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„… vai bibliotekāra arods ir viegls vai grūts? Atbildes ir divas, divējādu sugu cilvēkiem. Ja
jūs gribat būt labs bibliotekārs un strādāt no visas sirds, tad jums bibliotekāra arods būs grūts.
Ja jūs varat apmierināties ar to apziĦu, ka esat slikts bibliotekārs, tad jums bibliotekāra arods
būs rotaĜa.
Labs bibliotekārs būs tas, kurš zin un cenšas zināt Ĝoti daudz. Bet zināšanas iegūstamas
tikai Ĝoti grūtā darbā. Labs bibliotekārs būs arī Ĝoti labs psihologs, viĦš būs nosvērts, nebūs
nervozs, viĦš centīsies lasītājam darīt labu un palīdzēt gan ar savu padomu, gan ar grāmatām
tāpat kā ideāls skolotājs palīdz savam centīgajam audzēknim.”
Jūlijs KrūmiĦš
Bibliotekāra arods. Bibliotekars, Nr.1, 1937, 12.-13.lpp.

„Bibliotēkā visu mūžu cilvēkam ir ērti, jo gara bagātību apcirkĦi ir bezgalīgi un neizmērojami. ViĦu priekšā cilvēks nekad nejūtas pietiekoši gatavs un pieaudzis, viĦu priekšā
visspilgtāk jūtama sakāmvārda patiesība: ”Cilvēkam jāmācās, kamēr dzīvo! ”
Jūlijs KrūmiĦš
Skola un bibliotēka. Bibliotekars, Nr.2, 1937, 32. lpp.

„…pie neapzinīga un nepraktiska bibliotekāra, vislabākā bibliotēka var sastingt. Tikai saprātīgs bibliotekārs spēj izveidot biblioteku par dzīvību un attīstības slāpstošu organismu. Tā
tad, bibliotēkas dvēsele ir un paliek bibliotekārs.”
Arvīds Kriškāns
Bibliotēka un lasītājs. Bibliotekars, Nr. 1, 1939, 14.lpp.

„…modernos laikos bibliotekārs ir tikpat svarīgs, cik svarīgs senos laikos bija priesteris
savā templī : bibliotekāram mūsdienās uzticēta misija būt par starpnieku starp mūsdienu gara
svētnīcu – grāmatu – un tautu.”
Konstantīns Raudive
Par grāmatas misiju. No: Raudive, Konstantīns. Pārpersonīgais un personīgais.
Rīga : Oferte, 1992

„Starp bibliotekāriem ir interesanti Ĝaudis. Ir pētnieki, zortētāji, filozofi, speciala žanra
mīlētāji un pa lielākajai daĜai visi nežēlīgi, varētu teikt pat ăeniāli pedanti. ViĦu garīgās
īpašības ir kā mākslīgi kultivēti koki, kurus laikā izdreijājusi dārznieka roka.
Es Ĝoti mīlu šos vecos bibliotekārus. Pie viĦiem ir daudz pagātnes putekĜu – putekĜi no viĦu
grāmatām un no tiem laikiem, kad zeltains miers un idile valdīja uz mūsu planētas, kad katra
grāmata bija taisīta no ārienes un iekšpuses kā kaut kura rotas lieta, lai tiktu patīkama. ViĦi
mīl grāmatu garu un vērtību, viĦi sarunājas ar tām, elpo caur tām.”
Jānis Akurāters
Bibliotekars. No: Akurāters Jānis. Virssaiša galva. [B.v.] : Uguns un Nakts”, 1948, 55. lpp.
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Dzidra Šmita
RCB direktore

IEVADVĀRDI

RCB direktore Dzidra Šmita

„Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata
2009 ” ir RCB septītā gadagrāmata. Izdevums atspoguĜo nozīmīgākos gada notikumus RCB un filiālbibliotēkās, aktualitātes,
paveikto un atskatās bibliotēku vēsturē.
2009. gada gadagrāmatas veidotāji ir saglabājuši iepriekšējo izdevumu tradīcijas,
bet ir ienesuši arī jaunas vēsmas, pielāgojušies šī brīža bibliotēkas finansiālajām
iespējām. Šogad „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatā 2009” nav publicēts RCB
un filiālbibliotēku gada darba pārskats, jo ar
to var iepazīties RCB mājaslapā.
2009. gads īpaši iezīmējās ar Ĝoti strauju
bibliotēku tīkla reorganizāciju – gada laikā

tika reorganizētas 14 RCB filiālbibliotēkas.
Par šo mums saspringto pārmaiĦu laiku gadagrāmatā izsmeĜoši raksta RCB direktora
vietniece Doloresa Veilande. Bibliotēku tīkla reorganizācija notika atbilstoši Rīgas
Domes apstiprinātajai „ Rīgas Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcijai 2007. - 2010. gadam.”
Koncepcijas mērėis ir optimāli sabalansēt
RCB un filiālbibliotēku tīklu, lai izveidotu
ērti pieejamas, modernas, daudzfunkcionālas
publiskās bibliotēkas ar vizuāli un funkcionāli mūsdienīgu vidi un bibliotēku lietotājiem draudzīgu darba laiku. PārmaiĦas, kas
notika optimizācijas projekta ietvaros 2009.
8
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kāre Zane Šmita raksta par Katalonijas bibliotēku uzplaukumu, šo bibliotēku arhitektūru un interjeru. RCB direktora vietniece
automatizācijas darbā Andra Vīta iepazīstina
ar redzēto ěermontova starprajonu centralizēto bibliotēku sistēmā Sankt-Pēterburgā.
Mūžizglītība ir viena no RCB galvenajām
prioritātēm arī 2009. gadā. Tradicionālajā
gadagrāmatas sadaĜā „Mūžu dzīvo, mūžu
mācies” apkopoti šai tēmai veltīti raksti un
metodiski ieteikumi. RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga BērziĦa un Publicitātes
nodaĜas vadītāja Daina Ăeibaka iepazīstina
ar projekta „Trešais tēva dēls” norisi Rīgas
Centrālajā bibliotēkā. SadaĜā aplūkotas Ĝoti
aktuālas tēmas par darbu ar bērniem un
senioriem – tiem, kam pāri 60. Šajā nodaĜā
publicēti metodiski ieteikumi un vadlīnijas
RCB un filiālbibliotēku novadpētniekiem.
Tāpat kā visās iepriekšējās, arī šinī gadagrāmatā, tiek turpināts Intas Sallinenes sarunu cikls ar RCB un filiālbibliotēku darbiniekiem „Sarunas un stāsti gada garumā”.
Sarunās piedalās cilvēki, kuri bibliotēkās ir
nostrādājuši ilgus gadus un ir labi pazīstami
Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā, cilvēki,
kuriem 2009. gads ar kaut ko ir bijis īpaši
nozīmīgs. 2009. gadā publicētas 10 intervijas ar RCB esošajiem un pensionētajiem
darbiniekiem un viena īpaša – ar vienu no
mūsu gadagrāmatas redkolēăijas dalībniekiem, Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieku Ādolfu Knollu.
Par 2009.gada nozīmīgākajiem notikumiem vēstīts gadagrāmatas tradicionālajā
sadaĜā „ Rīgas Centrālās bibliotēkas 2009.
gada svarīgāko notikumu hronika”. Publikāciju skaits par RCB ar katru gadu palielinās, par to var pārliecināties bibliogrāfijas sadaĜā „Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2009. gadā”.
Izdevumā atradīsiet RCB nodaĜu un
filiālbibliotēku 2009. gada adrešu sarakstu,
kurā ir norādes uz reorganizētajām filiālbibliotēkām. Gadagrāmatā būs iespēja iepazīties ar RCB un filiālbibliotēku 2009. gada
skaitliskajiem rādītājiem.
Izdevumu noslēdz RCB Gadagrāmatas
2009. gada rakstu satura kopsavilkums angĜu
valodā. Veiksmīgu lasīšanu!

gada rudenī bija likumsakarīgas un plānotas,
bet ekonomiskā situācija valstī un no tās
izrietošās budžeta korekcijas RCB tīkla
reorganizāciju tikai paātrināja.
RCB tagad ir Centrālā bibliotēka un 27
filiālbibliotēkas, kā arī trīs grāmatu izsniegšanas punkti.
Gadagrāmatas sadaĜas „Pašu mājās”
rakstos akcentētas gada prioritātes – gatavošanās automatizācijas procesiem un to
pilnveidošana, darbs pie fondu atklāsmes un
darbs ar dažādām lasītāju grupām. SadaĜā atspoguĜota Rīgas Domes pilsētas attīstības
departamenta un Rīgas Centrālās bibliotēkas
sadarbība. Te lasāms par RCB literatūras
ārējās apkalpošanas punkta darbību Dienas
aprūpes centrā, jeb bibliotēku tiem, kuriem
nav savu māju. Bibliotēkās ir notikušas
interesantas tikšanās, realizēti nozīmīgi projekti, esam piedalījušies interesantās akcijās.
Notikumiem bagāta arī šogad ir bijusi bibliotēku nedēĜa. RCB Vidzemes filiālbibliotēkā ir uzstādīta pirmā pašapkalpošanās
iekārta Latvijas publiskajās bibliotēkās.
RCB Šampētera filiālbibliotēka atzīmēja
simto dzimšanas dienu. Tagad mūsu sistēmā
ir divas bibliotēkas, kas pārkāpušas
simtgades slieksni. SadaĜu noslēdz eseja par
grāmatu.
Pateicoties Rīgas Domes un Rīgas Domes
Kultūras departamenta atbalstam, kā arī dažādos projektos iegūtajiem līdzekĜiem, RCB
pārstāvjiem arī 2009. gadā ir bijusi iespēja
apmeklēt visaugstākā līmeĦa profesionālās
konferences, piedalīties mācību braucienos,
turpināt sadarbību ar dažādu valstu bibliotēkām.
SadaĜā „Rīgas bibliotekāri ārzemēs”
varam iepazīties ar RCB direktora vietnieces
Doloresas Veilandes gūtajām atziĦām IFLA
75. Ăenerālkonferencē. Par 16. Starptautisko
konferenci Krima – 2009” informē RCB
PersonāldaĜas vadītāja Alla Peskiševa. RCB
Publicitātes nodaĜas vadītāja Daina Ăeibaka
apraksta Rīgas un Zviedrijas publisko bibliotēku sadarbības pieredzi. RCB direktora
vietniece Doloresa Veilande raksta par Barselonas bibliotēkām un to pāreju no monomediju pagātnes uz multimediju tagadni.
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliote9
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RĪGAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
Brīvības iela 49/53, LV-1010
Tālr.: 67037121, fakss: 67037131,
rcb@rcb.lv www.rcb.lv

ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums
Direktore
Amatā līdz 2010.g.
12. janv.
Direktora vietniece

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Vadītājs
Dzidra Šmita

Brīvības iela 49/53
LV-1010

Doloresa.Veilande@rcb.lv

Direktora vietniece
automatizācijas darbā

Brīvības iela 49/53
LV-1010

Andra.Vita@rcb.lv

Direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā

Brīvības iela 49/53
LV-1010

Janis.Plaudis@rcb.lv

Personāla nodaĜa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037127
pd@rcb.lv

Alla Peskiševa

Saimniecības nodaĜa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

67037119
Bella.Gavare@rcb.lv

Bella Gavare

Automatizācijas nodaĜa

Graudu iela 59
LV-1058

67892055
it@rcb.lv
Dmitrijs.Lancovs@rcb.lv

Dmitrijs
Lancovs

Projektu vadības
nodaĜa

Ăertrūdes iela 36
LV-1011

67288708
Ilrita.Jundase@rcb.lv

Ilrita Jundase

Starpbibliotēku
abonements

Ăertrūdes iela 36
LV-1011

67288710
sba@rcb.lv

Rasma BāliĦa

Bibliotēku dienests

Graudu iela 59
LV-1058

Komplektēšanas un
apstrādes nodaĜa

Graudu iela 59
LV-1058

Publicitātes nodaĜa

Graudu iela 59
LV-1058

7607562
Daina.Geibaka@rcb.lv

Daina Ăeibaka

Repozitārijs

Graudu iela 59
LV-1058

67607501, 67703252
repozitarijs@rcb.lv
Mara.Grigorevska@rcb.lv

Māra
Grigorevska

Kopš 2010.g. 13.janv. –
direktora p.i.

67037123

67037129
67037122

67623759
rcbdien@rcb.lv
Daiga.Berzina@rcb.lv
67623841, 67607552
kan@rcb.lv
Ineta.Kalke@rcb.lv
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Doloresa
Veilande
Andra Vīta
Jānis Plaudis

Daiga BērziĦa

Ineta KaĜėe
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FILIĀLBIBLIOTĒKAS

Nosaukums

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Pieaugušo
literatūras nodaĜa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

Bērnu literatūras
nodaĜa

Brīvības iela 49/53
LV-1010

Filiālbibliotēka
“Avots”

Stabu iela 64
LV-1009

Berău
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Kaktusu iela 6
LV-1056

Bišumuižas
filiālbibliotēka

Bauskas iela 180
LV-1004

67620866
bisumuiza@rcb.lv

Bolderājas
filiālbibliotēka

Gaigalas iela 3
LV-1016

67443259, 67443260
bolderaja@rcb.lv

Filiālbibliotēka
„Burtnieks”
Reorganizēta 2009.g.

Burtnieku iela 26
LV-1039

Čiekurkalna
filiālbibliotēka

Čiekurkalna 1. līnija
64
LV-1026

67368844
ciekurkalns@rcb.lv

Aija Namavīra

Daugavas
filiālbibliotēka

Maskavas iela 264
LV-1063

67262737
daugava@rcb.lv

Anna
Dunajevska

GrīziĦkalna
filiālbibliotēka

Alauksta iela 10
LV-1009

67273678
grizinkalns@rcb.lv

Olga Sincova

Hanzas
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Eksporta iela 6
LV-1010

IĜăuciema
filiālbibliotēka

LidoĦu iela 27
LV-1055

67469797
ilguciems@rcb.lv

Tatjana Medne

Imantas
filiālbibliotēka

Slokas iela 161
LV-1067

67415072, 67419572
imanta@rcb.lv

Tamāra
Minajeva

Jaunciema
filiālbibliotēka

GaileĦu iela 5
LV-1023

67348850
jaunciems@rcb.lv

Aija Namavīra

Juglas
filiālbibliotēka

Brīvības iela 430a
LV-1024

67521669
jugla@rcb.lv

Sandra Kokina

67037126, 67037124
Irisa.Araja@rcb.lv
pln@rcb.lv
67037130
Natalija.Holosa@rcb.lv
bln@rcb.lv
67311904
avots@rcb.lv

Vadītājs
Irisa Arāja
Natālija
Hološa
Inese Vanaga
Irēna Eglīte
Ingrīda Rasa

Zinta HaĜzova
Valentīna
Šiškova

Alla
Grigorjane
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Filiālbibliotēka
“Kurzeme”

Jūrmalas gatve 78d
LV-1029

67419629
kurzeme@rcb.lv

Kristīna
OzoliĦa

Ėengaraga
filiālbibliotēka

Maskavas iela 271a
LV-1063

67262854, 67262861
kengarags@rcb.lv

Inta Mežecka

Filiālbibliotēka
„Laima”
Reorganizēta 2009.g.
MārtiĦa
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.
Mežaparka
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Miera iela 55/57
LV-1013

Tatjana Medne

Dārza iela 3
LV-1007

Inta Eglīte

Visbijas prosp. 18
LV-1014

Aija Namavīra

Mežciema
filiālbibliotēka

Hipokrāta iela 29
LV-1079

Nordeėu
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Slokas 76
LV-1007

PĜavnieku
filiālbibliotēka

Salnas iela 8
LV-1021

67136660, 67137089
plavnieki@rcb.lv

Lidija
Šiškoviča

Filiālbibliotēka
“Pūce”

Saharova iela 35
LV-1082

67178548
puce@rcb.lv

Daina Veide

Filiālbibliotēka
“Rēzna”

Lomonosova iela 14
LV-1019

67144930
rezna@rcb.lv

Natālija
Petrāne

Sarkandaugavas
filiālbibliotēka

Aptiekas iela 14
LV-1005

67392553
sarkandaugava@rcb.lv

Baiba
Andrejeva

Sarkankalna
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Aptiekas iela 8
LV-1005

Filiālbibliotēka
“Strazds”

Kvēles iela 15/18
LV-1024

67533666
strazds@rcb.lv

GaĜina
Andrejeva

Svešvalodu
filiālbibliotēka

Kr.Valdemāra iela 5
LV-1010

67321062
svesvalodu@rcb.lv

Polīna Ārīte

Šampētera
filiālbibliotēka

Lielirbes iela 6
LV-1046

67459900
sampeteris@rcb.lv

Regīna
Vēberste

Mākslas un mūzikas
filiālbibliotēka
“Tilts”

Ăertrūdes iela 36
LV-1011

67285581
tilts@rcb.lv

Dace Sika

TorĦakalna
filiālbibliotēka

Indriėa iela 8a
LV-1004

67089676
tornakalns@rcb.lv

Sanita
Goldšmite

Vecrīgas
filiālbibliotēka

Pils iela 18
LV-1050

67210677
vecriga@rcb.lv

Irisa Arāja

67530881
mezciems@rcb.lv

Sandra Kokina
Inta Eglīte

Līga
Bergmane
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67181217 – uzziĦas
67181216 – daiĜliteratūras
abonements
67181214 – bērnu
literatūras nodaĜa
67181215 – vadītāja
vidzeme@rcb.lv

Filiālbibliotēka
“Vidzeme”

Brīvības iela 206
LV-1039

Filiālbibliotēka
„Vinnijs”
Reorganizēta 2009.g.
Zasulauka
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Kr. Valdemāra iela
125
LV-1013

Edīte
Vilšėērsta

Elvīras iela 10
LV-1083

JeĜena
Rozniece

Filiālbibliotēka
“Zemgale”

Graudu iela 59
LV-1058

67622130
zemgale@rcb.lv

Sanita
Goldšmite

ZiemeĜblāzmas
filiālbibliotēka

ZiemeĜblāzmas iela
36
LV-1015

67340879
ziemelblazma@rcb.lv

Elita
Voicehoviča

Zolitūdes
filiālbibliotēka
Reorganizēta 2009.g.

Ruses iela 10
LV-1029

Filiālbibliotēka
“Zvirbulis”

Lapu iela 24
LV-1002

Lolita
GrahoĜska

Ilze KrastiĦa
67611935
zvirbulis@rcb.lv

13
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Lasītāju skaits
2009.

Bērni līdz 18
gadiem

Apmeklējumu
skaits 2009

Apmeklējums
līdz 18 gadiem

Izsniegums 2009

Izsniegums līdz
18 gadiem

Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku skaitliskie rādītāji 2009. gadā

15134

3577

183851

92630

333112

66630

617

416

8882

5588

7783

4061

0

0

0

0

0

0

„Avots”

1817

411

25451

6518

47080

7509

Berău

498

124

7788

3304

23168

6531

Bišumuižas

1089

316

15390

4490

41952

9104

Bolderājas

1787

816

30685

12321

67323

23791

„Burtnieks”

1098

536

13954

7037

31777

13816

Čiekurkalna

1246

383

16377

5534

33391

8413

Daugavas

3865

1026

52167

13576

169029

26024

GrīziĦkalna

1938

419

24065

6190

60602

5619

Hanzas

841

255

15285

4764

45454

11395

IĜăuciema

2539

739

35097

7670

64131

10606

Imantas

3481

1451

76224

27402

138244

31021

Jaunciema

567

201

10675

4572

17266

5835

Juglas

2495

418

35912

6353

86264

9595

„Kurzeme”

1731

513

25828

6530

72270

14181

Ėengaraga

2270

770

40773

18122

103345

42283

„Laima”

1420

180

23502

2370

36644

2870

Mākslas

0

0

0

0

0

0

RCB
struktūrvienība

RCB
Ārējais apkalpošanas
punkts BKUS
Annas
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MārtiĦa

170

136

1573

1258

2375

1841

Mežaparka

319

117

3962

1360

7569

1176

Mežciema

1075

522

20097

10072

44926

14384

Nordeėu

1253
1330

290
203

21277
9531

5287
2612

72236
17825

7412
2592

2325

748

39876

17511

70487

17017

1128

419

29102

16917

28783

7418

1947

430

28089

4825

57289

8403

Ārējais apkalpošanas
punkts Dienas centrā

251

0

8131

0

6492

0

Sarkandaugavas

1667

965

22162

16576

52217

42016

Sarkankalna

1473

94

15395

591

27432

434

„Strazds”

1570

581

29177

5766

47685

12094

Svešvalodu

2067

276

21303

2159

35779

2463

Šampētera

1313

392

20544

6586

34705

6076

„Tilts”

1794

197

11402

687

67886

4691

TorĦakalna

1878

382

31335

8072

75993

10866

Vecrīgas

284

17

3595

177

3945

38

„Vidzeme”

4552

1107

55278

10330

122922

14767

„Vinnijs”

771

553

14161

11564

20381

17100

Zasulauka

1782

720

20419

5292

62902

10377

„Zemgale”

1495

501

26044

9749

46385

7915

ZiemeĜblāzmas

1757

571

34654

6618

189178

25390

Zolitūdes
„Zvirbulis”

939
1639

287
641

14002
21912

4040
9950

33452
33313

5108
12114

79212

22700

1144927

392970

2540992

530976

Pārdaugavas
PĜavnieku
„Pūce”
„Rēzna”

Kopā
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Pašu mājās

RCB Berģu filiālbibliotēka

RCB Mežaparka filiālbibliotēka
filiālbibliotēka

RCB Zasulauka filiālbibliotēka
filiālbibliotēka

RCB Sarkankalna
filiālbibliotēka
RCB filiālbibliotēka „Burtnieks”
filiālbibliotēka

RCB Nordeķu filiālbibliotēka
filiālbibliotēka
RCB Zolitūdes
filiālbibliotēka

RCB filiālbibliotēka „Vinnijs”

RCB Hanzas filiālbibliotēka
filiālbibliotēka

RCB Zemitānu filiālbibliotēka

RCB filiālbibliotēka „Laima” RCB Mārtiņa filiālbibliotēka
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Doloresa Veilande
RCB direktora vietniece

