums.
13. jūnijā Bišumuižas filiālbibliotēkā viesojās māksliniece Ināra Garklāva,
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 ūziķis Arnis Miltiņš un koklētāja Daina
m
Mangulsone.
14. jūnijā RCB Pludmales lasītavu Lucavsalā un Daugavas filiālbibliotēku apmeklēja viesi no Potsdamas (Vācija) Lietišķo zinātņu augstskolas Informācijas zinātņu departamenta.
15. jūnijā RCB darbinieki apmeklēja pirmā RCB direktora Apsīšu Jēkaba muzeju viņa
dzimtajās mājās Lizuma pagasta “Kalaņģos”.
JŪLIJS
26. jūlijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros notika Bišumuižas filiālbibliotēkas rīkots
pasākums – Bišumuižas iedzīvotāju tikšanās
“Amati un darbarīki cauri gadsimtiem”.
AUGUSTS
17. augustā RCB notika Natālijas Ketneres grāmatas “Ar sapni par ērģelēm. Ernests
Ketners” prezentācija.
No 19. līdz 25. augustam RCB direktora
vietniece Doloresa Veilande piedalījās IFLA
83. ģenerālkonferencē “Bibliotēkas. Solidaritāte. Sabiedrība” Vroclavā (Polija). No 19. līdz
21. augustam RCB direktore Dzidra Šmita apmeklēja konferences plakātu sesiju un profesionālās izstādes.
19. un 20. augustā Rīgas svētkos Vērmanes dārzā darbojās RCB grāmatu maiņas
punkts.
23. augustā RCB Pludmales lasītavā Lucavsalā viesojās Mārupes Jauniešu lasītāju klubiņš.
24. augustā RCB Pludmales lasītavā Lucavsalā notika aģentūras “3K Management”
organizēts korporatīvs pasākums, kurā piedalījās visu Baltijas valstu “Microsoft” biroju
darbinieki. Pludmales lasītava saņēma dāvinājumu no “Microsoft Latvia”.
24. augustā RCB sadarbībā ar apgādu
“Jumava” notika Māras Ozolas grāmatu “Ala”
un “Cietoksnis” atvēršanas svētki.
29. augustā RCB direktore Dzidra Šmita, Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Vineta Baško un Automatizācijas nodaļas galvenā speciāliste, datortīklu