2009. GADU UZSĀKOT
tuācijai, 2009. gadu varam uzsākt, nezaudējot nevienu darbinieku. Vēl vairāk – mēs
sākām strādāt ar lielāku atdevi, un RCB
izveidojās jauna menedžmenta forma, kas
vienas filiālbibliotēkas vai struktūrvienības
vadītājam Ĝauj uzĦemties divu vai vairāku
filiāĜu vadību.
Dažādu iemeslu dēĜ vērojams līdzsvars
atbrīvoto un darbā pieĦemto darbinieku
skaita ziĦā. 2008. gadā no mums aizgāja 30,
bet darbā tika pieĦemti 29 darbinieki. Algu
fonds 2007. gadā veidoja 57,2% no kopējā
RCB budžeta, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nozīmē pieaugumu par 31,8%.
2008. gadā algu fonds ir pieaudzis vēl par
31,7%.
Viens no mūsu sociālā nodrošinājuma
garantiem ir veselības apdrošināšanas polise.
2008. gadā RCB par veselības apdrošinājumu un ar to saistītajiem pakalpojumiem ir
izdevusi Ls 52 200. Mūsu darbiniekiem bija
iespēja pilnvērtīgi rūpēties par savu veselību, jo apdrošinājuma summa vienam darbiniekam sastādīja Ls 2800,00.
Darbinieku tālākizglītība ir viena no galvenajām RCB prioritātēm personāla attīstības jomā. Tas ir RCB administrācijas un
Bibliotēku dienesta kopdarbs. Trešā tēva
dēla projekta ietvaros bibliotekāru apmācības kursu (6 programmas) apguvušos 88 dažādas RCB darbinieku grupas. Esam ieguvuši jaunas zināšanas, kuras tagad jāliek lietā.
Pozitīvi vērtējams arī mūsu projektu
darbs. 2008. gadā atbalstu guvuši divi RCB
projekti – mobilitātes projekts „Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkā”, kurš atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības
programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā un kura ietvaros diviem RCB darbiniekiem tiek dota iespēja doties mācību
braucienā uz Slovākijas bibliotēkām, kā arī
projekts „Augstvērtīgi izdevumi Rīgas publiskajās bibliotēkās”, kas guvis atbalstu

Doloresa Veilande. RCB direktora vietniece

Tāpat kā katru gadu, arī 2009. gadu uzsākam ar iepriekšējā gada veikuma analīzi, kas
paver perspektīvu plašākam skatījumam uz
nākamā gada prioritātēm un uzdevumiem.
Atskatoties uz paveikto, redzams, ka
esam krietni strādājuši arī ekonomiskās lejupslīdes apstākĜos. Aizvadītā gada pamatnostādnes bija kvalitāte un optimizācija, bet
mūsu prioritātes – gatavošanās automatizētajiem procesiem un to pilnveidošana, darbs
pie fondu atklāsmes un darbs ar dažādām lasītāju grupām jeb, citiem vārdiem, bibliotekārā produkta uzlabošana un pilnveidošana.
Katras iestādes darba pamatu pamats ir
personāls, darbinieku sociālā aizsardzība,
darba apmaksa un tālākizglītība, kā arī
dažādu projektu realizācija. Ja ieskatāmies,
kas 2008. gadā noticis personāla menedžmenta jomā, jāatceras, ka 2007. gadā,
apstākĜos, kad RCB nebija konkurētspējīga
darba apmaksas jomā, no mums aizgāja 76
darbinieki. Protams, tas bija stress tiem
lojālajiem RCB darbiniekiem, kas palika
savās darba vietās. Taču, pateicoties šai si19
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Valsts Kultūrkapitāla fonda mērėprogrammā
„Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām”.
Atgriežoties pie gada prioritātēm, pozitīvi
jānovērtē mūsu darbs, gatavojot krājumu
automatizētajiem procesiem. Esam turpinājuši attīstīt to, kas šajā jomā jau paveikts.
Esam pilnveidojuši RCB datubāzes.
Lai uzsāktu automatizēto izsniegšanu un
citus automatizētos procesus, vispirms jāattīra krājums. Daudz darba kvalitatīva krājuma veidošanā ieguldījis RCB Bibliotēku
dienests (īpaši šeit gribas uzteikt dienesta
galveno bibliotekāri, speciālisti darbā ar
krājumu Gidu Zepkāni). 2008. gadā atkomplektēti 151 079 eksemplāri par summu Ls
94 918.82. Pie krājuma attīrīšanas labi pastrādājušas filiālbibliotēkas „Avots”, „Strazds”, „Tilts”, „Vidzeme” un „Zemgale”, kā
arī Bišumuižas, Čiekurkalna, GrīziĦkalna,
Sarkandaugavas, Sarkankalna, Svešvalodu,
Šampētera, TorĦakalna, Vecrīgas un Zasulauka filiālbibliotēkas. Kā piemēru, kā jāveido fonds, gribas minēt filiālbibliotēku
„Avots”. Izdevies iekārtot bibliotēku, kuras
pamatā ir pārdomāts, labi attīrīts krājums un
saturīgas literatūras izstādes, kaut arī telpu
stāvoklis ir slikts.
Pievēršoties datubāzēm, jāuzsver, ka galvenā RCB datubāze ir elektroniskais kopkatalogs, bez kura automatizētā izsniegšana
nav iespējama. 2008. gadā esam iepirkuši
informācijas nesējus par Ls 354 807.77, tai
skaitā periodiskos izdevumus par 60 tūkstošiem latu. Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 49 609 eksemplāri. Tas nozīmē, ka katrs
RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaĜas
(KAN) darbinieks dienā izdarījis vidēji ap
30 ierakstu, pie kam katrs informācijas nesējs CD un DVD formā apraksta apjoma
ziĦā ir līdzvērtīgs vismaz trim monogrāfiju
aprakstiem, ko nevar iegūt, izmantojot
Z39.50 protokolu. Arī nodaĜā atkomplektēto
vienību skaits ir ievērojams – vidēji 40
vienības dienā.
Liels darbs ieguldīts, veidojot un izmantojot RCB piekomplektēšanas datubāzi.
2008. gadā šo datubāzi izmantoja 43 RCB
struktūrvienības, un pasūtījumi izpildīti 63%
apjomā. Tādējādi KAN ieguldījums, kom-

plektējot krājumu atbilstoši RCB krājuma
veidošanas un attīstības politikai, kā arī
piekomplektējot un apstrādājot iegūtos materiālus, ir vērtējams Ĝoti pozitīvi.
Pateicoties Bibliotēku dienesta un Automatizācijas nodaĜas kopdarbam, lietotājiem
Ĝoti draudzīga kĜuvusi mūsu datubāze „Rīga
latviešu daiĜliteratūrā”.
Esam čakli strādājuši arī pie mūsu novadpētniecības datubāzes papildināšanas. Īpaši
šeit gribas uzteikt RCB Daugavas, PĜavnieku
un TorĦakalna filiālbibliotēku, kā arī filiālbibliotēkas „Avots” un „Vidzeme”. Līdzko
tika ieviesta jaunā ALISES versija, izmantojot multiplikatoru apmācības metodi, tika
veikta darbinieku papildus apmācība. Bibliotēku dienests patlaban strādā arī pie
metodiskā materiāla „Bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”, kas drīzumā tiks
pabeigts. Diemžēl nepietiekamas servera
jaudas dēĜ 2008. gada beigās datubāzu veidošana tika apturēta.
Par to, ka mūsu datubāzes tiek izmantotas
un lasītājus esam labi apmācījuši tās lietot,
liecina fakts, ka starp Letonikas konkursa
uzvarētājiem bija arī mūsu filiālbibliotēku
lasītāji. Datorapmācības lietotājiem grupās
un individuāli regulāri notiek Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Berău, Bolderājas, Daugavas, Juglas, Mežciema, Pārdaugavas, Šampētera, TorĦakalna filiālbibliotēkā un filiālbibliotēkā „Vidzeme”.
Lasītāju automatizēto apkalpošanu 2008.
gadā uzsāka 9 RCB filiālbibliotēkas, kas
servera nepietiekamās kapacitātes dēĜ no
darbiniekiem prasīja lielu elastību saskarsmē
ar nepacietīgākajiem lasītājiem. 2009. gadā
pēc servera nomaiĦas automatizēto apkalpošanu uzsāks filiālbibliotēkas „Avots”,
„Zemgale” un Bišumuižas filiālbibliotēka,
bet pēc tam arī citas RCB filiāles. Pateicoties direktores Dzidras Šmitas intensīvam
darbam, kā arī sadarbībai ar v/a „Kultūras
izglītības sistēmas” un BIS ALISE, RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme” drīzumā tiks
uzstādīts Latvijā pirmais pašapkalpošanās
automāts. Paldies arī RCB Automatizācijas
nodaĜai, kas strādāja pie dažādām tehniskām
lietām un specifikācijām, kas saistītas ar
automāta piemērošanu mūsu vajadzībām.
20
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izplatīšana, gan ikmēneša informatīvais izdevums „Jaunās Vēstis”, gan „RCB gadagrāmata 2007”, kas iznāca 2008. gada
beigās. Pozitīvi vērtējama arī RCB mājaslapas attīstība, kā arī publicitātes darbs un
operativitāte, publicējot aktuālu, bibliotēkas
darbību raksturojošu informāciju RCB
mājaslapā un citās tīmekĜa vietnēs.
2008. gadā Rīgas Centrālajā bibliotēkā
turpinās dažādi darba optimizācijas procesi.
Kvalitatīvi jaunā kapacitātē sāka darboties
divas reorganizētās filiālbibliotēkas – RCB
GrīziĦkalna filiālbibliotēka, kas saĦēma
labāko RCB Grīvas filiālbibliotēkas krājuma
daĜu un sāka strādāt kā pilnvērtīga ăimenes
bibliotēka, un renovētā filiālbibliotēka
„Vidzeme”, kuras vērtīgāko iespieddarbu
krājums divkāršojās, apvienojoties ar RCB
Zemitānu filiālbibliotēku. 2008. gadā tika
izremontēta arī RCB Vecrīgas filiālbibliotēka. Īpaši augstu vērtējams RCB interjeristes Zanes Šmitas telpu plānojumā un
mēbeĜu izvēlē ieguldītais darbs.
Optimizācija 2008. gadā skāra arī virkni
darba procesu. Gada sākumā tika slēgtas
sistemātisko rakstu kartotēkas un alfabētiskie un sistemātiskie kartīšu katalogi. Virknei
filiālbibliotēku krājuma grāmatām vairs
nelīmējam stūrīšus un neprintējam pasītes, ir
pārtraukta arī informācijas nesēju atkomplektēšana no kartīšu kataloga. Uz RCB piekomplektēšanas datubāzi ir pilnībā pārvirzīts
piekomplektēšanas darbs.
Jāuzsver, ka nozīmīgs ieguldījums mūsu
darba optimizācijā ir arī iespēja saĦemt lielāko laikrakstu rakstu elektroniskās kopijas no
LNB datubāzes.
RCB filiālbibliotēku optimizācijas rezultātā tiek sabalansēts personāls, kā rezultātā
lietotājiem varēsim piedāvāt ērtāku darba
laiku un labāku un daudzveidīgāku pakalpojumu. Varēsim veikt kvalitatīvas izmaiĦas
mūsu fondos, un krājums kĜūs draudzīgāks
lietotājiem, jo apvienošanas rezultātā iegūtos
lasītavu grāmatu un preses izdevumu eksemplārus varēsim izsniegt arī uz mājām. Reorganizētajās filiālēs darbinieki un lietotāji
varēs lietot vairāk datoru.
Būtiskus optimizācijas priekšlikumus
Rīgas Centrālā bibliotēka ir iesniegusi MK

Runājot par mūsu 2008. gada darba otro
prioritāti, diemžēl jāatzīst, ka darbu ar fondu
atklāsmi nevaram vērtēt ar kvalitātes zīmi.
Daudzās filiālbibliotēkās tas tiek veikts
formāli un nepietiekami aktīvi. Veidojot
izstādes, nereti tiek aizmirstas fondu atklāsmes metodiskās pamatnostādnes, prasība
pēc aktualitātes, valodu princips un tas, ka
izstādes domātas visu vecumu cilvēkiem.
Patīkami, ka vairākās bibliotēkās atdzimušas
labākās izstāžu veidošanas tradīcijas. Saturiski un vizuāli pārdomātas ir, piemēram,
filiālbibliotēkā „Vidzeme” redzamās literatūras izstādes. Uzslavu šai jomā pelnījušas
arī filiālbibliotēku „Avots” un „Tilts” darbinieku gatavotās izstādes.
Mūsu trešā 2008. gada prioritāte bija
darbs ar lasītāju grupām. Šo darbu varam
vērtēt kā profesionālu un kvalitatīvu. Tikuši
organizēti vairāk nekā 1000 pasākumi. Mūsu
galvenā mērėauditorija ir dažādas skolu
audzēkĦu grupas. Īpaši jāuzsver gada lielie
pasākumi – RCB akcija bērniem „Mana
Latvija”, līdzdalība lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu žūrija”, RCB organizētā
vasaras lasīšanas veicināšanas akcija un citi.
Virknē filiālbibliotēku tiek nopietni strādāts ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
speciālajām skolām un dienas aprūpes centriem. Piemēram, RCB Sarkandaugavas
filiālbibliotēka rīko dažādus izglītojošus
pasākumus Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas audzēkĦiem, TorĦakalna filiālbibliotēka – Rīgas 4. speciālās skolas audzēkĦiem.
Ar šādas ievirzes izglītības un sociālās
aprūpes iestādēm strādā arī Annas, Berău,
Mežaparka, Čiekurkalna un Daugavas
filiālbibliotēka.
Darbam ar lasītāju grupām veltīti arī RCB
Bibliotēku dienesta izstrādātie metodiskie
materiāli. „Mana tauta, mana zeme, mana
valsts” ir metodiskās norādes patriotiskas
ievirzes pasākumu veidošanai bērnu un jauniešu auditorijām, bet metodiskie ieteikumi
„60+” veltīti darbam ar senioriem.
Atskatoties uz aizvadīto gadu kopumā,
atzīstams, ka mūsu esošais bibliotekārais
pakalpojums ir uzlabojies. Ar kvalitātes zīmi
vērtējama mūsu izdevējdarbība. Te minama
gan minēto metodisko materiālu izstrāde un
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zām nākamā, 2009. gada prioritātes.
Pirmkārt, turpinām automatizēto procesu
attīstību. 2009. gadā automatizēto izsniegšanu iecerēts ieviest visās filiālbibliotēkās. Ir
iegādāts jaudīgs serveris un 27 čeku printeri.
Perspektīvā – materiālu attālinātās rezervēšanas uzsākšana un automātiskā inventarizācija. Turpināsim RCB elektronisko datubāzu pilnveidošanas darbu, izmantosim citu
bibliotēku veidotās datubāzes un popularizēsim tās mūsu lietotāju vidū.
2009. gada prioritāte ir arī darbs pie
krājuma kvalitātes un atklāsmes. Tas nozīmē
– saturīgas, skaistas un profesionāli noformētas literatūras izstādes, ar kurām jāpapildina arī RCB un filiālbibliotēku rīkotie
tematiskie pasākumi.
Esam iegādājušies projektorus un multifunkcionālās iekārtas, tātad mums ir visas
iespējas savus pasākumus un izstādes veidot
vizuāli daudzveidīgas un krāsainas. Atcerēsimies, ka mums ir konkurenti – grāmatu
veikali, kioski un citas vietas, kur mūsu lietotāji redz grāmatas, audiovizuālos materiālus un preses izdevumus, un kvalitatīvu šo
materiālu reklāmu.
Mūsu trešā prioritāte ir darbs ar dažādām
lasītāju grupām. Šajā jomā mūsu moto ir
kvalitāte, optimizācija un sadarbība. Sadarbosimies ar skolām, sociālajām iestādēm,
bibliotēkām, sadarbosimies cits ar citu.
Laikā, kad daudzas iestādes un institūcijas darbosies „izdzīvošanas” režīmā, mums
ir vislielākās iespējas gūt nebijušu popularitāti un prestižu, jo tieši pie mums var nākt,
lai taupītu, nevis tērētu. Tieši bibliotēka ir
iestāde, uz kuru var neĦemt līdzi naudas
maku, kas pašreizējos ekonomiskajos apstākĜos ir nenovērtējami.
Novēlu mums visiem darba sparu un
optimismu! Arī 2009. gadā, tāpat kā vienmēr, atbalstīsim cits citu!

Noteikumu Nr.354 „Nacionālā bibliotēku
krājuma noteikumi” papildināšanai. Tie skar
summāro un individuālo uzskaiti, inventarizāciju un norakstīto grāmatu pārdošanu.
Laiks atteikties no paralēlu procesu veikšanas un mūsu darbā jāpiemēro Eiropas
Savienības prakse.
Šodienas ekonomisko apstākĜu kontekstā
gribas aktualizēt arī dažas vispārzināmas
lietas jeb atgādināt, ka nauda, ko mēs saĦemam, ir nodokĜu maksātāju jeb bibliotēkas
lasītāju nauda. Tieši no viĦiem ir atkarīga
mūsu pastāvēšana. Tie ir viĦi, kas maksā
algu visiem pašvaldības darbiniekiem, tātad
arī mums, un nopērk katru grāmatu, kas ir
bibliotēkas plauktā. Bibliotēkas vērtību veido tās sniegtā pakalpojuma kvalitāte un
savlaicīgums, kā arī bibliotēkas darbinieku
saskarsmes iemaĦas, vispirmām kārtām laipnība, smaids un no sirds pateikts paldies.
Savukārt lasītāji mūs atalgo ar to, ka regulāri
apmeklē bibliotēku, savlaicīgi atnes atpakaĜ
patapinātās grāmatas un citiem cilvēkiem
pastāsta, cik labi ir bibliotēkā.
Ja mūsu iestādes izmaksas pārsniegs gūtos ieĦēmumus un nebūs atbilstošas mūsu
radītā produkta jeb pakalpojuma kvalitātei,
tās tiks samazinātas vai nu uz telpu vai
nodarbināto cilvēku rēėina. Klienti nenāks
uz bibliotēku, ja tiks apkalpoti pavirši, viĦi
nelietos sarežăītas un nedraudzīgas datubāzes un fondus, kuros grūti orientēties.
Ekonomiskās lejupslīdes apstākĜos mums
maksimāli jāattīsta bibliotēka kā iestāde. Tas
nozīmē talantīgu darbinieku kolektīvu, kas
prot kvalitatīvi strādāt. Lietotājam jāparāda,
ka viĦš var būtiski ietaupīt, atnākot uz
bibliotēku. Mums jāprot izmantot citu bibliotēku resursi un jāsniedz universāls
pakalpojums, nevis jāsaka lasītājam, lai
informāciju viĦš dodas meklēt citur.
Tāda ir situācija, kuras kontekstā izvir-
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Doloresa Veilande
RCB direktora vietniece

PĀRMAIĥU LAIKS.
RCB TĪKLA OPTIMIZĀCIJA
Nepieciešamība reorganizēt Rīgas Centrālās bibliotēkas tīklu ir briedusi jau sen, jo
padomju laikā par līdzsvarotu un racionālu
publisko bibliotēku tīkla izvietojumu pilsētā
netika domāts. Jo vairāk bibliotēku, jo labāk,
- tāda bija tolaik valdošo lēmējstruktūru un
izpildvaras nostādne. Tādējādi deviĦdesmitajos gados līdz optimizācijas procesa aizsākšanai Rīgā darbojās 48 filiāles, pie kam
dažas no tām atradās pāris kvartālu attālumā
viena no otras, savukārt, vairākos Rīgas
rajonos, it sevišėi tādos guĜamrajonos kā
Purvciems un vēlāk uzbūvētais Ziepniekkalns, publisko bibliotēku nebija vispār.
Tāds bija konteksts, kurā 2000. gadā tapa
pirmais Rīgas publisko bibliotēku tīkla optimizācijas plāns. Patlaban īstenojam Rīgas
Domes apstiprināto „Rīgas Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepciju 2007. – 2010.gadam”. Šī plāna mērėis ir optimāli sabalansēts RCB
filiālbibliotēku tīkls jeb ērti pieejamas, modernas, daudzfunkcionālas publiskās bibliotēkas ar vizuāli un funkcionāli mūsdienīgu
vidi un lietotājiem draudzīgu darba laiku.
Optimizācija nozīmē to, ka atsevišėi bērniem vai kādai īpašai lasītāju grupai domātu,
kā arī mazu un telpiski nefunkcionālu bibliotēku vietā pilsētā darbosies platības ziĦā
piemērotākas un tehniski labāk aprīkotas
daudzfunkcionālas filiāles ar kvalitatīvu un
daudzveidīgu grāmatu, preses izdevumu un
citu informācijas materiālu krājumu. Vērojot
pasaules praksi, jāatzīst, ka lielas un funkcionāli piemērotas iestādes pakalpojums ir
labāks un daudzpusīgāks, nekā tas, ko lasītājs var saĦemt mazajā bibliotēkā, lai cik
mājīga tā neliktos un būtu netālu no mājām.
Turklāt bibliotēka jau sen vairs nav tikai
grāmatu izsniegšanas punkts, tās funkcijas ir

ievērojami paplašinājušās. Bibliotēka kĜuvusi par izglītības, kultūras un sabiedriskās
saskarsmes vietu, kam nepieciešamas plašas
un jaunajām funkcijām atbilstošas telpas.
PārmaiĦas, kas optimizācijas projekta ietvaros notika 2009. gada rudenī, bija likumsakarīgas un plānotas, un ekonomiskā situācija valstī un no tās izrietošās budžeta
korekcijas RCB tīkla reorganizāciju tikai
paātrināja. Šī procesa rezultātā 39 RCB filiāĜu vietā Rīgā lasītājus apkalpo 30 filiālbibliotēkas un 3 izsniegšanas punkti. Jāuzsver,
ka arī pēc reorganizācijas RCB tīkls atbilst
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 355” Par
vietējas nozīmes bibliotēku tīklu”.
2009. gadā kopumā tika optimizētas 14
RCB filiālbibliotēkas. To vidū vispirms ir
tās filiāles, kuras darbojās privātīpašumos un
no kurām bija jāatsakās nesamērīgi augstās
telpu īres maksas dēĜ. Turklāt konceptuāli ir
loăiski un likumsakarīgi, ka pašvaldības
publiskā bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošās telpās.
Otrkārt, reorganizācija skāra tās filiālbibliotēkas, kas atradās netālu cita no citas, jo
situācijā, kad vairākos Rīgas rajonos
bibliotekāros pakalpojumus nav iespējams
saĦemt vispār, uzturēt bibliotēkas pārsimts
metru attālumā vienu no otras ir nerentabli
un šodienas ekonomiskās lejupslīdes apstākĜos pat neētiski.
Treškārt, reorganizācija skāra arī daĜu to
filiālbibliotēku, kas atradās Latvijas un
starptautiskajiem standartiem neatbilstošās
un funkcionāli nepiemērotās telpās.
Tā reorganizācijas rezultātā RCB filiālbibliotēka „Laima” un RCB bērnu filiālbibliotēka „Vinnijs”, kas atradās dažu kvartālu attālumā viena no otras, tika apvienotas
ar Rīgas Centrālo bibliotēku.
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RCB Mākslas literatūras filiālbibliotēka
no VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” piederošām telpām pārcēlās uz RCB Mūzikas
filiālbibliotēku „Tilts”. Lai uzturētu Mākslas
literatūras filiāli, bija jāmaksā augsta īres
maksa, turklāt tā atradās ēkas 5. stāvā, kas ir
pretrunā ar RCB pamatkoncepciju par
publiskās bibliotēkas pieejamību visiem.
Tas pats sakāms par RCB Annas filiālbibliotēku, kas mājoja privātīpašumā, ēkas
trešajā stāvā un tika apvienota ar netālo
filiālbibliotēku „Rēzna”.
RCB Pārdaugavas filiālbibliotēka no tehniski Ĝoti sliktām telpām privātīpašumā pārvācās uz RCB filiālbibliotēku „Zvirbulis”.
Mazā Berău filiālbibliotēka, kurā bija
krāsns apkure, pārcēlās uz RCB Juglas filiālbibliotēku, kas atrodas turpat pāri Juglas
tiltam.
RCB bērnu filiālbibliotēka „Burtnieks”,
kurā arī bija krāsns apkure, patlaban ir
apvienota ar RCB filiālbibliotēku „Avots”,
taču, līdzko tiks izremontētas un bibliotēkas
funkcijām pielāgotas telpas Burtnieku ielā
37, lasītājiem durvis vērs jaunā, renovētā
Biėernieku filiālbibliotēka, kurā gaidām ne
vien bērnus, bet arī visu citu lasītāju grupu
pārstāvjus – studentus, strādājošos un nestrādājošos, pensionārus un tos, kas bibliotēku,
iespējams, apmeklēs ratiĦkrēslā.
RCB Hanzas filiālbibliotēka, kuras telpu
stāvoklis bija katastrofāls, pārvācās uz
renovēto RCB filiālbibliotēku „Vidzeme”.
RCB Zolitūdes filiālbibliotēka, kas atradās daudzstāvu dzīvojamā nama trīsistabu
dzīvoklī, tagad ir apvienota ar filiālbibliotēku „Kurzeme”, kas darbojas turpat pāri
dzelzceĜam, Volvo sporta centrā.
RCB Sarkankalna filiālbibliotēka pārcē-

lās uz Sarkandaugavas bērnu filiālbibliotēkas telpām, kas atrodas 300 m atstatus.
Miniatūrā RCB Mežaparka filiālbibliotēka ir apvienota ar Čiekurkalna filiālbibliotēku.
Savukārt, trīs Pārdaugavas filiāles – Nordeėu filiālbibliotēka, kas darbojās privātpersonai piederošās telpās, kā arī MārtiĦa
bērnu bibliotēka un Zasulauka filiālbibliotēka, kuras atradās tehniski nepiemērotās
telpās, pārcēlās uz bijušo Kurzemes rajona
izpilddirekcijas ēku Dzirciema ielā 26. Šeit
tiks atvērta jauna, moderna ăimenes bibliotēka – RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”.
Optimizācijas projekta īstenošanas gaitā
ir atvērti trīs RCB ārējie apkalpošanas
punkti – „Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā Vienības
gatvē 45 un ārējie apkalpošanas punkti
Brasas stingrā režīma cietumā un Dienas
aprūpes centrā bezpajumtniekiem un
maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem
KatoĜu ielā 57.
RCB tīkla optimizācija sacēla jūtamu
pretrunīgu emociju un viedokĜu virpuli ne
vien mūsu lasītājos un darbiniekos, bet arī
presē un tīmekĜa portālos. Jebkuras pārmaiĦas rada stresu. Taču, kā zināms, karavāna
iet tālāk. Reorganizācijas rezultātā darbu
nezaudēja neviens no RCB darbiniekiem.
Mūsu optimizācijas neapšaubāmi ieguvumi
ir racionāls personāla izvietojums, RCB un
filiālbibliotēku krājumu papildināšanās ar
labu grāmatu un citu materiālu kopām,
plašāks datoru parks, iespēja elastīgi
sabalansēt darbalaiku un piedāvāt lietotājiem
draudzīgāko variantu, kā arī vienuviet sniegt
līdzvērtīgu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu ikvienam, kas pēc tā tiecas.
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Daina Ăeibaka
RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATĪSTĪBAS DEPARTAMENTA UN
RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SADARBĪBA
2009. gada rudenī aizsākās jauns posms
Rīgas pašvaldības un Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) sadarbībā. Rīgas Domes
Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD)
piedāvātās iespējas rīdziniekiem nozīmīgas
informācijas piegādē un izplatīšanā Rīgas
Centrālajai bibliotēkai paver jaunas iespējas
apliecināt sevi kā informāciju apkopojošu,
izplatošu un arī ăenerējošu institūciju.
Šai sadarbībai ir vairākas formas. Pirmkārt, tā ir informācijas apmaiĦa. RDPAD
darbinieku sagatavotā informācija (galvenokārt tie ir paziĦojumi par dažādu būvprojektu sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām un citiem pilsētvides veidošanas pasākumiem) ir pieejama RCB un tās filiālbibliotēkās visā pilsētā, jo tiek elektroniski
izsūtīta, izdrukāta un piedāvāta interesentiem.

RDPAD materiāli RCB Daugavas filiālbibliotēkā.

2009. gadā RCB saviem apmeklētājiem
piedāvāja vairāk nekā 30 šādu paziĦojumu.
Informācija par vispārīga rakstura jaunumiem (piemēram, jauno apkaimju portālu,
pilsētas stratēăijas uzraudzības sistēmu
(SUS) u. c. regulāri tiek ievietota RCB mājaslapā www.rcb.lv.
No RCB mājaslapas iespējama tiešsaistes
pieeja Rīgas Domes elektroniskajiem pakalpojumiem portālos:
- www.riga.lv
- www.sus.lv
- www.rigis.lv
- www.rigasprojekti.lv
- www.ziemelukoridors.lv
- www.rdpad.lv
- www.apkaimes.lv.
Orientēties šajā piedāvājumā bibliotēkas
lietotājiem palīdz bibliotekārs.
No otras puses, RCB līdzdarbojas jaunajā
interaktīvajā portālā www.apkaimes.lv. Portālu speciālā informatīvā nodarbībā RCB
darbiniekiem prezentēja RDPAD Ekonomikas pārvaldes vadītāja vietnieks Guntars
Ruskuls, kurš aicināja iepazīt savu apkaimi
un piedalīties tuvākās pilsētvides veidošanā:

RDPAD materiāli
RCB Šampētera filiālbibliotēkā.
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mēnesi iedzīvotāji anketu veidā varēja
izteikt savu viedokli par minēto būvniecības
ieceri,” saka RCB Bolderājas filiālbibliotēkas vadītāja Zinta HaĜzova.

„Mēs sagaidām no iedzīvotājiem, speciālistiem un citiem interesentiem dažāda veida
papildus informāciju, fotogrāfijas, pasākumu
afišas, ko ielikt portālā”. RCB ir viena no
tām Rīgas Domes pakĜautības iestādēm, kas
ar saviem informatīvajiem resursiem un
bagātīgo novadpētniecisko materiālu klāstu
šajā jomā ir sadarbspējīgs partneris.
Portālā atrodami detalizēti dati par 58
Rīgas apkaimju vēsturi, ăeogrāfisko stāvokli, iedzīvotāju skaitu un blīvumu, nodarbinātību, sabiedrisko transportu un daudz ko
citu. Bibliotekāri augstu vērtē portālā ievietoto informāciju. Piemēram, RCB Imantas
filiālbibliotēkas darbinieki atzīst, ka gada
laikā preses izdevumos nav parādījusies
jauna informācija par viĦu mikrorajonu,
tādējādi novadpētniecības datubāzi nav bijis
iespējams papildināt ar jauniem materiāliem.
„Toties jaunā vietne www.apkaimes.lv ir
lieliska, ja ne pilnīgs, tad tik un tā nopietns
esošās bāzes aizvietotājs,” viĦi saka.
Portālā www.apkaimes.lv tiek ievietota
arī informācija par RCB un apkaimju filiālbibliotēkās notiekošajiem kultūras un novadpētnieciskajiem pasākumiem. Portāla sadaĜā
„Izpēte” pieejamas RCB veidotās datubāzes
„ZiemeĜblāzmas arhitektūras komplekss
(1886 – 1940)” un „Ēka Rīgā, Brīvības gatvē 206 (1895 - 1940)”, kā arī norāde uz
RCB mājaslapu www.rcb.lv, kur aplūkojams
to datubāzu piedāvājums, kas RCB
lietotājiem pieejamas bez maksas.
Bez tam bibliotēkai ir iespējas piedāvāt
publiskās saskarsmes telpu RD Pilsētas
attīstības departamenta aktivitātēm. SaskaĦā
ar ieceri šāda sadarbības forma iedzīvotājiem demokrātiskā vidē Ĝauj iepazīties ar
pilsētas attīstības perspektīvām un izteikt
savu viedokli, jo diskusija publiskajā bibliotēkā ir pavisam kas cits, nekā tikšanās oficiālā pašvaldības iestādes gaisotnē. Pirmais
šāds pasākums 10. septembrī notika RCB
Bolderājas filiālbibliotēkā. Tā bija būvniecības ieceres „Naftas produktu pārkraušanas
termināls Flotes ielā 2” visai vētraina publiskā apspriešana. „Atsaucība no iedzīvotāju
puses bija Ĝoti liela. Prezentāciju apmeklēja
83 Bolderājas iedzīvotāji. Visu septembra

Sabiedriskā apspriešana RCB Bolderājas
filiālbibliotēkā.

Līdzīgs pasākums decembrī notika RCB
ZiemeĜblāzmas filiālbibliotēkā, kur tika apspriesta Vecāėu prospekta teritorijas attīstība.
TorĦakalna pārveides ieceru popularizēšanā iesaistījās RCB TorĦakalna filiālbibliotēka. Bibliotēkā tika izvietoti gan jaunā
TorĦakalna administratīvā centra detālplānojuma dokumenti, gan ar būvniecības ieceri
„Rīgas brīvostas savienojums ar Via Baltica
dienvidu ievadu Rīgā” saistītie materiāli.
Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvāja arī
RDPAD sagatavotās anketas ar jautājumiem
par teritorijas kultūrvides un infrastruktūras
attīstību.
RDPAD un RCB sadarbības mērėis ir
vienotas informācijas telpas veidošana.
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starp speciālistiem un lēmējvaru,” tā šo
procesu raksturo RDPAD priekšsēdētājs
Sergejs Dolgopolovs. Bibliotēka šajā procesā veic fasilitatora funkciju, citiem vārdiem, tā ir taisnīga un neieinteresēta trešā
puse, kuras loma ir atvieglot divu partneru –
pašvaldības un iedzīvotāju auglīgu sadarbību
kopīgā darba programmā.

Attīstot šādu vienotu telpu, tiek radīta
iespēja rīdziniekiem ātri un efektīvi sniegt
kvalitatīvu informāciju par mūsu pilsētas
attīstības aktualitātēm, kā arī nodrošināt
atgriezenisko saiti, veicot anketēšanu un
mainoties viedokĜiem sabiedriskajās apspriedēs. Tādējādi „tiek veicināta informācijas
apmaiĦa starp pašvaldību un iedzīvotājiem,

Daina Ăeibaka
RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja

RCB ĀRĒJĀS APKALPOŠANAS PUNKTS
DIENAS APRŪPES CENTRĀ JEB BIBLIOTĒKA TIEM,
KAM NAV MĀJU
Rīgas Domes Dienas aprūpes centrs
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem KatoĜu ielā 57 tika atklāts
2009. gada. 21. maijā. Šajā pašā dienā darbu
uzsāka arī Rīgas Centrālās bibliotēkas
(RCB) ārējās apkalpošanas punkts jeb
Dienas centra bibliotēka, kas aizĦem lielāko
jaunās, speciāli būvētās un aprīkotās ēkas
trešā stāva daĜu.

Centra atklāšanas ceremonijā piedalījās
Domes vadošie darbinieki – Rīgas Domes
priekšsēdētājs Jānis Birks, Rīgas Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dinevičs,
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Leonīds Kurdjumovs, Labklājības departamenta direktore Inese Švekle, Latgales
priekšpilsētas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs, Rīgas Domes Kultūras departamenta
(RDKD) direktore Diāna Čivle, Rīgas
Centrālās bibliotēkas (RCB) direktore Dzidra Šmita, RCB direktora vietniece Doloresa
Veilande un citas oficiālas personas.
Dienas aprūpes centrs bezpajumtniekiem
un maznodrošinātajiem rīdziniekiem tapis
vairāku Rīgas Domes (RD) institūciju – RD
Sociālo jautājumu komitejas, RD Latgales
priekšpilsētas izpilddirekcijas, RD Labklājības un RD Kultūras departamenta veiksmīgas sadarbības rezultātā. Speciāli centra
vajadzībām tika uzcelta un aprīkota jauna
trīsstāvu ēka. Ēkas ăenerāluzĦēmējs ir SIA
"Velve AE”, projekta autors „Lejnieku projektēšanas birojs”, arhitekti Mikus Lejnieks
un Ilze Neidere, bet tehniskā projekta autors
un autoru uzraudzība – SIA „8AM”, arhitekti Juris Lasis un Eduards Beernaerts.

Dienas centra atklāšanas pasākums.
Priekšplānā Latgales priekšpilsētas izpilddirektors
Dmitrijs Pavlovs. Aiz viĦa otrā rindā pirmā no labās
RCB direktore Dzidra Šmita, otrā no labās RCB
direktora vietniece Doloresa Veilande
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humānās palīdzības punkta sagādātajā
apăērbā un dabūt karstu ēdienu zupas
virtuvē. Otrajā stāvā izvietotas telpas, kurās
konsultācijas un palīdzību sniedz ārsti un
psihologi, kā arī sociālā darba speciālisti.
Trešajā stāvā atrodas telpas atpūtai un
mācībām. Lielāko to daĜu (123,5 m2) aizĦem
bibliotēka. Visas telpas ir piemērotas arī
cilvēkiem, kas pārvietojas ratiĦkrēslos.
Ideja par pašvaldības un RCB sadarbību
Dienas aprūpes centrā tapa Rīgas Domes
Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā. Centra atklāšanas ceremonijā RDKD direktore
Diāna Čivle atzina, ka RDKD un RCB
kopīgais veikums jaunatvērtā centra attīstībā
ir kopīgiem spēkiem radītā kultūras telpa.
Ārējās apkalpošanas punkts Dienas centrā
nav vienīgais RCB un sociālas ievirzes
iestādes sadarbības projekts. Kopš 2006.
gada RCB šāds punkts darbojas arī Rīgas
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.
Līdzīgu pakalpojumu RCB piedāvā arī vienā
no Rīgas cietumiem - stingrā režīma Brasas
cietumā. „Bibliotēka iet pie cilvēkiem, kas
paši nevar atnākt uz bibliotēku,” saka RCB
direktore Dzidra Šmita.
RCB ārējās apkalpošanas punktā Dienas
centra klientiem bez maksas tiek piedāvāts
lasīt grāmatas no RCB Repozitārija krājuma
un žurnālus (šeit ierīkotas sešdesmit vietas
lasīšanai). Ja lasītājam ir pase, ko parādīt
bibliotekāram, un mājas, kur lasīt, grāmatas
var Ħemt arī uz mājām.
Bibliotēkā var skatīties televīziju un, pateicoties Bila un Melindas Geitsu un Latvijas valsts līdzfinansētajam publisko bibliotēku attīstības projektam, bez maksas lietot
trīs datorus – internetu un ofisa programmas.
Bibliotekāri sniedz individuālas konsultācijas, kā tikt pie nepieciešamās informācijas, kā lietot e-pastu, kā orientēties tīmekĜa
lapās, kas var būt noderīgas darba meklējumos u. tml.
Bez tam bibliotēkā var saĦemt aktuālu
informāciju par dažādu institūciju sociālajiem pakalpojumiem, piemēram, Rīgas Domes Labklājības departamenta darbinieku
sagatavoto informāciju par sociālo palīdzību, kas pieejama Rīgas iedzīvotājiem, Ano-

Dienas centra ēka KatoĜu ielā 57

Atklāšanas dienā bibliotēkā reăistrējas pirmie lasītāji

Bibliotēkā var lasīt vai skatīties televīziju

Ēkas funkcionālā strukturējuma pamatā ir
Maslova piramīdas princips. Apakšējos
stāvos atrodas sanitārās un medicīniskās
aprūpes telpas, kur Dienas aprūpes centra
apmeklētāji var nomazgāties, nodot apăērbu
mazgāšanai un dezinfekcijai, pārăērbties
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nīmo alkoholiėu sadraudzības atgādnes
u.tml.
Bibliotēka darbojas katru darbdienu no
10.00 līdz 17.00, bet ziemā strādā arī
sestdienās. Šeit strādā profesionāli RCB
darbinieki no filiālbibliotēkas „Rēzna”, jo
ārējās apkalpošanas punkta vadību uzĦēmusies tieši šīs filiālbibliotēkas vadītāja
Natālija Petrāne.
Natālija Petrāne stāsta, ka Dienas aprūpes
centra bibliotēku ik dienas apmeklē ap 100
cilvēku. Tie ir gan cilvēki, kas dažādu
iemeslu dēĜ zaudējuši darbu un mājas, gan
darba meklētāji no Latvijas lauku novadiem.
„Mana attieksme pret mūsu lasītājiem ir
pilnībā mainījusies, tie ir tādi paši cilvēki kā
mēs. Ja rīt paliksi bez mājas un darba, tad
parīt jau būsi šeit,” saka Natālija Petrāne.
Bibliotekāri katru savu lasītāju pazīst personiski, un, ja iesākumā viĦu attieksme pret
darbu Dienas centrā bijusi vairāk vai mazāk
piesardzīga, tad tagad viĦi atzīst, ka nāk uz
šejieni strādāt Ĝoti labprāt.
Citu bibliotekāro pakalpojumu vidū ir arī
informatīvi un saviesīgi pasākumi. Pirmais
šāds sarīkojums tika sarīkots vasarā. Tās bija
JāĦu svinības ar sieru, pīrāgiem un folkloras
grupas skandētajām JāĦu dziesmām.
„Diemžēl jāatzīst, ka svētki mūsu lietotājiem
ir pavisam kas cits nekā mums, kam ir
mājas. JāĦus ielīgojām bibliotēkas darba
laikā, nevis svētku dienā. Brīvdienās un
svētku dienās Dienas centrs nedarbojas, un
tad, kad mums patiesi ir svētki vai svētdiena,
mūsu lasītāji ir spiesti klīst pa ielām,” stāsta
Natālija Petrāne.
Plaši apmeklēts bija arī 16. decembra
pēcpusdienā sarīkotais Ziemassvētku pasākums, kad uz RCB filiālbibliotēkas „Rēzna”
darbinieku organizēto svētku koncertu pulcējās vismaz simts Dienas centra apmeklētāju.
Koncertā piedalījās vairāku Rīgas skolu
un Bērnu un jauniešu centra „Laimīte”
dziedātāji un dejotāji. Savu uzstāšanos bērni
bija novērtējuši kā labdarības mācībstundu.
Protams, būtu liekulība apgalvot, ka mūsu sarīkojumi ir gaismas stars Dienas centra
pastāvīgo apmeklētāju eksistences tumsā.

Ziemā bibliotēkā netrūkst apmeklētāju

Datorlietotājam grūtā brīdī palīgā nāk bibliotekārs

Līgo svētki Dienas centrā

Un tomēr tie ir vēstījumi par to, ka aiz
šīs tumsas robežām pastāv cita pasaule ar
citām vērtībām un nosacījumiem, citu
struktūru un konvencionalitātes līmeni, un
varbūt kāds šo vēstījumu uztvers kā
uzaicinājumu tajā atgriezties.
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Neviens nevar pilnībā uzĦemties atbildību par otra cilvēka dzīvi. Bibliotēka var
piedāvāt noderīgu informāciju tiem, kas savā
dzīvē grib kaut ko mainīt. Bibliotēka kā
sociāli integrējoša struktūra var piedāvāt to,
ko sabiedrība atzīst par normālai indivīda
eksistencei raksturīgām intelektuālām izklaidēm. Bibliotēka var piedāvāt vietu, kur cilvēki pirms došanās, piemēram, uz nakts patversmi, var pavadīt laiku demokrātiskā un

tolerantā vidē. RCB direktore Dzidra Šmita
uzskata, ka Dienas centra bibliotēka ir vieta,
kur cilvēki, kas nokĜuvuši grūtā situācijā, var
atgūties un sakopot spēkus, lai atgrieztos
sabiedrībā, bet bibliotekāra profesionālais
uzdevums ir sniegt vienlīdz labu pakalpojumu neatkarīgi no tā, no kurienes ieradies
lasītājs, kurš tikko ienācis pa bibliotēkas
durvīm. Publiskā bibliotēka ir bibliotēka
visiem, arī tiem, kam nav māju.

Daina Ăeibaka
RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja

LEPOJAMIES AR PAVEIKTO JEB
MŪSU BIBLIOTĒKU NEDĒěA 2009
Mūsu četrpadsmitās Bibliotēku nedēĜas
devīze bija „Lepojamies ar paveikto!”. Bibliotēku nedēĜa ir ikgadējs vēstījums sabiedrībai par Latvijas lielākās publiskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku darbību un
pakalpojumiem. Lepnums par paveikto bija
2009. gada vēstījuma sāls.
Bibliotēku nedēĜas laikā daudz tika darīts,
lai apmeklētāji varētu ielūkoties mūsu darba
ikdienā, gūt ieskatu mūsu aroda misijas un
skarbās realitātes mijiedarbībā, paskatīties
uz bibliotēku un bibliotekāriem gan no
nopietnās, gan jocīgās puses, un, protams,
apmeklēt dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus.
Ir lietas, ar kurām lepojamies visi. 2008.
gada Bibliotēku nedēĜa noritēja zem Trešā
tēva dēla zīmes. Pateicoties šī projekta
ietvaros gūtajam tehniskajam aprīkojumam
un darbinieku profesionālajām iemaĦām,
RCB kĜuvusi par iestādi, kas patiešām spēj
nodrošināt pieeju pasaulei „klikšėa attālumā”. Lepojamies, ka varam kvalitatīvi
apkalpot cilvēkus, kuri krīzes apstākĜos
bibliotēkā meklē informatīvo patvērumu un
kuru skaits ar katru dienu pieaug.
RCB direktore Dzidra Šmita aizvien uz-

sver, ka patiesi kvalitatīvu pakalpojumu var
sniegt tikai funkcionāli un estētiski atbilstošā vidē. Lepojamies, ka laikposmā starp
2008. un 2009. gada Bibliotēku nedēĜām
Jurăus svinēja RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēka un renovētā filiālbibliotēka „Vidzeme”, bet RCB Vecrīgas filiālbibliotēka
atsāka darbu izremontētās telpās.
NedēĜas pasākumu programmā tika
akcentēts viss pozitīvais, ko bibliotēka var
sniegt saviem lietotājiem un darbiniekiem.
Bez lietām, ar ko lepojamies ne tikai
korporatīvā, bet arī pilsētas un pat visas
Latvijas mērogā, mūsu tradicionālās
Bibliotēku nedēĜas aktivitātes šogad
papildināja individuāla formāta (t.i., RCB un
katras filiāles kā individuālu un oriăinālu
kvalitāšu kopuma) sevis pasniegšana jeb
pašatklāsme – visdažādākās fotoreportāžas,
hronikas, prezentācijas un bibliotēkas interesantāko notikumu un krājumu dārgumu
apskati, t.i., viss, ar ko lepojamies.
Lepojamies ar to, ka protam paskatīties
uz sevi no malas, ka esam atvērti un spējam
labvēlīgi uzklausīt savu lietotāju un kolēău
viedokĜus, ka esam gatavi domu un skatupunktu apmaiĦai un maiĦai. Starp šādas
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ievirzes pasākumiem minama, piemēram,
RCB Pieaugušo literatūras nodaĜas darbinieku sagatavotā izstāde „Gods un slava”, kurā
vispārējai uzmanībai bija izlikti RCB darbiniekiem nopietni un ar smaidu veltītie goda
un slavas raksti un apbalvojumi. Savukārt
RCB Bērnu literatūras nodaĜa demonstrēja
fotoprojektus, kuros bija atainoti, no vienas
puses, lasītāju stereotipi par bibliotekārēm,
bet no otras puses, Bērnu nodaĜas lasītāju
portreti, ko uzĦēmuši bibliotekāri („Dzeltenā
dīvāna stāsts fotogrāfijās”) Paskatīties uz
bibliotēku un bibliotekāriem no malas piedāvāja arī RCB Bolderājas filiālbibliotēka
(bibliotēkas darbinieki bērnu acīm), Imanta
(lasītāju atsauksmes par bibliotēku un bibliotekāriem), Sarkandaugava ar zīmējumu
konkursa „Bibliotekāra portrets” ekspozīciju
un „Vinnijs” ar savu lasītāju domugraudu un
zīmējumu kolekciju „Kas ir bibliotēka”.