administratore Dace Vlasova piedalījās Rīgas
izglītības iestāžu vadītāju kopsapulcē kultūras
pilī “Ziemeļblāzmas”, kur informēja par aktualitātēm skolu bibliotēku darbā.
30. augustā RCB un filiālbibliotēku darbinieki, kuri 2017. gadā atzīmēja nozīmīgas
darba vai dzīves jubilejas, devās administrācijas organizētā braucienā uz Jūrmalu, kur apmeklēja Raiņa un Aspazijas vasarnīcu.
31. augustā filiālbibliotēku “Vidzeme”
apmeklēja Pļaviņu novada bibliotēkas darbinieki un lasītāji.
SEPTEMBRIS
1. septembrī paplašinātās un izremontētās telpās darbu atsāka filiālbibliotēka
“Strazds”.
4. septembrī apmeklētājiem durvis vēra
jauna RCB struktūrvienība – Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodiskā lasītava
(Kaņiera ielā 15).
7. septembrī RCB notika projekta “Mans
stāsts par Rīgu” noslēguma pasākums, kurā
tika atklāta fotomākslinieka Laimoņa Stīpnieka projektam veidotā izstāde “Rīga, kuras
nav”.
8. septembrī filiālbibliotēka “Avots” viesojās albāņu māksliniece Ivi Derviši un tika
atklāta viņas gleznu izstādes.
14. septembrī RCB viesojās Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā padomnieks Li Tao un delegācija no Šanhajas (ĶTR)
– dažādu nozaru pētniecības institūtu, muzeju un bibliotēku pārstāvji. Tikšanās laikā tika
parakstīts RCB sadarbības līgums ar Šanhajas
bibliotēku.
18. septembrī Daugavas filiālbibliotēkā
sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroju Latvijā notika tikšanās ar rakstnieci no
Somijas Zinaidu Lindēnu.
18. septembrī RCB notika Vēsmas Lēvaldes grāmatas “Hamleta vārdi” atvēršanas
pasākums.
No 20. līdz 22. septembrim RCB direktore Dzidra Šmita piedalījās bibliotēku būvniecībai un iekārtošanai veltītā konferencē
Helsinkos (Somija). Konferences laikā Helsinku pilsētas bibliotēkas projektu vadītājai
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Kristīnai Virtanenai tika pasniegts LR Kultūras ministrijas goda raksts.
21. septembrī RCB notika sarunu vakars
ar grāmatas “Ēteriskās eļļas dziedniecībā” autoru Tomasu fon Rotenburgu.
22. septembrī filiālbibliotēkā “Zemgale”
viesojās Latvijas Radio 1 raidījuma “Ģimenes studija” veidotāja un TV3 raidījuma “Bez
tabu” žurnāliste Agnese Drunka. Pasākums
notika RCB projekta “Jaunajām māmiņām”
ietvaros.
23. septembrī Miķeļdienas gadatirgū
Doma laukumā darbojās RCB grāmatu maiņas punkts.
25. septembrī RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Aiga
Balode piedalījās Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkotā publiskā diskusijā “Par grāmatu lasīšanas nozīmi ieslodzījuma vietās.
Kā kvalitatīva satura lasāmviela var motivēt
pārmaiņām?”.
27. septembrī filiālbibliotēka “Rēzna” rīkoja tikšanos ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Daigu Gaismiņu. Pasākums notika Rīgas
Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām
personām “Kastanis”.
28. septembrī Juglas filiālbibliotēkā viesojās dzejniece Lija Brīdaka.
29. septembrī RCB notika Nacionālā romānu rakstīšanas mēneša ievadpasākums “Es
gribu uzrakstīt romānu. Ko darīt?”. Pasākumā
piedalījās rakstniece, tulkotāja Laura Dreiže
un rakstniece Ieva Melgalve.
Septembrī, īstenojot projektu “Jaunajām māmiņām”, sešās RCB filiālbibliotēkās
(Čiekurkalna, Daugavas, Imantas, “Strazds”,
“Zemgale”, “Vidzeme”) notika lekcijas un pārrunas par tēmām, kas aktuālas sievietēm ar
bērniem līdz piecu gadu vecumam.
No septembra RCB nodaļās un filiālbibliotēkās atcelta ikmēneša Spodrības diena.
Turpmāk tās tiek noteiktas saskaņā ar RCB
direktora rīkojumu atbilstoši katras struktūrvienības nepieciešamībai.
OKTOBRIS
13. oktobrī Bišmuižas filiālbibliotēkā
UNESCO nedēļas “Kultūras mantojums lieto-