Bibliotēku nedēĜā pozicionējām bibliotēku kā iestādi, kurā noris dažādas interesantas un nozīmīgas lietas. Te minama gan
RCB fotoreportāža „Viena diena Rīgas
Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras
nodaĜas dzīvē”, gan fotoizstāde „Viena diena
manā mūžā ir stars, kas uzliesmojis
tumsā…”, kas atspoguĜoja vienu dienu
filiālbibliotēkā „Avots”. Spilgtākie brīži
RCB izsniegšanas punktā Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā bija redzami fotoizstādē „Interesantākie notikumi bibliotēkas
dzīvē” (uzĦēmumi tika noformēti kopā ar
mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem un
papildināti ar asprātīgiem komentāriem).
RCB Juglas filiālbibliotēka savu lepnumu
par paveikto bija transformējusi informatīvā
blokā par bibliotēkas popularitāti, kas sākās
ar vārdiem „Vai zināt, ka…”, piemēram,
bibliotēkā ciemojušies 4 Triju zvaigžĦu
ordeĦa kavalieri – Jānis Anmanis, Andris
Grūtups, Pēteris Korsaks un Pāvils Šenhofs?
Interesantiem un spilgtiem bibliotēkas
notikumiem bija veltītas arī Bišumuižas,
Daugavas, IĜăuciema, Imantas, Kurzemes,
Ėengaraga, Pārdaugavas, Sarkandaugavas,
Sarkankalna, Šampētera, Zasulauka veidotās
izstādes un, protams, arī „Vidzemes”
pirmajam pēcrenovācijas gadam veltītā
ekspozīcija un prezentācija „Mēs nākam ar
savām atmiĦām, mēs raugāmies savā
nākotnē”. Vēl pavisam nesen, pirms dažiem
gadiem, Bibliotēku nedēĜā lepojāmies ar Ĝoti
dažām, Ĝoti dažās bibliotēkās sagatavotajām
PowerPoint prezentācijām, kuras lielajā
ekrānā vērojām ne mazāk bijīgi kā savulaik
parīzieši brāĜu Limjēru „Vilciena pienākšanu”. Tagad tā ir ikdiena, un savus
pirmos uznācienus uz PowerPoint skatuves
atceramies ar smaidu.
Šodien lepojamies ar to, ka esam ne tikai
informāciju uzkrājoša, glabājoša, izplatoša
un ăenerējoša struktūra, bet arī iestāde, kas
veiksmīgi darbojas visdažādāko līmeĦu saskarsmes un sadarbības sfērā.
Dažādas aktivitātes visu nedēĜu noritēja
RCB un filiālbibliotēku savstarpējo kopprojektu ietvaros. Te minama, piemēram,
RCB Bērnu literatūras nodaĜas veidotā grā-

Gods un slava!

Dzeltenā dīvāna stāsts RCB bērnu literatūras nodaĜā
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matu izstāde ar autogrāfiem no vairāku
filiālbibliotēku krājumiem. „RCB Bērnu
literatūras nodaĜā varēja redzēt Ĝoti veiksmīgu izstādi „Rīgas Centrālās bibliotēkas
un tās filiālbibliotēku grāmatu kolekcija ar
autogrāfiem”, kurā bija apskatāmas 84
grāmatas ar autogrāfiem, novēlējumiem un
pateicības vārdiem. Tāda veida izstādes
Centrālajā bibliotēkā un arī citās filiālbibliotēkās tikušas organizētas ne reizi vien,
bet šogad radās ideja veidot kopīgu izstādi.
Liels paldies RCB Pieaugušo literatūras
nodaĜai, Daugavas, Juglas, Ėengaraga, Nordeėu, TorĦakalna filiālbibliotēkām, filiālbibliotēkām „Burtnieks” un „Laima” par
sadarbību,” saka RCB Bērnu literatūras
nodaĜas vadītāja Natālija Hološa.
Otrkārt, mūsu sadarbības partneri ir visu
līmeĦu mācību iestāžu audzēkĦi un pasniedzēji un, protams, bibliotekāri.
Speciālu piedāvājumu Vidzemes priekšpilsētas un Latgales priekšpilsētas skolu
bibliotekāriem – daudzpusīgu un bagātu
pasākumu bija sagatavojusi RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”. Tie bija gan tematiski
jauno grāmatu apskati, gan informatīvs pārskats par periodiskajiem izdevumiem, kas
pieejami RCB filiālbibliotēkās, gan informācija par bibliotēkas katalogiem, datubāzēm un citām informācijas un uzziĦu
iespējām, gan diskusija par sadarbības iespējām elektroniskā kataloga vidē ALISES kontekstā. Starp pakalpojumiem, ko publiskās
bibliotēkas varētu piedāvāt skolu bibliotēkām, ir dažādu bibliogrāfisku sarakstu,
grāmatu un citu informācijas nesēju kopu
veidošana un daudz kas cits.
Viesus Bibliotēku nedēĜas laikā uzĦēma
arī RCB Juglas filiālbibliotēka, kuru apciemoja Salacgrīvas bibliotēkas lasītāju grupa
ar bibliotekāri priekšgalā. Iepazīšanās ar
bibliotēkas veikumu noritēja ar devīzi
„Draudzēsimies!”.
Savukārt RCB Imantas filiālbibliotēku
ilgstoša un auglīga sadarbība saista ar
Kurzemes rajona bērnu tiesību aizsardzības
komisiju. Reizi mēnesī bibliotēkā notiek
bezmaksas izglītojošas nodarbības par bērnu
tiesību aizsardzības jautājumiem jauniešiem,

Skolu bibliotekāri
RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”

viĦu vecākiem un citiem interesentiem.
Bibliotēku nedēĜas laikā „Imantā” bija
izvietota diskusiju kluba „Es un…” ietvaros
veidotā zīmējumu konkursa „Es un skola”
darbu izstāde.
Tradicionāli bibliotēkas un skolas sadarbības pasākumi, ko rīkojam, ir tieši skolu
audzēkĦiem un skolotājiem domātas atvērto
durvju dienas. Šogad tās bija sarīkojušas
Berău, Bolderājas un Juglas filiālbibliotēkas.
Galvenokārt bērniem ir domātas tādas
Bibliotēku nedēĜas aktivitātes kā ekskursijas
pa bibliotēku (Bišumuiža, Burtnieks, Daugava, TorĦakalns, Vinnijs, Zolitūde, Zvirbulis u.c.), akcijas (Čiekurkalna „Tikšanās ar
nezināmo” un Mežciema akcija „Nezināmā
grāmata”), konkursi un viktorīnas (Jaunciems, Vinnijs u.c.), bibliotekārās stundas
(IĜăuciems, Jaunciems u.c.), ēnu dienas
(Strazds) un tematiskie pasākumi (Imanta,
Mežaparks, Pārdaugava, PĜavnieki, Zemgale
ar noslēguma pasākumu saviem „Bērnu
žūrijas 2008” ekspertiem u.c.).
Runājot par ekskursijām, īpaši gribas
uzteikt ekskursiju, kas domāta ne tikai
bērniem un ne tikai Bibliotēku nedēĜai. Tā ir
RCB Vecrīgas filiālbibliotēkas darbinieku
un īpaši galvenās bibliotekāres Guntas
Rozenbergas izstrādātā un sagatavotā ekskursija pa Vecrīgu, kas tapusi Rīgas Domes
Kultūras projektu finansēšanas konkursā
atbalstītā projekta ietvaros. Bezmaksas
ekskursija (ekskluzīvs RCB pakalpojums)
tiek piedāvāta visiem (īpaši Latvijas lauku
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kandaugavā), mākslinieks Moisejs Zuhovicks (Bolderājā) un mākslinieku ekslibristu
grupa (Ėengaragā), kā arī grupas „Triānas
parks” mūziėi (Kurzemē).

rajonu iedzīvotājiem un skolēniem), kam
interesē Vecrīgas vēsture un arhitektūra un
kas ir gatavi pirmajā acu uzmetienā triviālus
objektus vērot no jauniem skatupunktiem.
Treškārt, mūsu sadarbības partneri ir
rakstnieki, dzejnieki un mākslinieki. Bibliotēku nedēĜas laikā bibliotekāri ik gadus
savus lasītājus aicina uz tikšanos ar populāriem cilvēkiem. RCB Pieaugušo literatūras
nodaĜas galvenā bibliotekāre Renāte Krūma
bija sagatavojusi Ĝoti nopietnu pasākumu –
tikšanos ar jaunajiem dzejniekiem Arvi
Vigulu, Aivaru Madri un Juriju Sadlovski.

Grupa „Triānas parks” filiālbibliotēkā „Kurzeme”

Arvis Viguls lasa dzeju RCB

Taču dzejas lasījumi un pārrunas bija
tikai viena šī pasākuma daĜa. Tā dalībnieki
varēja vērot grandiozu 21. gadsimta latviešu
dzejniekiem (tiem, kas vēl nav pārkāpuši 40
gadu slieksni) veltītu prezentāciju, kurā,
saskaĦā ar Renātes vērienīgo ieceri, katrā no
109 lapām ir redzams dzejnieka portrets, īsa
radošā biogrāfija un viĦa dzejas fragments.
Bagātīgo pēcpusdienu papildināja arī dzejas
izdevumu izstāde no bibliotēkas krājumiem.
Starp populārajiem cilvēkiem, kuri, bibliotekāru aicināti un mudināti, 2009. gada
Bibliotēku nedēĜas laikā iegriezās RCB un
filiālbibliotēkās, lai tiktos ar mūsu lasītājiem, bija izdevēja Anita Mellupe (Bišumuižā), Latvijas sporta leăenda UĜjana Semjonova (Daugavā), aktrises Vera GribačaValtere (GrīziĦkalnā) un Astrīda Gulbe
(Juglā), rakstnieki Helēna CelmiĦa (Pārdaugavā), Viks (Vidzemē) un Arno Jundze (Sar-

Arno Jundze lasītāju vidū.

Ceturtkārt, mūsu sadarbības partneri ir
plašsaziĦas līdzekĜi. Informācija par RCB
Bibliotēku nedēĜu bija lasāma interneta
portālos un laikrakstu slejās, dzirdama radio
ēterā un vērojama gaišzilajos ekrānos (īpaši
gribas atzīmēt RCB veltīto Latvijas Televīzijas raidījumu Galva. Pils. Sēta).
Un visbeidzot jeb last but not least, mūsu
sadarbības partneri ir deputāti. 24. aprīlī
Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas grupas
deputāts, „2008.gada Eiropas cilvēks Latvijā” Ăirts Valdis Kristovskis un Rīgas
Domes RD Kultūras, mākslas un reliăijas
lietu komitejas locekle Maija Stefane
viesojās RCB Imantas filiālbibliotēkā,
„Zvirbulī” un MārtiĦa filiālbibliotēkā. RCB
direktore Dzidra Šmita iepazīstināja viesus
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Laima, Mežaparks, Mežciems, Pārdaugava,
Pūce, Strazds, Svešvalodu literatūras bibliotēka, Šampēteris, ZiemeĜblāzma, Zvirbulis u.c.).
Tradicionāli Bibliotēku nedēĜas piedāvājuma grozā ir novadpētnieciska rakstura
aktivitātes un izstādes, kurās aplūkojamas
dažādu materiālu kolekcijas, tai skaitā
fotouzĦēmumi un kolāžas gan par novadu,
gan par bibliotēkas senāko un jaunāko laiku
vēsturi un šodienu (Berăi, Burtnieks, Čiekurkalns, Daugava, GrīziĦkalns, IĜăuciems,
Imanta, Jugla, Mežciems, Pārdaugava, PĜavnieki, Sarkandaugava, Šampēteris, TorĦakalns, Vecrīga, ZiemeĜblāzma u.c.).
Tāpat kā ik gadu, Bibliotēku nedēĜas
laikā var apskatīt arī Mākslas dienām veltītās mākslas izstādes. Šī saikne ir dziĜi jēgpilna, jo publiskā bibliotēka ir ne tikai
informācijas un saskarsmes telpa, bet arī
mākslas telpa.
Bez tam Bibliotēku nedēĜā noris tādi
pasākumi, kuri varētu tikt pieskaitīti jancīgo
kategorijai. Piemēram, Zasulauks piedāvāja
iepazīties ar lasītāju jocīgo izteikumu
kolekciju, bet IĜăuciemā visu aprīli noritēja
totalizators par smagāko bibliotēkas grāmatu. Svēršanas un rezultātu apkopošanas
darbi notika Bibliotēku nedēĜā.
Un visbeidzot aprīlis ir mēnesis, kad
bibliotēkas svin savas apaĜās un pusapaĜās
jubilejas. 2009. gada gaviĜnieces ir RCB
Šampētera filiālbibliotēka, kas atzīmē savu
simtgadi, un gados jaunākās Daugava un
Jugla, kurām šogad aprit 60.
2009. gada Bibliotēku nedēĜa ir pagājusi,
varam beigt lepoties un strādāt tālāk.
Bibliotēku nedēĜa ir beigusies – lai dzīvo
Bibliotēka!

ar situāciju RCB filiālbibliotēku telpu jomā
un filiālbibliotēku tīkla optimizācijas perspektīvām, kā arī mūsu krājuma attīstības
koncepciju. Maija Stefane bibliotēkai pasniedza dāvinājumu – virkni Rīgas vēstures
un kuăniecības muzeja izdevumu.

Ăirts Valdis Kristovskis, Maija Stefane un
Dzidra Šmita Imantas filiālbibliotēkā.

Taču paši galvenie mūsu sadarbības
partneri neapšaubāmi ir bibliotēkas lietotāji.
ViĦiem, tāpat kā ik gadu, rīkojam izstādes. Tie ir gan bērnu zīmējumi, rokdarbi un
dažādi citi radoši darbi (RCB Bērnu literatūras nodaĜa, Bolderāja, Čiekurkalns, Jaunciems), gan lasītāju mīĜāko grāmatu izstādes
(RCB Bērnu literatūras nodaĜa), gan bibliotēkas veidoto publicitātes materiālu un projektu izstādes (Imanta, Zasulauks), gan jaunieguvumu izstādes, apskati un elektroniskās
prezentācijas (Burtnieks, Daugava, Hanza,
Mežciems, Zolitūde). ViĦiem mēs veidojam
savas literatūras izstādes, pie tam šogad īpaši akcentēts tika retrofonds, t.i., šogad lepojamies arī ar krājuma vecākajiem un cienījamākajiem izdevumiem un to, ka esam
tos saglabājuši (Berăi, Imanta, Ėengarags,
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Andra Vīta
RCB direktora vietniece

PAŠAPKALPOŠANĀS IEKĀRTA – MŪSDIENĪGA
APKALPOŠANAS FORMA LIETOTĀJU ĒRTĪBĀM
redzēt atklātas pieejamības pašapkalpošanās
iekārtas, un pat ne vienu vien, bet gan
vairākas. Lietotāju vidū tās ir Ĝoti populāras,
jo Ĝauj saĦemt grāmatas bez rindas, pie tam,
pateicoties automatizācijai un cilvēciskā faktora trūkumam tās garantē operāciju precizitāti.
Latvijas publiskajās bibliotēkās pirmā
pašapkalpošanās iekārta ir uzstādīta RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme” (Brīvības gatvē
206), kura 2008. gada maijā tika atklāta pēc
rekonstrukcijas. Tā ir mūsdienīgākā RCB
filiālbibliotēka un viena no aprīkojuma un
telpu funkcionālā izvietojuma un pieejamības ziĦā šobrīd modernākajām bibliotēkām Latvijā.

Šodien, kad bibliotēku attīstības rezultātā
pieaug bibliotēku apmeklētāju skaits, Ĝoti
aktuāls kĜūst jautājums par to, kā bibliotēku
vadīt mūsdienīgā līmenī un kā ātrāk un bez
kĜūdām apkalpot bibliotēku lietotājus.
No 2009.gada 17. jūlija Rīgas Centrālā
bibliotēka (RCB) saviem apmeklētājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – pašapkalpošanos
bibliotēkā pieejamo izdevumu saĦemšanai
un nodošanai. Līdz šim tas ir modernākais
pašapkalpošanās pakalpojums.
Pašapkalpošanās iespējas izdevumu saĦemšanā un nodošanā paaugstina bibliotēkas
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti – lasītāji
tiek ātrāk apkalpoti, bet bibliotekāri var vairāk laika veltīt lasītāju daudzpusīgo pieprasījumu izpildei.
Jaunais pakalpojums tika ieviests, pateicoties RCB speciālistu pieredzei, kas gūta
starptautiskajos sadarbības projektos. Šī
mūsdienīgā apkalpošanas forma kĜuvusi
iespējama, Rīgas Centrālajai bibliotēkai
līdzdarbojoties ar Suomen 3M Oy pārstāvniecību Latvijā, kas nodeva RCB aprobācijai
pašapkalpošanās iekārtu, valsts aăentūru
„Kultūras informācijas sistēmas”, sadarbībā
ar kuru tika izstrādāta iekārtas darbības savietojamība ar bibliotēku informācijas
sistēmu ALISE, kā arī ar SIA „TietoEnator
Alise” speciālistiem.
Neskatoties uz to, ka ārzemēs līdzīgas
iekārtas izmanto jau sen, Latvijas publiskajās bibliotēkās šī ir pirmā šāda veida
iekārta, Eiropā speciālisti jau sen ir sapratuši, ka pašapkalpošanās iekārtas bibliotēkās
nav nekāda greznība, bet Ĝoti ērts darbarīks,
kas bibliotēkas darbiniekus atbrīvo no rutīnas darba.
Patiesībā daudzās Eiropas bibliotēkās var

RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme”
pašapkalpošanās iekārta

Ar šīs iekārtas palīdzību filiālbibliotēkas
apmeklētāji paši var noformēt izdevumu
izsniegšanu (saĦemt grāmatas u.c. materiālus no bibliotēkas) un nodošanu (nodot
grāmatas bibliotēkā), kā arī pagarināt paĦemto izdevumu nodošanas termiĦu. Šo
darbību veikšanai ir nepieciešama bibliotēku
automatizētā sistēma (vai pieslēgums tai),
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programmatūru, pieskārienjūtīga monitora,
svītrkodu skenera un čeku printera, un tā
paredzēta, pirmkārt, lasītāju rindu samazināšanai bibliotēkā un bibliotekāru darba
atslogošanai. Bibliotekāri iegūst vairāk laika
uzziĦu un pieprasījumu kvalitatīvākai izpildei, saskarsmei ar lasītājiem, pasākumu
rīkošanai.
Pašapkalpošanās iekārta Ĝauj lietotājiem
nodot filiālbibliotēkā grāmatas no plkst.
9.00, t.i., kamēr bibliotēka vēl nav atvērta,
tādējādi palielinot iespēju, ka grāmatas
bibliotēkā tiks nodotas laicīgi.
Statistika liecina, ka jūlijā – augustā iekārtu izmantoja 10 cilvēki mēnesī, bet, sākoties jaunajam mācību gadam (no septembra līdz gada beigām), lietotāju skaits palielinājās, iekārta tika izmantota katru dienu,
un decembra mēnesī nodoto grāmatu skaits
jau tuvojās diviem simtiem. Jauno iekārtu
īpaši iecienījuši jaunieši, bet arī gados
vecāki cilvēki, bibliotēkā rīkotajos kursos
ieguvuši zināšanas jaunajās tehnoloăijās, ar
ziĦkāri skatās uz pašapkalpošanās iekārtu un
cenšas pārbaudīt arī savas spējas tās
izmantošanā. Ir pat tādi cilvēki, kas speciāli
piereăistrējās par filiālbibliotēkas lasītājiem,
lai varētu lietot pašapkalpošanās iekārtu.
Katrs jauns filiālbibliotēkas lietotājs tiek
iepazīstināts ar iekārtas darbību.

fondam jābūt ievadītam sistēmā un marėētam ar svītrkodiem, bet lasītājam savukārt
ir nepieciešama bibliotēkas lasītāja karte ar
svītrkodu.
Pašapkalpošanās iekārta veic visas darbības, ko parasti veic bibliotēkas darbinieks –
identificē bibliotēkas lasītāju pēc lasītāja
kartes, nolasa informāciju no konkrētā izdevuma, reăistrē konkrētam lasītājam izsniegtos izdevumus vai bibliotēkā paĦemto izdevumu nodošanu, kā arī drukā čeku, kurā
redzama visa informācija – bibliotēkā paĦemto izdevumu saraksts un datums, līdz
kuram izdevums ir izsniegts. Arī katrs
lietotājs var pārbaudīt, kādi šīs vai citu RCB
filiālbibliotēku izdevumi viĦam vēl ir mājās
– savā ziĦā automāts kalpo kā informatīva
iekārta. Bez šaubām, lasītājs joprojām var
izvēlēties – darboties ar pašapkalpošanās
sistēmu vai vērsties pie bibliotekāra.
Iekārta ir Ĝoti vienkārša ekspluatācijā, tās
interfeiss ir draudzīgs un ērts lietošanā (pieejams latviešu, angĜu un krievu valodā).
Jebkurš lietotājs, lasot komandas uz ekrāna,
var viegli veikt visas nepieciešamās darbības. Papildus mēs saviem lietotājiem piedāvājam lietošanas instrukciju un bibliotēkas
darbinieka konsultāciju jautājumu un neskaidrību gadījumā.
Iekārta sastāv no datora ar nepieciešamo

Pašapkalpošanās iekārtas prezentācijā
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piesaistīja arī lielu plašsaziĦas līdzekĜu
uzmanību.
„Rīgas Centrālā bibliotēka ir Eiropas līmeĦa bibliotēka – ar augstāko iespējamo
tehnoloăijas un pakalpojumu kvalitāti. Rīgas
bibliotēkas līdz ar to vēl vairāk nostiprina
savu sociālo nozīmi katra rīdzinieka dzīvē”,
prieku par jauno RCB pakalpojumu pašapkalpošanās iekārtas prezentācijā izteica
Rīgas Domes Kultūras departamenta direktore Diāna Čivle.

2009.gada 17. jūlijā, uzsākot pašapkalpošanās iekārtas darbību, Rīgas Centrālās un
visu Latvijas publisko bibliotēku attīstībā
pavērās jauns posms. Pašapkalpošanās iekārtas prezentācijā RCB filiālbibliotēkā
„Vidzeme” piedalījās Rīgas Domes Kultūras
departamenta direktore Diāna Čivle, Suomen 3M Oy pārstāvniecības Latvijā un SIA
„TietoEnator Alise” pārstāvji, kolēăi no
RCB filiālbibliotēkām, citām Latvijas bibliotēkām un citi interesenti. Šis notikums

Lolita GrahoĜska
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” vadītāja

VĒL VIENS DARBA GADS
RCB FILIĀLBIBLIOTĒKĀ „VIDZEME”
vienai izstādei 12 plauktu, bet otrai 18
plauktu apjomā. Aizpildi nu šos plauktus
interesanti un saistoši katru mēnesi! Bez tam
bibliotēkā ir arī vairākas vidēja apjoma
izstādes un 8 mazās informatīvās izstādes,
kas jāmaina un jāpapildina.
Kāda tad ir mūsu „izstāžu politika”? Kādas izstādes apmeklētājiem patikušas visvairāk? Rīdzinieku intereses bijušas visdažādākās. DaiĜliteratūras abonementā visa gada
garumā veidojām izstādes ciklā „Rīga lasa”
un tematisku izstādi „Apgādi un izdevniecības piedāvā…”. Izstādes bija Ĝoti populāras,
no tām tika izsniegts daudz grāmatu. Tad arī
uzzinājām, ka nemaz nav tik liels pasaku
krājums pieaugušajiem, ka arī saistoši stāsti
tiek maz publicēti salīdzinājumā ar romāniem un dzeju, ka ne visi populāri apgādi
Latvijā izdod daiĜliteratūru, ka krievu un
angĜu valodā Latvijā tiek izdots Ĝoti maz
grāmatu.
Runājot par zinātĦu nozarēm, jāsaka, ka
cilvēkus Ĝoti interesēja veselības un veselīga
dzīvesveida jautājumi, dārzkopība un ceĜojumi, kā arī izcilu personību dzīvesstāsti un
vēsturiski romāni par notikumiem pasaulē

Pagājis vēl viens darba gads. 2009. gads
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā
„Vidzeme”. Darba rādītāji apkopoti, skaitĜi
saskaitīti, atskaites uzrakstītas, ieguvumi un
zaudējumi pārrunāti, secinājumi izdarīti, bet
vienalga, palicis daudz nepateikta un neizstāstīta.
Šoreiz par bibliotēkas publicitāti, bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumiem un dažādām lielākām un mazākām
aktivitātēm bibliotēkā, sadarbību, kā arī
izstādēm un akcijām.
SaĦemot bibliotēku pēc renovācijas, bijām Ĝoti priecīgi par plašajām un gaišajām
filiālbibliotēkas „Vidzeme” telpām, jauno un
ērto apmēbelējumu. Tobrīd priecājāmies par
pasākumu un izstāžu iespējām šādās telpās,
bet daudz mazāk iedomājāmies par to, kāds
liels darbs būs jāiegulda, lai vienmēr šīs telpas piepildītu ar kvalitatīvām un dziĜām
izstādēm, atraktīvām aktivitātēm bērniem un
interesi izraisošiem pasākumiem pieaugušajiem.
Vispirms, kā minēju, izstāžu iespējas.
Bibliotēkā pieaugušo nodaĜā vien atvēlēta
vieta divām lielām tematiskajām izstādēm –
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un Latvijā. Bibliotēkas lietotājiem mēăinājām piedāvāt arī netradicionālākas izstādes
par austrumu kultūru, eĦăeĜu pasauli, madonnas tēlu glezniecībā, ūdeĦu burvību un
dabas vienreizīgumu un neatkārtojamību, kā
arī praktisku padomu izstādes par ăimenes
svētku organizēšanu (kāzas, Mātes diena
u.c.), sadzīves jautājumiem (padomi kulinārijā, remonta iespējas pašu spēkiem).
Jau iestrādāta prakse mūsu bibliotēkā ir
tematiskās nedēĜas, kas veltītas dažādai tematikai – Mātes dienai, Vasaras, Ziemas un
Pavasara saulgriežu laikam, kāda rakstnieka
dzīves jubilejai u.c. Tad vienotu tēmu atspoguĜo visas nodaĜas, bet katra savā redzējumā
un dziĜumā. Arī pasākumus mēăinām „pieskaĦot” izvēlētajai tematikai – bibliotēkā
viesojas attiecīgu nozaru viesi, bērniem notiek folkloras nodarbības ar rotaĜās iešanu,
tiek gatavoti tematiski literatūras saraksti,
atbilstoša informācija no interneta vai interneta adrešu saraksti, izstāžu zālē iekārtota
tēmai tuva mākslas izstāde.
ěoti interesanta bija tematiskā nedēĜa
„Starp dzirnakmeĦiem maltais”, kas bija veltīta rakstnieka ViĜa Lāča 105. dzimšanas
dienai. Tā kā V.Lācis ir bijis arī bibliotekārs
mūsu bibliotēkā, tika izveidotas vairākas
apjomīgas izstādes par Vili Lāci – par
V.Lāci ar šodienas acīm skatoties, V.Lāča
darbi līdz 1940.g., V.Lācis padomju laikā,
padomju laikā izdotie V.Lāča darbi, darbu
kritika. Izstādēs izmantojām bibliotēkas krājumā esošos 1938./39. gada un 1940. gada
žurnālus „Atpūta” un 50. – 60. gadu žurnālus „Karogs”, kā arī apjomīgo un kvalitatīvo materiālu klāstu, ko pēc mūsu lūguma
organizēja SBA nodaĜa. Šeit bija gan
30.gados izdotās grāmatas un žurnāli, gan
arī retas publikācijas pēckara žurnālos un
90.gadu pelēkajā literatūrā. Kopumā izstādēs
tika eksponēti ap 80 dokumentiem, ap 30
izdevumu no SBA. Tika sameklēta arī filma
„Zvejnieka dēls” videoversijā un LTV raidījumu ieraksti par Vili Lāci. Izstādēm īpašu
vērtību un šarmu piešėīra no Rakstniecības,
teātra un mūzikas muzeja iznomātie materiāli, par kuru sarūpēšanu paldies Dzidrai
Šmitai un Doloresai Veilandei, kā arī

D. Veilandes dāvinātās senās fotogrāfijas ar
filmas „Zvejnieka dēls” kadriem.
Izstādi apmeklēja interesenti no lasītāju
vidus, arī skolu audzēkĦi un kolēăi, kas uzslavēja izstāžu profesionālo kvalitāti un
varēšanu. Vislielākie nopelni šajā jomā
galvenajai bibliotekārei Antrai Spurai, kas
spēj visām izstādēm iedvest dzīvību un
krāsainību.
Vēl, stāstot par izstādēm, jāmin, ka tās
lielā mērā veidojam sadarbībā ar SBA,
Repozitārijiem un ApmaiĦas fondu, jo pat
mūsu it kā labais dokumentu krājums nenodrošina visas vajadzības. Esam sapratuši, ka
izstādēm joprojām noder senāku gadu žurnāli, jo to rakstus Lursoft datu bāzē neatrast,
kā arī dažādi informatīvi materiāli no grāmatu izstādēm, pasākumiem, ko bieži mums
atsūta KAN darbinieki, kas tos atraduši,
pildot savus darba uzdevumus.
Kā jau noprotams, pasākumus, izstādes,
dažādas aktivitātes būtiski ir plānot un organizēt sadarbībā ar visdažādākajiem sadarbības partneriem. Mums tāda sadarbība
2009. gadā bija ar Latvijas Dievturu sadraudzi, kas tematiskās Pavasara sarunas par
latvietības tēmām noturēja mūsu bibliotēkā.
Tā kā sarunas bija atvērtas, ikviens interesents varēja piebiedroties, ar savu klātbūtni kuplināt pasākumus un izteikt savu
viedokli. Katras nedēĜas priekšlasījums bija
veltīts kādai no latviskas dzīvesziĦas tēmām,
kas pārrunās tika saistīta ar mūsdienu
situāciju un problēmām, tautas iekšējo dzīvi
un kultūras norisēm. Lai radītu sarunām
atbilstošu atmosfēru, šajos mēnešos izstāžu
zālē organizējām tautas lietišėās mākslas
izstādes, bet apkalpošanas nodaĜās ar izstāžu
palīdzību intensīvāk popularizējām un iepazīstinājām ar latviešu folkloru. Sadarbības
rezultātā esam ieguvuši arī lietošanā
Dievturu sadraudzes grāmatu krājumu, kas
būtiski papildina latviskai dzīvesziĦai
veidoto izstāžu materiālu klāstu.
Pavisam cita veida sadarbība bibliotēkai
izveidojās ar apgādu „Jumava”, kuru interesēja izdevniecības monitorings presē, ko
bibliotēka ik mēnesi gatavoja, bet bibliotēka
saĦēma jaunāko informāciju par Jumavas
38
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vot informatīvu dienu nav vienkārši, tas
prasa laiku, ieinteresētību un profesionālo
varēšanu, jo gatavojam jaunumu apskatus,
sniedzam atbildes uz jautājumiem par darbu
IIS ALISE, iesakām profesionālo literatūru
skolu pedagogiem. Taču labie darbi atmaksājas – bērnu nodaĜā ir cieša sadarbība ar
tuvākajām skolām, skolotājiem, jo skolas
bibliotekārs ir palīdzējis mums sapazīties un
saprasties. Zinām, ka skolēnam skolā tiks
ieteikta filiālbibliotēka „Vidzeme” kā bibliotēka, kur iegūt informāciju, jo pats skolas
bibliotekārs un skolotājs te ir bijis un visu
izpētījis.
Bet kā tad piesaistīt, pietuvināt bibliotēkai skolas un pirmsskolas vecuma bērnus?
Vispirms jau ar piemērotu telpu iekārtojumu, vizuālo informāciju un noformējumu, aktuālu un piesaistošu literatūru un
interesantiem pasākumiem, kuros bērns jūtas
gaidīts un tiek uzklausīts.
Filiālbibliotēkas „Vidzeme” bērnu nodaĜas ikmēneša pasākumu plāns ir pārpilns ar
dažādām aktivitātēm. Un tie ne vienmēr ir
lieli un masveida pasākumi. Drīzāk jau individuāli un grupu darbi un tikšanās reizes.
2009. gads bija mazo bērnu skoliĦas
„Knābis” gads, kad mazi un pavisam mazi
bērĦuki iepazina bibliotēku un pasauli caur
bibliotēkas grāmatām. Tika pētīti dažādi
priekšmeti un dabas parādības, tehniskas
ierīces un izgudrojumi. Un cik labi, ka to
varēja darīt ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī
bibliotēkas pagalmā, kur var „pētīt” kā lido
baloni un bumbas, pūst ziepju burbuĜus un
spēlēt „mūsu sētas bērnus”. Žēl tikai, ka
sadarbības biežums atkarīgs no pedagogu
iespējām atvest bērnus uz bibliotēku!
Skolēniem aktuāli bija iepazīt bibliotēku,
tās lielāko un mazāko grāmatu, izlasīt kādu
vārdu neatpazīstamā latviešu burtu drukā,
saskaitīt žurnālu nosaukumus, atrisināt
krustvārdu mīklu par Rīgu u.c. mazi un lieli
uzdevumi. Bet galvenais – bērni tika uzklausīti, mudināti darbam, aicināti piedalīties un
pēc tam saĦēma labvēlīgu, bet objektīvu
vērtējumu. Kā piemēru gribu minēt bērnu
bibliotēkas lasītāju zīmējumu izstādes, kas
mijās ar Mazās ăildes bērnu zīmēšanas stu-

iecerēm grāmatu izdošanā un informatīvos
materiālus grāmatu izstādēm un informatīvajiem stendiem. Taču sākās šī sadarbība
ar kopīgu „Jumavas”, Neatkarīgās Rīta Avīzes, Mediju nama un filiālbibliotēkas „Vidzeme” krājuma grāmatu izstādi, kas vēl
2009. gada sākumā bija apskatāma mūsu
bibliotēkā. Arī šāda sadarbība radīja jaunas
iespējas, jaunu publicitāti bibliotēkai, paplašināja informācijas lauku. Diemžēl sadarbība tagad apsīkusi – ne mums vairs tik plašs
periodikas klāsts, ne „Jumavai”, kam dzīve
likusi mainīt reklāmas nodaĜas darbu, tādas
prioritātes.
Taču ir vērtības, kas izturējušas laika
spriedzi. Tas ir laikraksta „Zintnieks” lasītāju klubiĦš „Gaismas stars”, kura dalībnieki
jau pirms gadiem astoĦiem sāka pulcēties
mūsu bibliotēkā, kad telpas vēl bija aukstas
un tumšas, bet to apmeklētāju sirdis jau siltas un atvērtas. Ar abpusēju sāpi šėīrāmies,
bibliotēku slēdzot renovācijai, bet ar prieku
atkal satikāmies jaunajās telpās. Un sadarbība turpinās! Arī šis lasītāju klubiĦš ir
atvērts visiem, kas interesējas par latvisku
un veselīgu dzīvesveidu, grib uzzināt ko
jaunu par neredzamo pasauli un tās spēku.
2009. gadā kopā ar lasītājiem ieklausījāmies
mākslinieces un uzĦēmējas Lilitas Postažas
teiktajā, iztēlē ceĜojām uz Indiju kopā ar
VārpiĦas kundzi, uzklausījām dziednieci Dz.
Žīguri – Reini par mīlestības harmonijas iespējamību ăimenē. Tie ir tikai daži viesi, tās
ir tikai dažas atmiĦas…
Ko gūstam no šādas sadarbības ar lasītājiem? Jaunu informāciju, jaunus draugus,
palīdzīgu roku grūtā brīdī un ieinteresētu un
pastāvīgu lasītāju pulciĦu, kas iesaistās arī
citās bibliotēkas aktivitātēs – gan dažādos
pasākumos, gan jauno tehnoloăiju semināros, gan informācijas apmaiĦā ar apmeklētājiem. Un, protams, informē un aicina uz
mūsu bibliotēku.
Šādi bibliotēkas reklamētāji ir arī mūsu
priekšpilsētas skolu bibliotekāri, kas bibliotēkā vairākkārt ir pulcējušies uz mūsu informatīvajiem semināriem par jaunumiem bibliotekārajā darbā, jaunāko mūsu grāmatu
plauktā, aktuālāko darba pieredzi. Jā, sagata39

~ Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2009 ~

un plauktos centāmies iekārtot arī tematiskas
grāmatu un žurnālu izstādes, kas sasauktos
ar mākslas izstādē atspoguĜoto vai sniegtu
papildus informāciju par izstādes autoriem
vai darbu tehniku. Tā TLMS „Rīdze” izstādei, kurā tika eksponēti linu audumi – galdauti un segas, līdzās atradās izstāde par
liniem, sākot no folkloras līdz pat interneta
informācijai. Fotogrāfes Ingūnas Vilmanes
fotoizstādes „Ziedi” pievienotā vērtība bija
atsevišėā izstādē apkopotās leăendas par
ziediem, kas ieinteresēja ne mazāk. Bet
izstāde „Vivat, crescat, floreat! Lai dzīvo, lai
aug, lai zied! Operē Aris Lācis ” tika papildināta ar informāciju par profesoru Ari Lāci
un publikāciju sarakstu par viĦu. Tāpat
Mirdzas KĜavas gleznu izstādei pievienojām
arī rakstnieces grāmatu izstādi, kurā iekĜāvām maksimāli visu gadu izdevumus, lai kādam atgādinātu, citus iepazīstinātu ar autori.
Šādā mākslinieciskā un sakārtotā telpā
labprāt uzturējās arī radošā jaunatne, kas,
dramaturga DaiĦa Grīnvalda mudināti, jau
no rudens pulcējās akcijā Atvērtā literatūra
un savus jaunrades darbus ik piektdienu
piedāvāja klausīties ikvienam interesentam.
Akcijas un aktivitātes bija 2009. gadā
bibliotēkā bieži lietoti vārdi – popularizējām
Rīgu kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, piedāvājām bezmaksas lekcijas personības psiholoăijā, atsaucāmies aicinājumam „Piedzīvosim JāĦus!”, organizējot nodarbību bibliotēkas telpās un bija vēl daudz
citu pasākumu. Visus nepārskaitīt.
Tāpat kā visu pieredzi vienā rakstā nepārstāstīt. Un problēmas arī. Tā kā bibliotēkas
lietotāju skaits aug ik mēnesi, arvien grūtāk
atsaukties visiem aicinājumiem, akcijām,
vēlmēm. Un kur ir tas balanss starp apkalpošanas darbu, informācijas pakalpojumiem,
publicitātes darbu un radošām izpausmēm,
ko gribas realizēt un ko nepieciešams veikt?
Jautājumi, uz kuriem atbildēt nav viegli.
Varbūt bibliotēkai, kĜūstot par kultūras centru, jādomā par kāda darbinieka apmācību
mākslas un kultūras menedžmentā, lai darbs
veiktos raitāk un vieglāk. Pagaidām priecājamies par sasniegto, bibliotēkas iespējām
un plānojam savu darba nākotni.

dijas dalībnieku darbu izstādēm, kas mudināja visus pacensties zīmēt vēl labāk un
akurātāk, pabeigt zīmējumu, izkrāsot visus
laukumus, kārtīgi veikt savu darbiĦu.
Centāmies bērnos attīstīt fantāziju, izdomu un asprātību, uzdodot katrai pasākuma
auditorijai, kas ciemojās bibliotēkā, kādus
radošus uzdevumus – izdomāt populāra stāsta savu nobeiguma versiju, sacerēt dzejoli
vai rakstīt kā dzejniece Inese Zandere un
rakstnieks Viks, kad viĦi viesojās bibliotēkā,
uzminot viĦu dzejas rindas.
Vēl jāmin, ka bērniem sadarbībā ar skolu
pedagogiem, tika izstrādātas patstāvīgā darba lapas par dažādu rakstnieku dzīvi un daiĜradi, bet atbildes, protams, bija meklējamas
bibliotēkas grāmatās un rakstniekiem veltītajās interaktīvajās izstādēs, kas krāšĦi rotāja
bērnu nodaĜu. Bet pats, pats galvenais – bērnu nodaĜas darbinieku Daigas Trakinas un
Madaras Briedes azarts, izdoma, gribēšana
un varēšana pašām spēt tik daudz izdarīt un
vēl kolēăus Aldi KusiĦu un Elgu Neimani
iesaistīt pasākumu aktivitātēs, kad notika
Ziemassvētku pēcpusdiena, karaokes vakars
vai pasaku lasīšana un mīklu minēšana.
Pamazām bērnu nodaĜa kĜūst arvien apdzīvotāka, apmeklētāji sapazīstas savā starpā, rodas uzticēšanās, raisās sarunas un uzzinām no bērnu stāstītā par dzīves saules un
ēnas pusēm, kas liek bērniem bibliotēkā pavadīt lielu daĜu laika pēc stundu beigām.
Dažādi dzīvesstāsti un dzīves pieredze ir
arī pieaugušajiem, kas mūsu bibliotēku apmeklē ik dienas. Bez jau tradicionālās darbošanās internetā un periodikas lasīšanas,
cenšamies viĦiem ikvienam radīt labu noskaĦojumu un interesi par mākslu un kultūru. Jā, daudz cilvēku jau sen neapmeklē
mākslas izstādes un muzejus. Taču, ja viĦi ir
atnākuši uz bibliotēku, un, ja bibliotēkai ir
tādas iespējas, kāpēc mākslu nevarētu iepazīt bibliotēkas telpās?
Mūsu lepnums un pienākums – izstāžu
zāle, kas gandrīz ik mēnesi piedāvā jaunu
mākslas izstādi – mākslas fotoizstādi, dažādu mākslinieku gleznas, lietišėās mākslas
studiju dalībnieku izstādes, jaunrades darbus. Līdzās autoru darbiem izstāžu vitrīnās
40
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Irisa Arāja
RCB Pieaugušo literatūras nodaĜas,
Vecrīgas filiālbibliotēkas vadītāja

EKSKURSIJAS - PASTAIGAS PA VECRĪGU
gas noslēgumā ir neliela aptauja par to, ko
bērni ir redzējuši. Vērīgākie tiek apbalvoti ar
suvenīriem.