jumā” ietvaros notika stāstu pasākums “Bērnības ēdienu garša Bišumuižā”.
16. oktobrī RCB notika klasiskās mūzikas koncerts “Mūzika bez robežām”, kas jau
vairākus gadus tiek organizēts sadarbībā ar
starptautisko mūzikas centru “Jaunie talanti”.
16. oktobrī filiālbibliotēka “Rēzna” pasākumā “Ģimenes musturi” rīkoja tikšanos ar
psihoterapeiti Ainu Poišu. Pasākums notika
Rīgas Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām personām “Kastanis”.
18. oktobrī RCB Bibliotēku dienesta galvenās ekspertes bibliotēku jomā Gida Zepkāne un Zinta Geršmane piedalījās Latvijas reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārā
LNB, kur iepazīstināja pasākuma dalībniekus
ar metodiskā darba pieredzi RCB.
19. oktobrī RCB notika mācību grāmatas “Esperanto ar tiešo metodi” atvēršana.
19. oktobrī Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā viesojās rakstniece Linda Nemiera.
20., 21. un 22. oktobrī Rīgas Grāmatu
svētku laikā Kongresu namā darbojās RCB
grāmatu maiņas punkts.
24. un 26. oktobrī RCB profesionālās
pilnveides programmas ietvaros LNB speciāliste Jautrīte Ašurova vadīja nodarbību
“Latviešu valodas lietojuma prasmju uzlabošana”.
25. oktobrī Grīziņkalna filiālbibliotēkā
viesojās rakstnieks, dzejnieks Viks (Viktors
Kalniņš).
25. oktobrī Juglas filiālbibliotēkā notika
tikšanās ar politoloģi, vēsturnieci, Rīgas Stradiņa universitātes profesori Ilgu Kreitusi un
mākslinieci Maiju Mazo.
26. oktobrī filiālbibliotēkā “Vidzeme” lasītāji tikās ar rakstnieci Liliju Berzinsku.
26. oktobrī RCB sadarbībā ar apgādu
“Jumava” notika Ritas Lasmanes grāmatas
“Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu” atvēršana.
30. oktobrī RCB Latvijas krievu kultūras
dienu “Kultūra – zināšanas” programmas ietvaros lekciju “Krievu paraugdārzs” nolasīja Latvijas Universitātes pasniedzēja Mariana Smona.
31. oktobrī filiālbibliotēkā “Vidzeme” ar
bērniem tikās rakstnieks Valdis Rūja.
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NOVEMBRIS
2. novembrī RCB notika Salaspils memoriālā ansambļa 50 gadu jubilejai veltīts
pasākums, kurā piedalījās viens no ansambļa
arhitektiem Gunārs Asaris, Daugavas muzeja
direktors Zigmārs Gailis, arhitekte Līga Gaile,
fotogrāfs Laimonis Stīpnieks, Salaspils novada
domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils memoriālā ansambļa renovācijas projekta mākslinieks Ģirts Boronovskis u. c. viesi.
4. un 25. novembrī RCB notika Nacionālā romāna rakstīšanas mēneša koprakstīšanas pasākumi.
7. novembrī RCB notika projekta “Jaunajām māmiņām” noslēguma pasākums, kurā
piedalījās iesaistīto filiālbibliotēku darbinieki
un RD Labklājības departamenta pārstāvji.
8. novembrī LNB notika seminārs publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas
speciālistiem. Tajā piedalījās RCB Bibliotēku
dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā
Gida Zepkāne, kura semināra dalībniekus iepazīstināja ar RCB ārējo apkalpošanas punktu
darbu.
9. novembrī tika atkārtoti akreditētas sešas RCB filiālbibliotēkas: “Pārdaugava”,
“Rēzna”, Biķernieku, Bišumuižas, Imantas un
Jaunciema filiālbibliotēkas. Atbilstoši jaunajai
kārtībai bibliotēkas netika apmeklētas klātienē, bet tika akreditētas, galvenokārt balstoties
uz iesniegtajām ziņām. Akreditācijas komisijas locekles – Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
direktora vietniece Dzintra Punga un Bauskas
Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane – ar akreditējamo filiālbibliotēku vadītājām
tikās RCB. Sarunā piedalījās arī LR Kultūras
ministrijas pārstāve Vanda Bērziņa. Akreditācija bija veiksmīga, saņemti slēdzieni par atbilstību tās nosacījumiem un vietējas nozīmes
bibliotēkas statusa piešķiršanu.
9. novembrī RCB notika profesionālās
pilnveides pasākums RCB un Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku darbiniekiem “Kā
Latvijas simtgade izskan Eiropā”. Lektores –
LR Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Bika un Latvijas institūta Latvijas simtgades projektu vadītāja Ieva Stare.