Mēs esam bieži dzirdējuši vēlmi: „Cik
labi būtu pastaigāt pa Vecrīgu, ja kāds kaut
ko pastāstītu par to, kas noticis šajā vietā un
kas tas par namu…”, Rīgas Centrālajā
bibliotēkā radās ideja sagatavot nelielas
pastaigas – ekskursijas, kuras būtu bez maksas, un kuru laikā dalībnieki iepazītos ar
nozīmīgākajiem un interesantākajiem Vecrīgas kultūras un vēstures pieminekĜiem. Radās iespēja piedalīties projektā „Ekskursija
pastaiga pa Vecrīgu ”, kura laikā Rīgas Centrālās bibliotēkas Vecrīgas filiālbibliotēkas
galvenā bibliotekāre Gunta Rozenberga un
vadītāja Irisa Arāja izstrādāja un sagatavoja
pastaigu maršrutus. Šī projekta mērėis bija
piedāvāt iespēju Latvijas rajonu iedzīvotājiem un skolēniem bez maksas iepazīties ar
Vecrīgas vēsturiskajām vietām. Ekskursiju
maršrutu izstrādāšanas pamatā bija bibliotēkā pieejamie materiāli. Ekskursijas vadītājs
nav profesionāls gids, bet kvalificēts bibliotekārs.
Izstrādājot maršrutus, Ħēmām vērā dažādus aspektus, kuri saistīti ar ekskursantu
grupu vecumu, profesionālo interesi un laika
limitu.
Tika sagatavotas 3 ekskursijas – pastaigas. ”Pirmā pastaiga pa Vecrīgu” piedāvā
visaptverošu informāciju par Vecrīgas vēsturiskām vietām aptuveni 3 stundu garumā.
ĥemot vērā interesentu vecumu, piedāvājam 1,5-2 stundu garu maršrutu „Otrā
pastaiga pa Vecrīgu” jaunāko klašu skolēniem un ăimenēm ar maziem bērniem.
Ekskursijas laikā bērniem saprotamā valodā,
izmantojot folkloru un dažādu rakstnieku
darbus, iepazīstinām ar ievērojamākajiem
Rīgas vēstures un kultūras pieminekĜiem.
Pievēršam uzmanību, piemēram, dažādu
dzīvnieku attēliem Rīgas arhitektūrā. Pastai-

Pastaiga pa Vecrīgu Guntas Rozenbergas vadībā

„Trešo ekskursiju – pastaigu pa Vecrīgu”
piedāvājam profesionāĜiem – bibliotekāriem
un interesentiem. Tā ietver sevī objektus,
kuri saitīti ar Latvijas bibliotēku zinātni un
grāmatniecību.
Visas ekskursijas sākas RCB Vecrīgas
filiālbibliotēkā, kur katrs apmeklētājs tematiskā izstādē var iepazīties ar materiāliem,
kuri izmantoti ekskursiju sagatavošanā.
Interese par šīm ekskursijām ir liela.
2009. gadā vasaras un rudens sezonā notika
15 ekskursijas, kurās piedalījās vairāk kā
200 dalībnieki. Ekskursijās piedalījās gan
ăimenes un atsevišėi interesenti, gan kolēăi
bibliotekāri no Rīgas un Zviedrijas, skolēnu
grupas no Bauskas, Jelgavas, Jūrmalas,
Smārdes pagasta iedzīvotāji un citi. Daudz
labu vārdu un atzinību par šādu ekskursiju
uzklausīja to vadītāja, galvenā bibliotekāre
Gunta Rozenberga. Projekta laiks ir beidzies, taču joprojām saĦemam daudzus pie41
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Šāds bibliotēkas pakalpojums veicina
bibliotēkas atpazīstamību, padara interesantu
un daudzveidīgu arī bibliotekāra darbu.

teikumus ekskursijām. Vadīt tās tiek apmācīta arī jaunā Vecrīgas filiālbibliotēkas galvenā bibliotekāre Inese Ruskule.

Regīna Vēberste
RCB Šampētera filiālbibliotēkas vadītāja

GADU SIMTA LOKOS
RCB ŠAMPĒTERA FILIĀLBIBLIOTĒKAI – 100
pasaules saistītājs. Un arī bibliotēka ir īpaša
pasaule, kurā kopā ir saaudušies gan vēstures pavedieni, gan cilvēku mūži un viĦu
darbi.
Bibliotēka, sākot ar savas dibināšanas gadu, ir dzīvojusi līdzi lielajam vēstures ratamLatvija cariskās Krievijas sastāvā, Pirmais
pasaules karš, Latvijas Republikas izveidošana, okupācija un iekĜaušana PSRS,
Vācijas okupācijas laiks un Otrais pasaules
karš, ilgie gadi PSRS sastāvā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana. Šiem vēstures posmiem līdzi ir dzīvojuši un strādājuši
arī bibliotēkas darbinieki. Cik daudz mēs par
viĦiem zinām? Kādas problēmas viĦi ir
risinājuši, kādas prasības pildījuši. Katrs no
viĦiem ir ieaudis savu, īsāku vai garāku
pavedienu bibliotēkas vēsturē, veidojot lielo
simtgades tīklu! Tāpēc gribētos pieminēt
svarīgākos momentus bibliotēkas darbībā un
cilvēkus, kuri ir veidojuši šo vēsturi.
Tā kā 1906. gadā dibinātā 1.Rīgas publiskā bibliotēka – lasītava nespēja apkalpot
visus Rīgas iedzīvotājus, tad 1909.gada 1.
novembrī dibina 2. Rīgas pilsētas publisko
bibliotēku – lasītavu Āgenskalnā, Kalnciema
ielā 18. Grāmatu skaits dibināšanas dienā 2866 eksemplāru, no kuriem 1262 ir latviešu
valodā, 813 vācu valodā, 791 krievu valodā.
1910.gadā bibliotēka pasūta 17 avīzes, 12
žurnālus. Jau pirmajos 2. bibliotēkas pastāvēšanas gados vērojams liels apmeklētāju
skaits. 1909. gada divos darbības mēnešos
apmeklētāju skaits sasniedz 4645, visaktī-

2009. gads. Darbi virknējas cits aiz cita.
Steidzamies pabeigt krājuma rekataloăizāciju, lai varētu uzsākt automatizēto lasītāju
apkalpošanu 2010.gada sākumā
Bibliotēkas pastāvēšanas 100. gadadiena
tuvojas, to neatzīmēt vienkārši nedrīkstam.
Ir pēdējais brīdis kaut ko darīt! Izpētījām
visus bibliotēkā pieejamos dokumentus, materiālus, atskaites un darba plānus, bibliotēkas vēstures mapes, fotogrāfijas, noskatījāmies uzĦemtās videofilmas. Visu, ko
gadiem rūpīgi bija vākuši un veidojuši
bibliotēkā strādājošie darbinieki. Dace
Nolberga 2002. gadā savā bakalaura darbā
„Rīgas 2. bibliotēkas attīstības vēsture no tās
pirmsākuma līdz 1945. gadam” bija izpētījusi bibliotēkas vēsturi, bet tikai līdz
1945.gadam.
Izskatītas daudzas vecās mapes, atlasīti
dokumenti un materiāli, kuri būtu saglabājami un sakārtojami. Ar šiem materiāliem
paredzēts darboties 2010. gadā. Tikpat kā
nekas nav par bibliotēkas vēstures posmu no
1945. līdz 1970. gadam. Bet klāt jau septembris, līdz novembrim atlicis pavisam īss
brīdis, nav laika darbam arhīvā. Kopīgi
nolemjam izdarīt to, kas ir pa spēkam dotajā
situācijā.
Tikai tad saprotam, ka 100 gadi bibliotēkas dzīvē nav abstrakts skaitlis, ka tie ir
saistīti ne tikai ar bibliotēkas profesionālās
dzīves notikumiem. Radās ideja, kā jubilejas
zīmi izmantot zirnekĜa tīklu. Zirneklis simbolizē likteĦu audēju, un tīkls simboliski ir
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vākie apmeklētāji ir skolnieki, uzĦēmumu
un māju kalpotāji, valsts iestāžu darbinieki.
Grāmatas bibliotēkā varēja saĦemt katrs
Rīgas pilsētas iedzīvotājs, uzrādot pasi ar
policijas atzīmi par cilvēka dzīves vietu
Rīgā. Ārpus Rīgas dzīvojošiem grāmatas
izsniedza pret kāda Rīgas iedzīvotāja
galvojumu.
Bibliotēkas pirmie darbinieki ir bibliotekāra palīdze Alma KlaustiĦa, bibliotēkas
kalpotājs Andrejs KalniĦš un bibliotekārs
jeb bibliotēkas pārzinis Kārlis Košs. Skolotāja A. KlaustiĦa savā lūgumā, kandidējot uz
bibliotekāra vai bibliotekāra palīga vietu,
raksta:
„Dabūjuse zināt, ka drīzumā atvēršot pilsētas bibliotēku un lasītavu, lūdzu, mani par
kandidātu uz bibliotekāra vai viĦa palīga
vietu. Protu 3 vietējās valodas un literatūrā
esmu izlasījusies, ka deru bibliotekāra vai
viĦa palīga vietu godam izpildīt.”
Bet A. KalniĦam Rīgas pilsētas valde,
pieĦemot darbā, piešėir dzīvokli ar apkuri
un gaismu.
Kārlis Košs (1864-1914) ir pirmais, kurš
iesniedza savu lūgumu uz 2. bibliotēkas
vakancēm, piesakoties uz bibliotekāra vai
bibliotekāra palīga amatu. Savā lūgumā
Rīgas publisko bibliotēku un lasītavu administrācijai viĦš raksta, ka 5 gadus ir vadījis
Vecauces apkaimes skolotāju bibliotēku un
ieguvis vajadzīgās praktiskās zināšanas.
Rīgas pilsētas valde pieĦēma lēmumu, ka 2.
bibliotēkas pārzinis būs Kārlis Košs.
ViĦš ar lielu sirsnību nodevās savas bibliotēkas darbam, labi pārzināja latviešu
rakstniecību, sastādīja plašu bibliotēkas katalogu. Savu ieguldījumu devis arī vairākās
ar kultūru saistītās jomās, bijis darbinieks
Rīgas Latviešu biedrības dažādās nodaĜās,
bet visvairāk Derīgu grāmatu nodaĜā. Bijis
pazīstams kā labs ērăelnieks un mūzikas
cienītājs. Varbūt tāpēc ir bijušas daudzas
nesaskaĦas ar bibliotēkas kolektīvu, mainījušies darbinieki, par pārzini rakstītas sūdzības, acīmredzot apvienot savus tiešos darba
pienākumus ar citām jomām nav bijis viegli!
Vadījis bibliotēku sešus gadus, no 1909. 1914. gadam.

1911. gadā bibliotēku pārvieto pilsētas
skolas ēkā ZeĜĜu ielā 4. Arhitekta Reinholda
Georga Šmēlinga projektētajā skolā bija
paredzētas telpas ar atsevišėu ieeju bibliotēkai. Šajā ēkā Āgenskalnā bibliotēka atradās 70 gadus, līdz 1981. gadam. Šī stabilitāte nodrošināja pastāvīgus lasītājus.

Retro bilde, 1911. gads. Vidū bibliotēkas pārzinis
Kārlis Košs, pa labi bibliotekāre Klāra ErtiĦa,
pa kreisi bibliotekāre Paulīne Erdmane.

Pirmais pasaules karš ietekmē arī bibliotēkas darbību, samazinās izsniegto iespieddarbu skaits, arī apmeklētāju skaits ir samazinājies uz pusi.
1920.gadā par 2. bibliotēkas pārzini kĜūst
Johanna Langrāts (dzim. Neilande). Savā lūgumā Rīgas valdei par vēlēšanos strādāt par
bibliotekāra palīdzi, viĦa sniedz šādas ziĦas:
ka ir nolikusi sākumskolas skolotājas un
mājskolotājas eksāmenu, strādājusi par skolotāju laukos un Rīgā. 1912. gadā J. Langrāti
pieĦem darbā par otro bibliotekāra palīdzi
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dota pavēle iznīcināt no bibliotēku fondiem
literatūru ar pretvācisku ievirzi.
1952. gadā par 2. bibliotēkas vadītāju
kĜūst Ērika Priedniece, kura vada bibliotēku
līdz 1966. gadam. Šajā laikā bibliotēka piedalās dažādās skatēs, gūstot panākumus un
saĦemot Goda rakstus. 1957.gadā Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 40. Gada dienai veltītajā kultūras un izglītības iestāžu
skatē par labiem rādītājiem un vispārēju
darba novērtējumu, bibliotēka iegūst 2. vietu
republikā. Sakarā ar to Rīgas pilsētas 2.
bibliotēkai tiek piešėirts Latvijas PSR
Kultūras ministrijas Goda raksts, naudas
prēmija un Tautas dzejnieka JāĦa RaiĦa
vārds. (RaiĦa vārds bibliotēkas nosaukumā
pastāv līdz 1997. gadam.)
Šajā laikā bibliotēkā strādā bibliotekāres
Biruta Kalnača, Kaija KrūmiĦa, Dzidra
Lūse, Helēna Barkāne, Laimdota Šturme.

Rīgas 3.bibliotēkā. No 1920. gada viĦa kĜūst
par ilggadēju 2.bibliotēkas pārzini, ar nelielu
pārtraukumu padomju okupācijas laikā.
1932. gadā J. Langrāts tiek piešėirts 5.šėiras
Triju ZvaigžĦu ordenis par nopelniem kultūras darbā. Bet 1951. gadā kā savam amatam
politiski un profesionāli nepiemērotu atlaiž
no darba, jo bijusi pārzine nacistiskās okupācijas laikā.
20. gs. 20.gados Rīgas pilsēta rūpējas par
tautas izglītošanu, Rīgā tiek organizēti pirmie bibliotekāru kursi, atvērtas vēl sešas
tautas bibliotēkas. 1926.gadā Rīgas valde
pieĦem lēmumu, ka pilsētas attālākajās vietās darbu uzsāks pirmie 10 grāmatu izdalīšanas punkti. Tad dibina 2. bibliotēkas pirmos divus izsniegšanas punktus – Jelgavas
gatvē 62 un Gulbju ielā 1. 1934. gadā, sakarā ar bibliotēkas 25 gadu pastāvēšanu, avīze
„Rīts” norāda, ka šajā laikā 2. pilsētas bibliotēku apmeklējuši tuvu pie 1,5 milj. Lasītāju, izsniegto grāmatu skaits ir pāri par 2
miljoniem.
30.gadi 2.bibliotēkā ir bagāti ar daudziem
nozīmīgiem notikumiem. Attīstoties tehnoloăijām, bibliotēkā tiek ierīkots tālrunis,
iegādāta rakstāmmašīna „Kontinental” ar
speciālu tastatūru un pērĜu šriftu. Izgatavoti
300 misiĦa numuri garderobei, kas liecina
par lielu lasītāju pieplūdumu. Svarīgs ir ne
tikai bibliotēkas iekārtojums un noformējums, bet arī darbinieku ārējais izskats. Tā
1931. gadā par apkalpotāju apăērbiem iztērēti 112 lati. 1932. gadā bibliotēkai tiek pievienota bērnu nodaĜa, kas atrodas turpat
ZeĜĜu ielā 4. Šajā laikā lasītājus apkalpo 9
bibliotēkas darbinieki. Tiek rīkoti dažādi
saviesīgi vakari, kuros piedalās tādi populāri
rakstnieki kā Jānis Grots un Jānis JaunsudrabiĦš.
40.gados 2. bibliotēku skar tie paši procesi, kas skāruši Latviju un tās bibliotēkas.
Bibliotekāriem tiek organizēti krievu valodas kursi, jāgatavo sienas avīzes un plakāti,
jābrauc aăitācijas braucienos, jāiet pa lasītāju dzīvokĜiem un darba vietām, jāizplata
skrejlapas.
1941. gada augusta sākumā ar Lielvācijas
armijas propagandas nodaĜas pilnvaru tiek

60. gadi ZeĜĜu iela 4

1959.gadā bibliotēkā ievieš jaunu apkalpošanas formu – brīvpieeju, par ko liecina
daži avīžu raksti 1959.gada novembrī.
„…Rīgas J. RaiĦa 2. bibliotēkā ir tā
saucamie atklātie fondi – ne tikai atsevišėu
nozaru, bet visas grāmatas, ieskaitot
daiĜliteratūru, brīvi pieejamas lasītājiem.
Nav parastās letes, kas atdalīja lasītāju no
plauktiem. To vieni no pirmajiem Rīgā
noĦēmuši 2. bibliotēkas darbinieki un tādā
veidā tuvinājušies lasītājiem, bet lasītājs –
grāmatai”.
„Jaunā bibliotēkas darba forma – atklātie
fondi – pārĦemta no brālīgo republiku piere44
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dzes. Tā devusi jau rezultātus – nedalītu lasītāju sajūsmu”.
ěoti aktīvi šajā laika periodā darbojās
bibliotēkas vadītājas Ē. Priednieces vadītais
kolektīvs, regulāri rīkojot ceĜojošās izstādes,
konferences un literārus vakarus, kā arī lasot
referātus par dažādām tēmām apkārtējās
skolās, kopmītnēs un rūpnīcās. Bibliotēkas
vēstures arhīvā atrodas albūms, kuru
1959.gadā ir izveidojis Rīgas 2. medicīnas
skolas bibliotēkas aktīvs, sakarā ar 2.
bibliotēkas 50 gadu jubileju. Tajā ir šāds
ieraksts:
„B.(domāts – biedre) Priedniece uz bibliotēku atnāca strādāt 1947.gadā. Par bibliotēkas
vadītāju viĦa strādā no 1952.gada. Paskatīsimies, ko B. Priedniece darījusi, lai bibliotēka kĜūtu par pirmrindnieci sociālistiskajā
sacensībā. 1957. gadā b. Priedniece sarīkojusi 12 literārus vakarus, 5 konferences,
nolasīti 15 bibliogrāfiskie apskati un 10 referāti. 1957.gadā bibliotēkā bija 7400 lasītāju”.

Brigita KuĜikovska svinīgajā referātā, sakarā
ar bibliotēkas 70 gadu jubileju 1979. gadā
piemin arī savu kolektīvu. Fragments no šī
referāta Ĝaus mums atcerēties cilvēkus, kurus
pazinām un pazīstam:
„Pārskatot īsumā plašo bibliotēkas darbu,
nevar aizmirst pašu galveno – bibliotēkas
kolektīvu. Bibliotēkā strādā 9 darbinieki.
Kurš gan no lasītājiem nezina mūsu ilggadējo abonementa vadītāju, tagad vecāko
bibliotekāri Helēnu Barkāni. Gandrīz visu
savu darba dzīvi 28 gadus viĦa saistījusi ar
J.RaiĦa 2. bibliotēku. Strādājot bibliotēkā,
viĦa pabeigusi LVU un ieguvusi augstāko
speciālo izglītību.
Pirmo un pagaidām vienīgo darba vietu
2.bibliotēkā sev izvēlējusies apkalpojošās
nodaĜas vadītāja, ilggadējā filiāles vadītāja
Kaija KrūmiĦa. ViĦas darba stāžs vairāk kā
25 gadi. Ilgus gadus viĦa bija vienīgā
bibliotēkas noformētāja.
Ilgus gadus mūsu lasītavu vada Laimdota
Šturme. ViĦas darba stāžs bibliotēkā 26
gadi. ViĦas vadītā lasītava vairākkārt
uzvarējusi lasītavu skatēs.
Neatvietojams darbinieks – grāmatu apstrādātājs – daudzus gadus bijusi bibliotekāre GaĜina Gordejeva. ViĦa bibliotēkā
nostrādājusi 18 gadus. Vēl joprojām katru
nedēĜu viĦas saturīgos un labos grāmatu
apskatus klausās fabrikas „Aurora” un
uzĦēmuma „Druva” strādnieki un kopmītnes
iedzīvotāji.
Vienmēr ar jaunatni ir paticis strādāt
vecākajai bibliotekārei Emmai KisĜickai. Arī
viĦas darba stāžs ir vairāk kā 15 gadi mūsu
bibliotēkā. E. KisĜicku pazīst mūsu rajona
skolas, jo viĦa labprāt lasa grāmatu apskatus
par dažādām morāles tēmām.
Šajās dienās apritēja 10 gadi, kopš pie
mums strādā abonementa darbiniece Valentīna SaveĜjeva. ViĦu ăimenes apstākĜi ir
spieduši vairākkārt aiziet no mums ilgākā
atvaĜinājumā, bet viĦa atkal no jauna ir
atgriezusies mūsu kolektīvā.
No mūsu jaunajiem darbiniekiem ir jāmin
bērnu nodaĜas vadītāja Gunta Pavasare (aut.:
tagad G. Šahova), kura no skolas sola ir
atnākusi pie mums un nu jau 5 gadus ir

1966. gads, ilggadējā bibliotēkas vadītāja
Ērika Priedniece (pa kreisi) nodod,
jaunā vadītāja
Dzidra Lūse pieĦem bibliotēku

Diemžēl, pagaidām maz ziĦu par bibliotēkas vadītāju Dzidru Lūsi, kura vadīja 2.
bibliotēku no 1966.-1975. gadam.
Rīgas pilsētas 2. bibliotēkas darbs padomju varas gados atbilda visiem PSRS
masu bibliotēku darba standartiem, popularizējot un propagandējot to, kas tajā laikā
tika prasīts no bibliotēku darbiniekiem.
Tāpēc Ĝoti jauki no mūsdienu skatījuma
šėita, ka pēc uzskaitījuma par paveikto ražīgajos padomju gados, bibliotēkas vadītāja
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kalnu. Bibliotēka organizē 17 pārvietojamās
bibliotēkas, praktiski aptverot visus uzĦēmumus un mācību iestādes, turpina sadarboties
arī ar iepriekšējo mikrorajonu. Kaut gan
bibliotēkas telpu kopējā platība ir 520 m²,
lasītāju apkalpošanas telpas 335m², atskaitē
par darbu 1986.gadā var izlasīt šādu teikumu
„Telpu plānojuma dēĜ (Ĝoti liela lasītava)
nevarējām izvietot jaunajā vietā bērnu
nodaĜu, tā zaudējot lielu skaitu lasītāju”.
20.gs. 90. gadi atnāk ar pārmaiĦām visā
valsts dzīvē, mainās arī bibliotēkas. Šajā
laika posmā par bibliotēkas vadītāju strādā
Gunta Šahova. 2. bibliotēka tāpat kā pārējās
Rīgas bibliotēkas pārceno fondus no rubĜiem
uz latiem, pārklasificē krājumus pēc
jaunajām klasifikācijas tabulām, veic vecā
krājuma saturisko attīrīšanu, dzīvo līdzi
laikam un tā prasībām.
1994. gadā tiek denacionalizēta ēka, kurā
atradās 44.bērnu bibliotēka. Tās grāmatu
krājums tiek pievienots 2. bibliotēkai, izveidojot bērnu literatūras nodaĜu, kuru sākumā
izvieto nelielā telpā, vēlāk atrodot vietu abonementa 1. stāvā. 44.bērnu bibliotēkas bijusī
vadītāja Valentīna Čižika turpina strādāt ar
„savām” grāmatām jaunajā bērnu nodaĜā.
1998. gadā 2. bibliotēka iegūst nosaukumu Šampētera bibliotēka, tā sasaistot bibliotēkas atrašanās vietu un šīs vietas vēsturisko
nosaukumu.
2003. gadā bibliotēka līdz ar Rīgas Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
iegūst nosaukumu RCB Šampētera filiālbibliotēka.
Jaunais gadsimts ienes bibliotēkas dzīvē
arī jaunās tehnoloăijas. 2004. gadu var uzskatīt par datorizācijas sākumu ar 2 datoriem. 2005. gads – bibliotēka sāk lietotāju
reăistrāciju sistēmā ALISE. 2006. gadā bibliotēkā jau ir 8 datori, no tiem 3 darbiniekiem. 2008. gads, projekta „Trešais tēva
dēls” ietvaros bibliotēka saĦem vēl 5 datorus
un divas multifunkcionālās iekārtas. Lietotājiem ir pieejami 12 datori, darbiniekiem – 3.
2006., 2007. un 2008. gads ir raksturīgs
ar lielu kadru mainību, praktiski šajā laikā
strādāja tikai trīs darbinieki. 2006. gadā
uzsākta krājuma rekataloăizācija, kuru veica

mūsu kolektīva locekle. Biedre Pavasare ir
bibliotēkas profgrupas organizatore. Mīl
savus mazos lasītājus, un ir patīkami
noskatīties, ka bērni bariĦā vienmēr pulcējas
apkārt Guntai”.
1981. gads bibliotēkai ir lielo pārmaiĦu
gads. 26. vidusskola sāk pretendēt uz bibliotēkas telpām. Jautājumu par bibliotēkas pārvietošanu atbalsta toreizējā ěeĦina rajona
izpildkomiteja. Ar Kultūras pārvaldes pavēli
bibliotēka jāpārceĜ uz citām telpām līdz
1981. gada 1.jūnijam. Bibliotēkas kolektīvs
un vadītāja Brigita KuĜikovska uzsāk cīĦu
par bibliotēkas saglabāšanu tās vēsturiskajā
vietā. Tiek rakstītas vēstules dažādu līmeĦu
varas iestādēm, Kultūras ministrijai, avīzes
„CīĦa” galvenajam redaktoram, LPSR KP
CK 1.sekretāram A. Vosam. Bibliotēkas
arhīvā saglabājies B. KuĜikovskas paskaidrojums Rīgas pilsētas Kultūras pārvaldei:
„…paskaidroju, ka neesmu sasaiĦojusi visu
bibliotēkas fondu līdz 1. jūnijam ne tādēĜ, ka
ignorētu Kultūras pārvaldes pavēles, bet
tādēĜ, ka LPSR Kultūras ministrs b.
V. Kaupužs un ministra vietnieks b. Puteklis
š.g. 19.maijā kategoriski aizliedza man līdz
apstākĜu noskaidrošanai saiĦot grāmatas un
slēgt bibliotēku”.
Diemžēl bibliotēkai nācās atstāt telpas,
kurās tā atradās 72 gadus un pēc jaunās
Kultūras pārvaldes pavēles pārcelties uz
E. SmiĜăa ielu 26 līdz 1981. gada 1. decembrim. Lai arī kompetentas iestādes bija devušas tehniskās ekspertīzes slēdzienu, ka telpas nav piemērotas bibliotēkas izvietošanai,
tomēr bibliotēka tur atradās līdz 1986.
gadam.
1986.gadā Rīgas pilsētas CBS JāĦa RaiĦa
2. bibliotēka iegūst jaunas, speciāli bibliotēkai projektētas telpas Lielirbes ielā 6. 21.
februārī svinīgi tiek pārgriezta sarkanā lentīte. Atklāšanas ceremonijā piedalās LPSR
kultūras ministrs J. Barkāns, Rīgas pilsētas
izpildkomitejas priekšsēdētājs A. Rubiks,
ēkas arhitekts Vladimirs Alle, Kultūras pārvaldes priekšniece M. Lāčkāja, kolēăi un
viesi. Bibliotēkas kolektīvam sākas jauns
darba posms. Jāapgūst mikrorajons, kuru tajā laikā nevar salīdzināt ar rosīgo Āgens46
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kurā piedalījās mūsu kolēăi, viesi, bijušie
darbinieki. ěoti žēl, ka veselības problēmu
dēĜ nevarēja ierasties ilggadējās darbinieces
Dzidra Lūse, Emma KisĜicka, Laimdota
Šturme. Prezentācijā „Gadu simta lokos”
klātesošie varēja iepazīties ar svarīgākajiem
notikumiem bibliotēkas dzīvē. Jauku muzikālu priekšnesumu sniedza Rīgas mūzikas
internātvidusskolas jauniešu trio.

viens cilvēks, bibliotēkas vadītāja G. Šahova. 2007. gada februāri notika bibliotēkas
akreditācija, iegūstot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. Turpinās krājuma rekataloăizācija.
2008. gadā par bibliotēkas vadītāju, sāk
strādāt Regīna Vēberste. Galvenais bibliotēkas uzdevums šajā laikā ir sakārtot krājumu
gan saturiski, gan vizuāli, mainot arī fonda
izvietojumu. Lielākā uzmanība pievērsta
bērnu literatūras nodaĜai, lai padarītu to
pievilcīgāku bērniem un jauniešiem. Pakāpeniski tiek mainīts arī aprīkojums, krātuvē
iebūvētas mobilās sistēmas grāmatu uzglabāšanai.
2009. gadā kolektīvam pievienojās vēl
viens darbinieks, esam četri bibliotekārie
darbinieki – Regīna Vēberste, Sarmīte Auzāne, Elita Šmite, Inta Mežule, tas dod iespēju
strādāt labāk un vairāk.
Bibliotēkas 100 gadu jubilejas pasākumam sagatavojām elektronisku prezentāciju
„Rīgas Centrālās bibliotēkas Šampētera
filiālbibliotēka gadu simta lokos ”. Bibliotēkas svētku noformējumā izveidojām zirnekĜa tīklu, kurā ievietojām mūsu lasītāju
laba vēlējumus. Rīgas mūzikas internātvidusskolas bērni uzdāvināja zīmējumus,
kurus izvietojām divās izstādēs: „Reiz 100
gados bibliotēkā” un „Rudens rotaĜas”. Jubilejas noformējumu papildināja radošo darbu
izstāde „Grāmatu māksla”, jaunrades
darbnīcā iesaistījās bērni un bibliotēkas darbinieki, parādot kā vecām grāmatām var
iedot otru mūžu. Bija iespēja iepazīties ar
foto reportāžu „Daži mirkĜi gada laikā”.
Mūsu apmeklētāji varēja aplūkot bibliotēkas
goda un atzinības rakstus. Dažādu gadu
apsveikuma kartiĦas atgādināja par tādiem
piemirstiem svētkiem kā, piemēram, Lielās
Oktobra Sociālistiskās Revolūcijas gadadiena. Šo izstādi nosaucām ”Svētki, kurus
svinējām”. Bibliotēkas jubilejas nedēĜā no
23.-28.novembrim piedāvājām apmeklētājiem abonementā bibliotēkas vēstures materiālu izstādi „Mums – 100”. Lasītavā interesentiem bija iespēja noskatīties video filmas
par bibliotēkas vēsturi.
25.novembrī notika jubilejas pasākums,

2009.gads, 100. jubilejas pasākums,
bibliotēkas bijušās vadītājas
Brigita KuĜikovska un Kaija KrūmiĦa atceras
kā reiz bija

2009.gads. 100. jubilejas pasākums- tagadējais
kolektīvs un bijušie darbinieki, no kreisās sēž – Kaija
KrūmiĦa, Brigita KuĜikovska, Gunta Šahova, no
kreisās stāv Inta Mežule, Marina Lāce, Valentīna
Čižika, Regīna Vēberste, Elita Šmite, Sarmīte Auzāne.

Lielais simtgades tīkls ir izveidots, pa pavedienam no katra, kas ieaudis savu darbu,
prieku, mīlestību, pacietību un izdomu.
Nākamo simtgadi sākot jāatceras, ka katra
iepriekšējā diena jau ir vēsture. Mēs bibliotēkas pašreizējais kolektīvs un tie, kas šeit
strādās, ir šīs vēstures veidotāji un glabātāji.
47
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Aiga Cakule
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre

LASĪŠANAS PRIEKS JEB
AKCIJA “RĪGA LASA 2009. GADĀ”
dāvāta noteikta žanra literatūra: janvārī tas
bija detektīvs, februārī – romantiskais romāns, martā – fantastika un fantāzija, aprīlī
– dzīvesstāsts, maijā – ceĜojuma apraksts,
jūnijā – bērnu grāmata, jūlijā – trilleris,
augustā – vēsturiskais romāns, septembrī –
dzeja, oktobrī – memuāri, novembrī – pasaka, decembrī – stāsts un novele.

Bez laba lasītāja nav labas grāmatas.
(Valfs Valdo Emersons)
Nav lētākas un ilgstošākas izpriecas par
lasīšanu.
(Meri Montagjū)
Grāmatas vienmēr ir bijušas noslēpums. Jau
tādēĜ vien, ka ar cilvēku tās sarunājas bez
skaĦas.
(Pauls Bankovskis)
Grāmata ir antropoloăisks fenomens, pēc
savas būtības līdzvērtīgs riteĦa izgudrošanai… grāmata ir pārvietošanās līdzeklis
pieredzes telpā ar ātrumu, kas vienlīdzīgs
lapaspuses pāršėiršanas ātrumam.
(Josifs Brodskis)
Libri amici, libri magistri. - Grāmatas ir
draugi, grāmatas ir skolotāji.
(LatīĦu teiciens)

Akcijas „Rīga lasa 2009. gadā” plakāts

2009. gadu Rīgas Centrālā bibliotēka un
visas tās filiālbibliotēkas pavadīja ar moto
“Rīga lasa”, aicinot ikvienu bibliotēkas
apmeklētāju, ikvienu rīdzinieku, ikkatru
interesentu lasīt, lasīt un atkal lasīt. Visa
gada garumā RCB notika akcija „Rīga lasa
2009. gadā”, kas bija veltīta lasīšanas un
dažādu literatūras žanru popularizēšanai
iedzīvotāju vidū.
„Rīga lasa” bija aktivitāšu kopums, kura
mērėis bija vērst cilvēku uzmanību uz
literāro žanru daudzveidību un pieejamību
bibliotēkā. Ne mazāk nozīmīgs akcijas
mērėis bija aicināt cilvēkus nākt uz bibliotēku, kur katrs pēc savas gaumes un interesēm var atrast visdažādāko lasāmvielu gan
darbam, gan mācībām, gan brīvajam laikam.
Katru mēnesi akcijas ietvaros tika pie-

Populārākais literatūras žanru popularizēšanas veids RCB nodaĜās un filiālbibliotēkās
bija izstādes, taču tika organizēti arī tematiski pasākumi, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, diskusiju grupas, konkursi, sastādītas krustvārdu mīklas, bibliogrāfiskie saraksti u.c. RCB Bibliotēku dienests
sagatavoja akcijas plakātu visam gadam, kā
arī plakātus katram mēnesim. Informācija
par akcijas ietvaros rīkotajiem pasākumiem
tika apkopota un ievietota RCB mājaslapā.
RCB filiālbibliotēkas akciju “Rīga lasa”
atspoguĜoja un saviem apmeklētājiem piedāvāja atšėirīgi – dažās akcija ik mēnesi aprobežojās ar nelielu plaukta izstādi, kurā bez
atlases un dziĜākas domas izliktas noteikta
literatūras žanra grāmatas, bet citas ikmēneša tēmu centās padarīt par interesantu at48
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klājumu gan sev, gan lasītājiem, veidojot
informatīvi, saturiski un vizuāli saistošas
literatūras izstādes, kā arī atrodot vēlmi un
laiku tematisku pasākumu organizēšanai.

binieku atsauksmes par akciju bija pozitīvas,
uzsverot, ka tā deva iespēju daudzpusīgi atklāt un atspoguĜot bibliotēkas krājumu
dažādību, turklāt piedāvājot lasāmvielu visai
ăimenei.
RCB Bērnu literatūras nodaĜā akcija
“Rīga lasa” bija nozīmīgākā gada akcija, un
nodaĜas darbinieki tajā piedāvātos literatūras
žanrus atspoguĜoja ar izdomu un lielu aizrautību. RCB Bērnu literatūras nodaĜa
akcijas ietvaros piedāvāja ne tikai iepazīties
ar konkrētā literatūras žanra “pērlēm”, bet
arī piedalīties konkursos un viktorīnās, veidoja foto kolāžas, katrai tēmai meklēja inovatīvu pieeju. Akcijas galvenais mērėis bija
nodaĜas krājuma atklāsme, kura realizācijai
tika organizēta 31 izstāde un četri pasākumi.
Turklāt visa gada garumā nodaĜā tika veikta
izsnieguma uzskaite no akcijas ietvaros
veidotajām izstādēm (kopā 647 izsniegumi).
Mazākais izsniegums fiksēts aprīlī no
dzīvesstāstiem veltītās izstādes (10 dokumenti), bet lielākais – oktobrī, kad izstādē
bija izlikti memuāri (67 dokumenti). Katru
mēnesi tēmas ietvaros piedāvāto izstādi
papildināja citas aktivitātes. Janvāra detektīvu izstādi “MāĦu manevri tumsas aizsegā”
papildināja minikonkurss “Prāta asināšanai”
(Kas pēc tautības bija Erkils Puaro? Uz
kurieni devās Agatas Kristi „Austrumu ekspresis”? utt.). Līdztekus februāra plašajai
literatūras izstādei “Mīlestības dueti daiĜliteratūrā” interesentiem bija iespēja piedalīties spēlē “Liekam puzli: mīlestības pāris”.
Martā Rīgas Rīnūžu vidusskolas un ě.Tolstoja sākumskolas audzēkĦi piedalījās
pasākumā “Fejas, elfi un citi burvji – fantāzijas stundas bibliotēkā”, bet katrs, kurš
vēlējās, varēja izpildīt “Maăiskās acs vingrinājumu”, cenšoties saskatīt trīsdimensiju
attēlus. Aprīlī literatūras izstādē iekĜautos
dzīvesstāstus papildināja dzīvesstāsti fotogrāfijās “Gadās arī tā” – izstāde visiem, kas
mīl dzīvniekus un visiem dzīvniekiem, kas
mīl savus tuvākos. Līdzās maija ceĜojumu
aprakstiem varēja izpētīt kartes no kolekcijas “Kartes par paslēptiem dārgumiem
Pildīto piparu zemē, Simtjūdžu mežā,
Robinsonupītē u.c.” (kopā bērnu grāmatās

Akcijas „Rīga lasa” izstādes RCB PĜavnieku,
GrīziĦkalna un Svešvalodu filiālbibliotēkā

RCB Bibliotēku dienests aicināja filiālbibliotēkas dalīties idejās: bibliotēkas iepazīstināja kolēăus ar jau sagatavotām
viktorīnām, krustvārdu mīklām, apzināto
interneta resursu sarakstiem u.c., taču, zinot
to, cik dažādas idejas bibliotēkas realizēja,
atsaucība varēja būt lielāka.
Kopumā gan lasītāju, gan bibliotēku dar49
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pasākumos. Turklāt ieinteresējoši bija bibliotēkas organizēto literatūras izstāžu nosaukumi: „PiekĜūt Ĝaunumam pie pašas saknes
un iznīdēt to” (detektīvs), „Kad deguns tek
un drebuĜi krata Tu atrodi sevī sauli, lai es
būtu pĜava” (romantiskais romāns), „Izspēlēt
mūžu un atvērt dvēseli” (dzīvesstāts), „Es
goda zīmes redzu un likteĦus aiz tiem”
(memuāri), „Starp svešām kaislībām, starp
svešiem kariem” (trilleris) u.c. Septembrī
bibliotēka aicināja uz tematisku pēcpusdienu
„Dzejas dienas, rudens klāt!” bērnu literatūras nodaĜā, bet pasaku mēnesī decembrī
notika pasaku rīti “Palasīsim pasaciĦu!”
sākumskolas vecuma bērniem.
RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka savus
apmeklētājus priecēja ar literatūras izstādēm, ko papildināja arī tematisks pasākums
un viktorīna par fantāziju (šo viktorīnu
bibliotēkas darbinieki piedāvāja izmatot arī
citām RCB filiālbibliotēkām), kā arī iespēja
klausīties audiogrāmatas gan bērnu grāmatu
mēnesī, gan pasaku mēnesī. Septembrī
bibliotēkā notika akcija bērniem „Vai tu zini
dzejolīti?” – ja bērns bibliotēkas noteiktā
laikā atnāca uz bibliotēku un noskaitīja
dzejolīti, viĦš par to saĦēma nelielu balvu.
RCB Daugavas filiālbibliotēka līdztekus
literatūras izstādēm spēja iesaistīt savus
lasītājus diskusiju ciklā „Pārdomas, viedokĜi,
vērtējumi” (diskusiju dalībnieki kopā pulcējās septiĦas reizes). Bibliotēkas ilggadējie
lasītāji izteica vēlēšanos organizēt lasītāju
klubiĦu, lai dalītos domās par konkrētā
literatūras žanra grāmatām. Kaut arī dalībnieku loks nepārsniedza 10 cilvēkus, sarunas
bija interesantas un radošas. Sarunām katrs
dalībnieks sagatavoja apskatu par attiecīgā
literatūras žanra grāmatām, ko viĦš ieteiktu
izlasīt arī citiem. Tikšanās reizēs tika apspriests gan literatūras žanrs kopumā (detektīvi, ceĜojumu grāmatas, pasakas), gan
diskutēts par kādu no attiecīgā literatūras
žanra grāmatām (V.Belševica „Bille”,
S.Meijere „Krēsla” u.c.). Aprīlī, dzīvesstāsta
mēneša ietvaros Daugavas filiālbibliotēka
organizēja tikšanos ar Latvijas sporta
leăendu, visu laiku labāko Latvijas basketbolisti UĜjanu Semjonovu. Savukārt, septem-

tika atrastas 15 šāda veida kartes). Jūnijā
bērnu auditorijai domātās grāmatas tika
izliktas izstādē „Slavenie literatūras varoĦi –
bērni”, bet, balstoties uz veikto aptauju
„Manas mammas, mana tēta bērnības mīĜākās grāmatas – izlasīšu arī es!”, tika veidota
tāda paša nosaukuma izstāde. Trillerus
varēja iepazīt izstādē „Zosādu uzdzenoši
piedzīvojumi”, bet, lai apmeklētājiem būtu
vēl aizraujošāk, tika organizēts konkurss
„Palīdzi atrast varoĦiem savu pasaku!” –
savu īsto pasaku meklēja Zilbārdis, Tramumurgs, Dzelzs Malkas Cirtējs, Morra u.c.
pasaku varoĦi. Septembris bibliotēkā tradicionāli ir dzejas mēnesis, kurā varēja iepazīties ar dzejai veltītām izstādēm, piedalīties
aptaujā „Neaizmirstamās dzejas rindas”,
bibliotēkā notika „Dzejas pasākums” pirmsskolas vecuma bērniem, bet uz tuvējo
pirmsskolas izglītības iestādi devās „CeĜojošā dzejoĜu kaste”. Oktobrī sadarbībā ar
RCB Repozitāriju tika organizētas literatūras
izstādes „Mīlestība, laime un skumjas kopā
vijas” un „…tā nav grāmata, kurai pieskaroties, tu nepieskaries cilvēkiem” (kopā 169
grāmatas). Novembris Bērnu literatūras
nodaĜā bija visādu pasaku mēnesis – gan
KārĜa Skalbes pasaku, gan kompaktdiskos
ierunāto audio pasaku, gan dokumentālo
pasaku (pasakas par Latvijas pilsētām un
citām apdzīvotām vietām), gan lego pasaku
(darbi no lego klucīšiem), gan zīmēto
pasaku (albumu, attēlu un gleznu reprodukciju) mēnesis. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar fotoizstādi “Bibliotekāri –
pasaku varoĦi”, bet 22. vidusskolas sākumskolas audzēkĦu zīmējumu izstādi bija
iespēja apskatīt netālu esošā bistro “Pasaka”
apmeklētājiem. Decembrī līdzās literatūras
izstādei “Baltajā brīnumu valstībā: stāsti un
noveles ar ziemas smaržu” apmeklētājus
priecēja septiĦas mākslinieces Karinē
Parajanc gleznas izstādē “Stāsts”. Tik
notikumiem bagāts bija akcijas “Rīga lasa”
laiks RCB Bērnu literatūras nodaĜā.
RCB Bolderājas filiālbibliotēkas apmeklētāji ik mēnesi varēja aplūkot un izvēlēties
lasīšanai mājās tematiskas grāmatu kopas,
kā arī piedalīties filiālbibliotēkas rīkotajos
50
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loterija, kurā pasākuma apmeklētāji varēja
laimēt trīs Maijas Dambes - Kollinsas grāmatas. Autore savas grāmatas dāvināja arī
GrīziĦkalna filiālbibliotēkai.
RCB Imantas filiālbibliotēkā lielāko atsaucību izpelnījās detektīvžanrs un romantiskais romāns. Izstādes par šiem literatūras
žanriem papildināja arī diskusijas, kā arī
bērniem tika organizēti tematiski pasākumi
gan par draudzību, gan par piedzīvojumiem
fantastikas pasaulē, gan dzeju un dzejniekiem, bet pieaugušie septembrī varēja
tikties ar dzejniecēm Daigu Lapāni un
Sarmu Upesleju.
RCB Jaunciema un Juglas filiālbibliotēkā interesantākās izstādes 2009. gadā
tapa tieši akcijas “Rīga lasa” ietvaros.
Turklāt Jaunciema filiālbibliotēkas apmeklētāji varēja piedalīties arī viktorīnā par
fantastikas literatūru, bet bērniem tika organizēti konkursi „Mazi dzejoĜi mazajiem” un
„Jautrajā pasaku pasaulē ceĜojot”, bet Juglas
filiālbibliotēkas neformālajā klubiĦā „Juglas
aicinājums” viesojās žurnāliste, detektīvromāna autore Inga Jēruma, astronoms
Ilgonis Vilks, kurš ir arī liels fantastikas
žanra cienītājs, politiėe Anta Rugāte un
aktrise Astrīda Gulbe, kuras ar saviem
dzīvesstāstiem bagātināja aprīli, riteĦbraucējs Bruno Šulcs, kurš maijā stāstīja par
saviem ceĜojumiem, un dzejnieks Imants
Lastovskis.
RCB Ėengaraga filiālbibliotēka akcijā
īpaši centās iesaistīt pusaudžus, kas arī izdevās – tematiskie pasākumi par kādu no
literatūras žanriem šai mērėauditorijai neaprobežojās ar bibliotekāra stāstījumu, bet
pārauga aizraujošā diskusijā. Janvārī pēcpusdiena pusaudžiem „Parunāsim par detektīvu” spēja aizraut pat zēnus, kuri parasti
neatrauj acis no datoru ekrāniem, bet februārī Ėengaraga filiālbibliotēka pusaudžiem
piedāvāja romantisku vakaru „Par mīlestību”. Februāris sarunā par dāmu romāniem
bibliotēkā pulcēja arī 40 dāmas no KrišjāĦa
Barona biedrības, bet interesenti varēja apmeklēt detektīvu un romantiskā kino seansus
sestdienās. Tematiski pasākumi tika veltīti
arī dzīvesstāstiem, fantastikai, ceĜojumiem,

bra Dzejas dienu laikā Rīgas 51. vidusskolas
9. klašu audzēkĦi piedalījās pasākumā „21.
gadsimta jaunie latviešu dzejnieki”, ko
vadīja, savu veidoto prezentāciju rādītāja un
jaunāko latviešu dzeju lasīja RCB Pieaugušo
literatūras nodaĜas galvenā bibliotekāre Renāte Krūma.