10. novembrī Daugavas filiālbibliotēkā,
14. novembrī RCB, 17. novembrī Ķengaraga
filiālbibliotēkā un 29. novembrī Grīziņkalna
filiālbibliotēkā ar stāstījumu par savu grāmatu
“Skylarks and Rebels” (“Cīruļi un dumpinieki”) viesojās ASV dzimusī latviešu rakstniece
Rita Laima. Pasākumus atbalstīja ASV vēstniecība Latvijā un LNB.
14. novembrī RCB profesionālās pilnveides programmas ietvaros RCB darbinieki
noklausījās Latvijas Rakstnieku savienības
priekšsēdētāja, rakstnieka un kultūras žurnālista Arno Jundzes priekšlasījumu par jaunāko latviešu literatūru un literatūras procesiem veltītajiem izdevumiem.
14. novembrī Bišumuižas filiālbibliotēkā
viesojās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
pētniece Sanita Stinkule.
16. novembrī Juglas filiālbibliotēkā viesojās viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots,
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības valdes
loceklis Jānis Brikmanis un komponists Vilnis Salaks ar VEF Kultūras pils vīru vokālo
ansambli.
22. novembrī filiālbibliotēkā “Pārdaugava” un 24. novembrī filiālbibliotēkā
“Vidzeme” viesojās rakstnieks Arnolds
Auziņš.
24. un 25. novembrī RCB sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo kultūras centru notika
gadskārtējā dažādās rokdarbu tehnikās darinātu tērpu skate “Radošais nemiers”, ko ar
RD atbalstu rīkoja biedrība “Latviešu tautas
mākslas savienība”.
25. novembrī filiālbibliotēkā “Vidzeme”
notika rakstniecei Astridai Lindgrēnei veltīts
pasākums. Programmā bija radošās darbnīcas, fotostūrītis, Rīgas Katoļu ģimnāzijas teātra studijas “Satikās te daži” priekšnesums u. c.
aktivitātes.
28. novembrī filiālbibliotēka “Rēzna” rīkoja tikšanos ar diētas ārsti un uztura speciālisti Lolitu Neimani. Pasākums notika Rīgas
Sociālā dienesta dienas centrā pilngadīgām
personām “Kastanis”.
30. novembrī VEF Kultūras pils Kamerzālē notika RCB bibliogrāfiskā rādītāja “VEF
Kultūras pils” prezentācija.
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DECEMBRIS
No 5. decembra RCB Bibliotēku dienesta vadītāja ir Gida Zepkāne.
No 5. līdz 7. decembrim Rīgā viesojās
Minskas Centralizētās publisko bibliotēku
sistēmas direktore Jeļena Kubiškina. Viešņa
apmeklēja RCB, filiālbibliotēku “Avots” un
„Vidzeme”, Daugavas un Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkas, kā arī LNB un Raiņa un Aspazijas
muzeju Jūrmalā.
7. decembrī RCB tika apbalvoti Latvijas
simtgadei veltītā RCB konkursa “Literārās pastaigas” autori. Projektu atbalstīja RD IKSD.
7. decembrī RCB notika profesionālās pilnveides pasākums RCB un Rīgas
vispārizglītojošo skolu bibliotēku darbiniekiem “Latvijas valsts simtgades pasākumi un
projekti Rīgā”. Par valsts jubilejai veltītajiem
pasākumiem Rīgā stāstīja RD IKSD Kultūras
projektu un pasākumu nodaļas projektu
vadītāja Līga Ribicka.
No 13. līdz 15. decembrim RCB direktore Dzidra Šmita un Bibliotēku dienesta vadītāja Gida Zepkāne apmeklēja Viļņas Pilsētas
centrālo bibliotēku (Lietuva).
14. decembrī Juglas filiālbibliotēkā notika pasākums “Par Juglas kaujām un strēlniekiem – par mūsu vēsturi”, kurā piedalījās
Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs

Dainis Īvāns, Tīnūžu kultūras mantojuma
centra “Tīnūžu muiža” vadītājs Kaspars Špēlis, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības valdes loceklis Jānis Brikmanis.
14. decembrī Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai tika nodotas RCB rokdarbu
klubiņa “Dzintras dzīpariņi” dalībnieču sarūpētās Ziemassvētku dāvanas mazuļiem.
Slimnīcai tās nodeva klubiņa vadītāja, RCB
Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Gunta
Ozola un nodaļas galvenā bibliotekāre Dzintra Ķēniņa.
20. decembrī Daugavas filiālbibliotēkā notika teletilts ar Tihvinu, Pleskavu (Krievija), Čikāgu (ASV), Limbažiem un Rīgu.
Tas bija veltīts Tihvinas pilsētas un Tihvinas
rajona Goda pilsonim, tēvam Sergijam (Garklāvam).
21. decembrī RCB notika izdevuma “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2016”
atvēršana. Pasākuma viesis bija mūziķis un
dzejnieks Guntars Račs.
21. decembrī filiālbibliotēkā “Vidzeme”
viesojās žurnāla “Praktiskā Astroloģija” galvenā redaktore Guna Kārkliņa.
28. decembrī RCB sadarbībā ar grāmatu apgādu “Jumava” notika astrologa
Andra Rača grāmatas “Mana dzīves karte”
atvēršana.
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Sastādījusi
ZINTA GERŠMANE
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā eksperte bibliotēku
jomā

PUBLIKĀCIJAS PAR RĪGAS
CENTRĀLO BIBLIOTĒKU
2017. GADĀ

GRĀMATAS
1. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2016 / sast. Inta Sallinene. – Rīga : RCB,
[2017]. – 135 lpp. : il. – ISBN 978-9934-82189-9. – ISSN 1691-1377.
S a t u r s: Ievadvārdi / Dz.Šmita. Rīgas
Centrālā bibliotēka : [adreses]. Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku 2016. gada
skaitliskie rādītāji. PASAULES UN LATVIJAS
APRITĒ: “Bibliotēka bez robežām”. IFLA 82.
ģenerālkonference / D. Veilande. IFLA Starptautiskā bibliotēku pārstāvības programma /
Dz. Šmita. Garīga telpa dabas ielokā: Limbažu
Galvenā bibliotēka / I. Sallinene. Vērtīgs seminārs “Bibliotēku pakalpojumi bēgļiem” / S. Žiliene. PAŠU MĀJĀS: Mūsu jaunums – pludmales lasītava Lucavsalā / D. Ģeibaka, D. Bērziņa. Bibliogrāfija un datubāzes Rīgas Centrālajā bibliotēkā / Z. Geršmane. Daugavas ceturtā dzīve / A. Dunajevska, D. Ģeibaka. Projekts
“Rīgas Centrālā bibliotēka – 110” / I. Apine.
Projekts “Sarunas un grāmatas līdzņemšanai” / I. Apine. Ciemos lizumieši / I. Apine.
Simtgadnieks, kas izglāba Rīgas vēsturi: Aleksandra Jansona simtgades atcere / M. Zemīte,
I. Rasa. PĒTĪJUMI UN ATKLĀJUMI: Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferenču
vēsture / I. Sallinene. Bibliotēku dzīve Rīgas
Centrālās bibliotēkas gadagrāmatu spogulī /
J. Dreimane. Bibliotēku vēstures arhīvu dokumentu izpētes pieredze / Z. Geršmane, I. Sallinene. SARUNAS UN STĀSTI: Cerēt, mainīt
un mainīties / I. Apine. Nākotni veido šodien
/ L. Bergmane. Gads bibliotēkas zīmē / S. Bule.
SVARĪGĀKO NOTIKUMU HRONIKA UN
PUBLIKĀCIJAS PAR RĪGAS CENTRĀLO
BIBLIOTĒKU : RCB 2016. gada svarīgāko
notikumu hronika / sast. A. Balode. Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2016. gadā
/ sast. Z. Geršmane. Summary.
2. VEF Kultūras pils : bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Z. Geršmane ; Rīgas Centrālā bib-

liotēka. – Rīga : RCB, 2017. – 167 lpp. : il. –
ISBN 978-9934-8714-0-5.
RAKSTI
3. Brinkmane Ilze. Pirmsskolu un skolu
vadītājiem jābūt iedvesmotājiem : [par Rīgas
pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoru un
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksmi kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 29. aug.] / Ilze
Brinkmane ; tekstā stāsta RD IKSD priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Rīgas domes
priekšsēdētājs Nils Ušakovs ; pēc RD IKSD
direktora Gunta Helmaņa, RCB direktores
Dzidras Šmitas, Rīgas domes projektu pārvaldes izglītības un kultūras nozaru IKT vadītāja
Valentīna Žemaita [u. c.] inform. // Izglītība
un Kultūra. – ISSN 1407-4036. – Nr.14 (2017,
31. aug.), 10. lpp. : ģīm.
4. Ezera Dace. Ar ogles zīmuli – brīnumaini darbi : [par Madonas pilsētas iedzīvotāja
Edgara Būmeistera zīmējumu izstādi RCB] /
Dace Ezera ; tekstā stāsta E. Būmeisters // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – ISSN 1407-3463.
– Nr.106 (2017, 5. jūn.), 14.-15.lpp. : ģīm.
5. Крупский Владимир. Вернисаж
и вернишарж : [об открытии выставки
рисунков
писателя
и
художника
Владимира Новикова в РЦБ : в связи с
70-летием со дня рождения] / Владимир
Крупский ; в тексте рассказывают
В. Новиков и зав. Отделом детской лит.
РЦБ Наталья Холоша // Вести сегодня. –
ISSN 1407-4699. – N 90 (2017, 15 мая), с.14
: портр.
6. Крупский Владимир. Выставка
“молодёжкинца” : [о выставке рисунков
писателя и художника Владимира
Новикова в РЦБ : в связи с 70-летием со
дня рождения] / Владимир Крупский
// Вести сегодня. – ISSN 1407-4699. – N 87
(2017, 10 мая), с. 10 : портр.
7. Лебедева Наталья. Об Адаме, Еве
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и Лилит : [о спектакле в РЦБ русского
культурного о-ва : “Вот как это было”
по поэме писателя Вячеслава Алтухова]
/ Наталья Лебедева // Вести сегодня. – ISSN
1407-4699. – N 103 (2017, 1 июня), с. 10 :
портр.
8. Стиебре Виктория. Долгий путь
к прежней жизни : [о рижском приюте
для людей без определенного места
жительства, где находится также пункт
выдачи книг РЦБ] / Антон Гусев ; в тексте
рассказывают директор приюта Дагния
Камеровска // Суббота. – N 8 (2017, 22/28
февр.), с. 6-7.
ELEKTRONISKĀS TIEŠSAISTES
PUBLIKĀCIJAS
9. Bezmaksas lekcijas – jauno māmiņu atbalsta projekts : [par RCB projektu “Jaunajām
māmiņām”] / inform. sagat. I. Apine // Riga.
lv. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.:
https://www.riga.lv/lv/news/bezmaksas-lekcijas-jauno-maminu-atbalsta-projekts?10689. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17.
janv.
10. Bibliotēka skolotājiem un skolu bibliotekāriem : [2017. g. 4. sept. atvērta RCB Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodiskā
lasītava Kaņiera ielā 15] // Biblioteka.lv. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.:
https://pasvaldiba.riga.lv/LV/PostingData/News/2017/8/biblioteku-skolotajiemun-skolu-bibliotekariem-apkalpos-rcb.
htm?Date=04.09.2017. – Resurss aprakstīts
2018. g. 17. janv.
Informācija publicēta arī citos interneta
resursos.
11. Bibliotēku nedēļa Rīgas Centrālajā
bibliotēkā un filiālbibliotēkās : [par Bibliotēku
nedēļas “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas
kopīgiem mērķiem” norisi 2017. g. 18.–22.
apr.] / inform. sagat. D. Ģeibaka // Kultūra
Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.:
http://www.kultura.riga.lv/public/83511.
html. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17. janv.
12. Iznācis bibliogrāfiskais rādītājs “VEF
Kultūras pils” / inform. sagat. Z. Geršmane // Kultūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis

WWW.URL.: http://www.kultura.riga.lv/public/89872.html. – Resurss aprakstīts 2018. g.
17. janv.
Informācija publicēta arī citos interneta
resursos.
13. Iznākusi jaunā RCB gadagrāmata / inform. sagat. D. Ģeibaka // Kultūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.: http://www.
kultura.riga.lv/public/90260.html. – Resurss
aprakstīts 2018. g. 17. janv.
Informācija publicēta arī citos interneta
resursos.
14. Kluinis A. Salaspils memoriālam pusgadsimts : [par RCB organizēto pasākumu,
veltītu Salaspils memoriāla 50 gadu jubilejai] /
A. Kluinis // NRA.lv. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL.:
http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_
Latvijai/2017/11/06/salaspils-memorialampusgadsimts. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17.
janv.
15. Mans stāsts par Rīgu: kļūsti par brīvprātīgo un uzraksti stāstu par pilsētu : [par
RCB projektu “Mans stāsts par Rīgu”] // Riga.
lv. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.:
https://www.riga.lv/lv/news/mans-stastspar-rigu-klusti-par-brivpratigo-un-uzrakstistastu-par-pilsetu?10617. – Resurss aprakstīts
2018. g. 17. janv.
16. Pēc telpu remonta lasītājiem tiek atvērta RCB filiālbibliotēka “Strazds” / inform.
sagat. D. Ģeibaka // Kultūra Rīgā. – Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL.: http://www.kultura.riga.lv/public/87415.html. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17. janv.
Informācija publicēta arī citos interneta
resursos.
17. Rīgas modēs atkal mode. Pašdarināto
tērpu skate “Radošais nemiers” : [par biedrības “Latviešu tautas mākslas savienība” rīkoto
skati RCB] // Jauns.lv – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL.:
http://jauns.lv/raksts/zinas/260895-rigas-modes-atkal-mode-pasdarinato-terpuskate-radosais-nemiers. – Resurss aprakstīts
2018. g. 19. febr.
Informācija publicēta arī citos interneta
resursos.
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18. Rukmane Santa. Bibliotēkas stāsti, 2017 : [par Bibliotēku nedēļas pasākumu] // Kultūra Rīgā. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL.: http://www.kultura.riga.lv/public/83587.html. – Resurss aprakstīts 2018. g.
17. janv.
RĪGAS DOMES GADA BALVA
KULTŪRĀ “BALTAIS ZVIRBULIS”
RCB KOMPLEKTĒŠANAS UN
APSTRĀDES NODAĻAS VADĪTĀJAI
INETAI KAĻĶEI

19. Kļanska Daiga. Rīgā godina gada
balvas kultūrā “Baltais zvirbulis” ieguvējus /
Daiga Kļanska // Izglītība un Kultūra. – ISSN
1407-4036. – Nr.7 (2017, 13. apr.), [1.], 4. lpp. :
ģīm.
20. Pasniegtas gada balvas kultūras darbiniekiem “Baltais zvirbulis” // Delfi.lv. – Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL.: http://www.delfi.
lv/kultura/news/culturenvironment/pasniegtas-gada-balvas-kulturas-darbiniekiem-baltais-zvirbulis.d?id=48700351. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17. janv.
21. Rīga par deviņiem Baltajiem zvirbuļiem bagātāka // Kultūra Rīgā. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL.: http://www.kultura.

riga.lv/public/83325.html. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17. janv.
RCB PLUDMALES LASĪTAVA
LUCAVSALĀ
22. Почитать на пляже : РЦБ ждет
посетителей на Луцавсале // Суббота. – N 23
(2017, 7/13 июня), с. 8.
23. Gaidīsim lasītājus Lucavsalas pludmales lasītavā // Reitingi.lv. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL.:
http://reitingi.lv/lv/news/riga/115072-gaidisim-lasitajus-lucavsalas-pludmales-lasitava.
html. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17. janv.
24. Lasīšana pludmalē: Rīgas Centrālā
bibliotēka gaida lasītājus Lucavsalā // Rīga.lv.
– Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.:
https://info.riga.lv/lv/news/lasisana-pludmale-rigas-centrala-biblioteka-gaida-lasitajus-lucavsala?11177. – Resurss aprakstīts
2018. g. 17. janv.
25. Lucavsalā sāks darboties pludmales
lasītava // Rīgas pašvaldības portāls. – Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL.:
https://pasvaldiba.riga.lv/LV/PostingData/
News/2017/5/lucavsala-saks-darboties-pludmales-lasitava.htm?Date=02.07.2017. – Resurss aprakstīts 2018. g. 17. janv.
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Translated by
VALERIJA ZIRDZIŅA

SUMMARY

It is already the fifteenth year “The
Yearbook of the Riga Central Library” comes
out. No other library periodical in Latvia has
experienced such a long life under the same
name. Each yearbook has contributed to
the history of the library and the content of
each yearbook has identified and specified
the topical issues of the year. The Yearbook
of 2017 as is the custom gives its readers a
reflection of both innovations of the library
world as well as classical values.
Every year the librarianship of the world
focuses on the findings of IFLA General
Conference and Assembly, the largest
professional forum. The key notions in the
information space of today are “information
literacy”, “media literacy” and “digital
literacy”. These include the ability to access,
use and evaluate information, to distinguish
real information from its counterfeits:
Misinformation and disinformation. A
librarian should help people to navigate
through the richness of information and web
apps. One of the central topics addressed at the
IFLA General Conference was the openness
and accessibility of the library. Working to
thrive not just survive is the driving force
behind the activities of the modern library as
continuously emphasized at the conference.
RCB has developed close cooperation
with Vilnius libraries. At the end of the year
the Director of RCB Dzidra Šmita and the
Head of the Library Service of RCB Gida
Zepkāne visited the capital of Lithuania at the
invitation of the Vilnius Central Library. The
visit included participation in the seminar on
the promotion of the translations of Latvian
and Lithuanian literature.
2017 has been very rich in innovative
approaches at home, which are , of course, also
reflected in the yearbook. The year began with
great changes, as the Riga City Council has
entrusted RCB with important and responsible

assignment – the methodological supervision
of the libraries of the Riga general education
schools. – For this purpose an additional staff
member was recruited in the RCB Library
Service – the chief expert for work with school
libraries, but the special administrator of the
Library Information System “ALISE” working
directly with school libraries and LIS “ALISE”
started working at the Automation Division.
Also a new structural unit was added to RCB
– the former RIIMC (Riga Educational and
Informative Methodological Centre) library
has become the methodological reading room
of RCB general education institutions.
RCB has implemented several significant
projects financed within the framework of
the Society Integration Programme of the
Education, Culture and Sports Department of
the Riga City Council (RD IKSD). The objective
of the project “My Story about Riga” was to
enable every Rigan to share the memories
about Riga, its streets, yards, houses, people
and historical events. Alongside with the
recording of stories a photo exhibition “Non
Existing Riga” featuring works of Laimonis
Stīpnieks was prepared and presented. To
honour the centenary of the Republic of Latvia
RCB organized a competition for librarians
“Literary Walks”. Its aim was to promote a
shared sense of citizenship and belonging
when organizing sightseeing tours in Riga and
its neighbourhoods. The project “For New
Mothers” addressed the new mothers in Riga
with children under the age of five. The most
topical questions of mothers were answered
in the course of 24 lectures that they had a
possibility to attend together with their kids.
In 2017 the local history bibliography
was supplemented with the significant
bibliographic index “VEF Culture Palace”.
In 2017 library users as usual were at
the centre of attention of RCB and branch
libraries. The libraries have consistently
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worked to provide services tailored to the
interests and needs of any reader or a group of
readers including people with special needs.
In September the branch library “Strazds”
resumed its activities in Jugla, Kvēles Street
15 in the newly renovated and extended
premises. The library is now located on
both the ground and the first floor of the
building. The RCB Beach Reading Room has
successfully wrapped up its second season.
In cooperation with the municipality the
site has been significantly improved. With
pleasure and pride we can say that now it is a

permanent service offered for Rigans and the
guests of Riga.
The traditional interviews of the Yearbook
provide insight into the history of the library
and the feelings today. The most prominent
events of the year are listed in the “Chronicle
of the Most Important Events”, but the articles
published about us are summarized in the
bibliographic list “Publications on the Riga
Central Library”.
We wish you a delightful and gratifying
meeting with the 15th Yearbook of the Riga
Central Library!

167

G A DA G R Ā M ATA 2 0 1 7