RCB Daugavas filiālbibliotēkā akcijas ietvaros
viesojās ievērojamā Latvijas basketboliste
UĜjana Semjonova

RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēka ne tikai
ikmēneša literatūras izstādēs iepazīstināja ar
kādu no literatūras žanriem, bet redzesloka
paplašināšanai organizēja tematiskus pasākumus, aicināja tikties ar interesantiem cilvēkiem. Tā aprīlī, iepazīstinot ar dzīvesstāstu, bibliotēka organizēja tikšanos ar
aktrisi Veru Gribaču - Valteri. Tikšanās
moto – mīlestība pret Latviju. Aktrise stāstīja par savu dzīvi, par ievērojamā latviešu
aktiera Ēvalda Valtera gaitām, runāja par
Latvijas armiju, jo viĦa ir krustmāte vienam
no Latvijas armijas karakuăiem. Skanēja arī
dzeja aktrises izpildījumā. Oktobrī bibliotēkā tika organizēta izstāde „Memuāru laiks
bibliotēkā”, kā arī ar savu memuāru grāmatu
„Sveika, Amerika!” bibliotēkā viesojās
Amerikas latviete, astroloăe, rakstniece
Maija Dambe - Kollinsa. ViĦa jau 30 gadus
nodarbojas ar astroloăiju un ir slavena ar to,
ka ir sastādījusi horoskopu ASV prezidenttam Barakam Obamam. Pasākuma apmeklētāji ne tikai iesaistījās sarunās par Latvijas
vēsturi, bet varēja piedalīties arī sava horoskopa sastādīšanā. Pasākuma gaitā notika
51
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Februāra izstādē “Uzdāvini pasauli šo
man!”, tāpat kā dzejai veltītajā izstādē “Ziediet visi kā puėes zem saules...” vairāk
uzmanības izraisīja izstādes virsraksts nekā
pašas izstādītās grāmatas. Lai gan romantiskās literatūras cienītāju bibliotēkā ir diezgan daudz, akcijas laikā viĦiem vienkārši
nebija sanācis iegriezties bibliotēkā. Fantastikas un fantāzijas tēmai veltītā izstāde
“Atdodiet man spārnus!” popularizēja literatūru jauniešiem, jo šī žanra literatūra
piesaista šo mērėauditoriju. Dzīvesstāstus
izstādē “Šis ceĜš ...” pārstāvēja latviešu
autoru bērnības atmiĦas. Diskusijās pie
izstādes skolēni kavējās atmiĦās, kurā klasē
kāda grāmata bija jālasa. Izstādē “Balta
pĜava, melni lopi, Vajag gudra ganītāja” bija
izliktas “Bērnu žūrijā” iekĜautās grāmatas.
RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka saviem mazajiem lasītājiem piedāvāja tikties
pasākumā “Visu laiku slavenākais detektīvs
Šerloks Holms jeb reiz Londonā, Beikerstrītā 221b…”, kurā tika nolasīts apskats par
detektīva žanru un par Artūra Konana Doila
grāmatām par Šerloku Holmsu. Bibliotēkas
organizētais "Stāsts par mazo pūėīti, kuram
patika puėītes" bija muzikāla fantāzija pēc
fantastikas literatūras motīviem. Pasākumam
tika sagatavots iestudējums, kurā kā aktieri
tika iesaistīti sākumskolas vecuma bērni, kā
arī pusaudži. Apmeklētāji tika aicināti uz
pasākumu ierasties karnevāla kostīmos un
Ħemt līdzi zīmējumus un rokdarbus pēc
fantastikas literatūras motīviem, kā arī
aizpildīt aptaujas anketu. Par visu to, kā arī
par pareizām atbildēm uz "Lielās fantastikas
literatūras jautājumiem" bērni saĦēma "fanta
– naudu", ar ko pasākuma nobeigumā varēja
iepirkties "kosmiskajā tirdziĦā". Pasākuma
nobeigumā tika pasludināti arī zīmējumu
konkursa "Rīga lasa fantastiku, Rīga zīmē
fantāzijas" uzvarētāji, kuri balvā saĦēma
iespēju apmeklēt A. Dvoržaka operu "Nāra"
Latvijas Nacionālajā operā.
Akcijā piedalījās arī RCB Svešvalodu
filiālbibliotēka, atbilstoši savai krājuma
specifikai izstādēs piedāvājot materiālus
svešvalodās. Janvārī, kas bija veltīts detektīvliteratūrai, bibliotēkā varēja iepazīties ar

dzejai (dzejas vakars, kurā savus dzejoĜus
lasīja bibliotēkas lasītāji), memuāriem.
RCB Mežciema filiālbibliotēkā akcija
patika gan lasītājiem, gan darbiniekiem.
Populārākās tēmas: vēsture, detektīvi,
dzīvesstāsti, romantika, memuāri. Katru
mēnesi izstādes par dažādām tēmām palīdzēja lasītājiem atklāt jaunas vai pārlasīt
agrāk izdotas grāmatas. Dažādi literārie
žanri tika apspriesti arī literatūras apskatos,
no kuriem interesantākās bija pārrunas par
ceĜojumiem, kad par saviem ceĜojumiem
stāstīja bibliotēkas lasītāji.
RCB PĜavnieku filiālbibliotēka akcijas
ietvaros lasīšanā centās iesaistīt visu ăimeni
– gan pieaugušos, gan bērnus, aicinot iepazīties ar bibliotēkā izliktajām literatūras
izstādēm, kas piesaistīja ar interesantiem
nosaukumiem un konkrētām tēmām. Detektīvu mēnesī izstāde aicināja ielūkoties
kriminālromānu autores Aleksandras MariĦinas daiĜradē, romantisko romānu mēnesī ar
populārākajiem amerikāĦu romantisko romānu meistariem iepazīstināja izstāde “Tad
apstājās laiks, un tā bija mīlestība. Un tas ir
tas skaistākais - ka mīlestība neprot skaitīt”,
izstāde ”Lai justos laimīgs, ir vajadzīgs
garīgais dzīves piepildījums, kurš nav iespējams bez sirsnības cilvēciskajās attiecībās un
godaprāta pret savu darbu: mirkĜi no Vijas
Artmanes dzīves” bibliotēkā bija izlikta dzīvesstāsta mēnesī, maijā apmeklētājus priecēja ceĜojumu mozaīka. ”Lai paliek mājās
tas, kurš negrib šėirties no savām ikdienas
rūpēm! Mani šodien pārĦem ceĜojuma
drudzis!”, bet augusta vēstures tēmai bija
veltīta izstāde “Rīgas kultūrvide 19. gadsimtā – Augusta Deglava romāns “Rīga””.
RCB filiālbibliotēkas “Pūce” darbinieki
atzīst, ka ne visas literatūras izstādes par
akcijas ietvaros piedāvātajām tēmām bija
veiksmīgas. Izstādē “Patiesībai pa pēdām”
(detektīvs) bibliotēka centās popularizēt
ZiemeĜvalstu autoru darbus, kā arī to krājuma daĜu, kam parasti paiet garām, to
neievērojot, bet ieinteresēto bija gaužām
maz. Tie, kas lasa detektīvus, pārsvarā ir
konkrētu autoru, piemēram, MariĦinas,
ĥeznanska un viĦu varoĦu pielūdzēji.
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ilustratīvo materiālu saistīja bibliotēkas
apmeklētāju uzmanību divu mēnešu garumā.
Šai izstādei uzmanību veltīja pat tā sauktie
„tikai interneta apmeklētāji”, kuri citkārt
izstādēm uzmanību nepievērš.
Kā Ĝoti pozitīvu momentu RCB Bibliotēku dienesta izstrādāto un piedāvāto
akciju „Rīga lasa” min RCB filiālbibliotēka
“Vidzeme”, jo akcija lika rūpīgāk ielūkoties
bibliotēkas krājumā. Arī lasītājiem patika šis
literatūras atklāšanas veids – tematiskas
izstādes. Brīžiem grāmatas no izstādēm bija
tik pieprasītas, ka mēneša beigās jau nācās
īpaši piestrādāt, lai uzturētu izstādes kvalitāti, jo labas literatūras vienkārši sāka
pietrūkt. Izrādījās, ka bibliotēkā nemaz nav
tik daudz pasaku un stāstu grāmatu pieaugušajiem, bet bērniem un jauniešiem –
dzīvesstāstu un memuāru literatūras. Kā
vispopulārākās tēmas bibliotēkas darbinieki
atzīmē romantisko literatūru, dzīvesstāstus,
trilleri, vēsturisko romānu, memuārus. Pie
gandrīz katras izstādes bibliotēka veidoja
kādu „pielikumu”: literatūras saraksti –
“Stāstu par sevi” (latviešu likteĦstāsti), “Tas
notika pirms 60 gadiem” (1949. gada notikumi Latvijā); interneta adrešu saraksts par
tēmu “Trilleru un detektīvu autori un viĦu
darbi internetā”; informācija par tēmu – informatīvs materiāls par Valentīna dienu,
informācija par tematiskām grāmatu sērijām;
pasākumi bērniem „Fantāzijas zemē” (fantazējam un zīmējam) un „Noslēpumainā aploksne” (saceram turpinājumu detektīvam),
pasākums pieaugušajiem – tikšanās ar Hermani Paukšu un saruna par dzīvesstāstiem,
pasākums jauniešiem – jaunie autori nāk un
runā savus stāstus un esejas; uzdevumi
interesentiem – krustvārdu mīklas par Rīgu.
RCB filiālbibliotēkā “Zvirbulis” akcijas
ietvaros tika organizēta 31 literatūras izstāde
dažādām bērnu vecumu grupām, kā arī pieaugušajiem, un notika deviĦi tematiski pasākumi bērniem un pusaudžiem, kas bija veltīti Valentīna dienai, zinātniskās fantastikas
literatūrai, Brīvības piemineklim un tā autoram Kārlim Zālem, pasakām, vēstures mēneša laikā tika organizēta skolēnu ekskursija
uz Vecrīgu, bet Dzejas dienās pieaugušajiem

literatūras izstādi, kurā demonstrēta detektīvliteratūra no bibliotēkas krājumiem dažādās valodās. Īpaši izcelti tika 2009. gada
lielie jubilāri – kriminālliteratūras aizsācējs,
amerikāĦu rakstnieks Edgars Alans Po un
skotu rakstnieks sers Arturs Konans Doils.
Februārī romantiskā mēneša ietvaros Svešvalodu filiālbibliotēka izstādē ar prieku
atgādināja, ka pasaulē ir Ĝoti daudz romantiskas literatūras – mīlas stāsti, maigi puėu
pušėi, sapĦi, rozes, lilijas… Martā, kad Rīga
lasīja fantasy un zinātnisko fantastiku,
Svešvalodu filiālbibliotēka īpaši uzsvēra tās
nianses fantastikas žanrā, ko šobrīd varam
dēvēt par īstenojušos fantastiku. Tās pamanāmākais piemērs ir Žils Verns, bet viĦš nav
vienīgais. Izstādē īpaša uzmanība tika veltīta
amerikāĦu fantāzijas žanra dzīvajai klasiėei
Ursulai Krēberei le Gvinai, kurai 2009. gadā
bija 80 gadu jubileja.
Piedaloties RCB akcijā „Rīga lasa”, RCB
Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas “Tilts”
darbinieki mēneša tēmu interpretēja nedaudz
savādāk, piemērojot to krājuma specializācijai. Rezultātā tapa vairākas interesantas
un neordināras izstādes, kas ieguva apmeklētāju atsaucību. Februāra mēnesī, atsaucoties tēmai „Romantiskais romāns”, bibliotēkā bija izveidotas vairākas izstādes.
Krāsaina bija izstāde, „Romantisma mājoklis ir cilvēks pats”. Šī izstāde tika papildināta
ar krāsainām foto reprodukcijām un, sadarbībā ar RCB ApmaiĦas fondu, izstādē tika
izstādīti romantiskie romāni, kā arī romantiskas mūzikas ieraksti. Tika izveidota izstāde „Romantisms mūzikā un mākslā”,
izstāde „Latviešu romantisms” atspoguĜoja
romantismu kā mākslas un mūzikas virzienu
Latvijā, kurā tika piedāvātas Barta, Jūlija
Federa, JaĦa Rozentāla gleznu reprodukcijas, Emīla DārziĦa, JāĦa Zālīša, JāĦa
KalniĦa, Emila MelngaiĜa mūzikas ieraksti,
kā arī JāĦa Poruka un Friča Bārdas dzeja.
Gada otrajā pusē bibliotēkas gaitenī veiksmīgas izrādījās akcijas izstādes „Mākslinieku un mūziėu memuārliteratūra”, „Ziemas stāsts literatūrā un mūzikā” un apmeklētāju vidū Ĝoti iecienītā izstāde „ApceĜosim pasauli”, kura papildināta ar bagātīgu
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bibliotēkas apmeklētājiem tika noorganizēta
tikšanās ar dzejnieku Arnoldu AuziĦu.
Arī citas RCB filiālbibliotēkas akciju
raksturoja kā sekmīgu, tās ietvaros ik mēnesi
tika veidotas literatūras izstādes, tādējādi
daudzpusīgi atspoguĜojot un atklājot bibliotēkas krājumu, turklāt izstāžu cikliskums un
noformējums piesaistīja un uzrunāja bibliotēku apmeklētājus. Literatūras izstādes ar
literāro žanru daudzveidību iepazīstināja
RCB Pieaugušo literatūras nodaĜas, kā arī
filiālbibliotēkas “Avots”, Berău, Bišumuižas, Hanzas, Mežaparka, Nordeėu, Sarkankalna, Šampētera, Zasulauka, Zolitūdes filiālbibliotēkas, filiālbibliotēkas “Burtnieks”,
“Laima”, „Rēzna”, „Strazds” un “Vinnijs”
apmeklētājus. Berău filiālbibliotēka kopā ar
skolu audzēkĦiem lasīja detektīvu fragmentus un pasakas, maijā slaidrādē dalījās ceĜojumu iespaidos par Spāniju, Itāliju, Austriju
u.c. Eiropas valstīm. Bišumuižas filiālbibliotēkā viesojās apgāda „LikteĦstāsti” vadītāja Anita Mellupe. Šampētera filiālbibliotēkā bērni spēlēja detektīvus, piedalījās raganu un spoku ballē. Filiālbibliotēka „Vinnijs”

organizēja viktorīnu par fantāzijas grāmatām, bērnu sacerējumu konkursu „Manas
ăimenes locekĜa dzīvesstāsts” un dzejas pēcpusdienu „Dzejas tīrās, rasotās pĜavas”, izveidoja krustvārdu mīklu „Mazliet paceĜosim!”, jūnijā bibliotēkā bija bērnu rakstnieka
JāĦa Baltvilka mēnesis.
Akcijā “Rīga lasa 2009. gadā” piedalījās
ikviena RCB filiālbibliotēka, nav iespējams
uzskaitīt visas literatūras izstādes un pasākumus, kas tika organizēti akcijas ietvaros,
tāpat kā ir neiespējami novērtēt to darbu, ko
RCB darbinieki ieguldījuši lasīšanas popularizēšanā un veicināšanā. Paldies viĦiem par
to! Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka Rīgas
Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku
lasītāji un bibliotekāri, veicot lasīšanas maratonu akcijas „Rīga lasa” ietvaros visa 2009.
gada garumā, ir Ĝoti labi sagatavojušies 2010.
gada „Lasīšanas gadam”. „Lasīšanas gada”
projekta idejas autori ir reklāmas aăentūra
„Publicis Riga”, kas sadarbībā ar citām organizācijām un institūcijām projekta „Vairāk
nekā viena dzīve” ietvaros ir izvirzījuši
mērėi veicināt grāmatu lasīšanu Latvijā.

Daina Ăeibaka
RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja

MŪSU PIRMĀ FLASHMOB AKCIJA
„IDEJU MAKŠĖERĒŠANA LASOT”
aktivitāte, kuras laikā liela cilvēku grupa
pulcējas publiskā vietā, lai vienlaicīgi darītu
kaut ko neierastu un pēc tam ātri izklīstu.
Piemēram, 2008. gada martā Rīgas Centrālajā dzelzceĜa stacijā flashmob dalībnieki
sastinga, - kurš ar avīzi, kurš ar mobilo telefonu vai kafijas glāzīti rokā, lai pēc 5 minūtēm turpinātu iesākto darbību. 2009. gada
novembra sākumā ap simts cilvēku sapulcējās pie Brīvības pieminekĜa, visi kopā nodziedāja Latvijas himnu un katrs devās tālāk
savās gaitās. Savukārt 2010. gada janvārī

2009. gada 27. augstā Rīgas Centrālā
bibliotēka Rātslaukumā rīkoja flashmob
akciju „Ideju makšėerēšana lasot”. Pusstundu, no 13.30 līdz 14.00, akcijas dalībnieki,
sēdēdami uz līdzatvestajiem krēsliem vai
apmetušies Rolanda pakājē, lasīja katrs savu
līdzpaĦemto grāmatu.
Jaunums „aizgāja” daudzos ziĦu portālos
(starp tiem arī tādos, kas par jaunumiem informē copes cienītājus…), jo šādi pasākumi
nu jau populāri ir ne vien pasaulē, bet arī pie
mums. Atgādināšu, ka flashmob akcija ir
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jaunieši pulcējās flashmob akcijā ziemas
aizbaidīšanai „F**k the winter!”. Šīs akcijas
mērėis bija pievērst uzmanību ielu sportam
ziemā.
Tiek uzskatīts, kā portālā easyget.lv raksta Ingrīda Ivane, ka flashmob akcijas ideja
aizsākusies, iedvesmojoties no 2002. gadā
iznākušās sociologa Hovarda Rienholda
/Howard Rheingold/ grāmatas „Gudrais pūlis: nākamā sociālā revolūcija” /Smart
Mobs: The Next Social Revolution/. Tajā uzsvērts, ka cilvēkus uz vienotu rīcību turpmāk
organizēs dažādas modernās tehnoloăijas
(pirmā šāda veida akcija Lielbritānijā notika
aptuveni gadu pēc minētās grāmatas iznākšanas): „„Flashmob” ir mazliet pārspīlēts,
kariėēts idejas izvērsums, performance, tiesa, apgalvot, ka tā pilnīgi balstīta uz spontanitāti, īsti nevar, jo vienošanās par laiku,
vietu un pasākuma ilgumu tomēr nepieciešama iepriekš. Lai arī, izsakoties svešvalodā,
tas šobrīd ir pasākums „just for fun”, pētījumi par pūĜa organizēšanās spējām šādas
vai tādas idejas vārdā, ir gana nopietni, tā,
ka līdzās izklaidei šīs akcijas būtu vērts papildināt ar kādu nopietnāku ideju, piešėirot
tam visam „pievienoto vērtību”,” raksta
Ingrīda Ivane.
RCB akcijas nopietnā ideja bija vērst
cilvēku uzmanību uz to, ka lasīt var arī publiskā telpā un ka tā var būt ne tikai publiskās
bibliotēkas telpa. Ar savu akciju mēs gribējām vēstīt, ka RCB un tās filiālbibliotēkās
cilvēkus gaida ne tikai internets par brīvu,
bet arī grāmatas. Tieši bibliotēka ir tā, kas
piedāvā unikālo iespēju bez maksas saĦemt
un lasīt grāmatas saskaĦā ar katra paša gaumi un interesēm, t.i., makšėerēt un ėert idejas sev pašam. Un, protams, mēs gribējām
atgādināt cilvēkiem, ka laba grāmata var
sagādāt ne ar ko citu nesalīdzināmu prieku.
Rātslaukumā lasīja bibliotekāri, lasīja
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra
Šmita un RD Kultūras departamenta Bibliotēku programmas vadītāja Kristīne Krūze,
lasīja vienkārši cilvēki no malas, lasīja
lasītāji.
Līdzko tika dots signāls, ka akcija sākusies, laukumā iestājās īpašs klusums. Mēdz

teikt, ka katra grāmata ir pasaule. Mēs vienkārši iegājām katrs savā, un Rātslaukumā
mūsu vairs nebija, bet vērotājam no malas
šis klusums likās gluži vai taustāms.

Flašmob akcijas dalībnieki Rātslaukumā

Viktorija Moskina VVBIS blogā vvbis.
biblog.lv/.../pardomas-pec-flashmob-akcijas
- „ideju – makskeresana-lasot”/ raksta: „Paredzētajā laikā aizrāvos ar lasīšanu, pat
nepamanīju, kas notiek apkārt, tāpēc kopainu vēlāk apskatīju dažādu tīmekĜa vietĦu
„fotogalerijās”. Daži (it īpaši jaunie) lasītāji
negribēja izklīst pat pēc Rātsnama pulksteĦa
mūzikas skaĦojuma sākuma un beigām…
tas nozīmē, ka viss izdevās. Varbūt pat labāk
nekā bija iecerēts. Šī raksta beigās gribētu
minēt izteicienu, kas man reiz iepatikās:
„Laba grāmata Jūsu plauktā ir draugs, kas
pagriež Jums „muguru” un vienalga paliek
Jūsu draugs””. Tā, lūk.
Savā dziĜākajā būtībā flashmob akcija ir
skatupunkta maiĦa. No šī skatupunkta mums
bija iespēja ieraudzīt, ka varam palikt katrs
savā intīmajā, vientuĜajā lasīšanā un
vienlaicīgi saplūst ar gudro pūli. Ar kuru
Rātslaukumā mūs saistīja kopīgas klusas
nodarbes smalkā, sintezējošā elpa.
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Ingūna Stranga
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre

VASARAS LASĪŠANAS AKCIJA
RĪGAS CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
UN TĀS FILIĀLBIBLIOTĒKĀS

Akcijas plakāts

visus akcijas noteikumus izpildīja 125 bērni.
Tie, kuri ieguva nepieciešamo atzīmju skaitu
dalībnieka kartītē, saĦēma jaukas balvas –
skaistas grāmatas, kuras sponsorēja izdevniecības : ”Liels un Mazs”, ”Annele”,
”Zvaigzne ABC” un Latvijas Grāmatnieku
ăilde.
Visās filiālbibliotēkās, kuras piedalījās
akcijā, tika veikti pasākumi bērnu ieinteresētības rosināšanai par grāmatām un lasīšanu. Lai gan akcijas noteikumi bija vienoti,
katra bibliotēka bija meklējusi interesantus
veidus, kā piesaistīt bērnu uzmanību, kā
sekmēt čaklu lasīšanu un mudināt bērnus
pabeigt dalību akcijā, iegūstot nepieciešamo

Otro gadu Rīgas Centrālajā bibliotēkā
skolēniem tika rīkota vasaras lasīšanas
akcija ar mērėi – aktivizēt bibliotēku
apmeklējumu skolas brīvlaikā (jūlijā) un
rosināt bērnu un pusaudžu interesi par
lasīšanu un grāmatām. Līdzīgi kā iepriekšējā
gadā, akcijas dalībniekiem kartītē vajadzēja
iegūt 8 atzīmes (zīmogus), lai saĦemtu balvu. Atzīmes kartītēs tika piešėirtas par bibliotēkas apmeklējumu, papildus atzīmes bija
iegūstamas, iesniedzot radošu darbu par
izlasīto grāmatu.
Šogad akcijā iesaistījās RCB Bērnu
literatūras nodaĜas un 9 filiālbibliotēku 160
lasītāji (vismaz 1100 apmeklējumi), bet
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”Burti atrodas ne tikai uz klaviatūras!” –
šādu moto vasaras lasīšanas akcijai bija
izraudzījušies RCB Bērnu literatūras nodaĜas
bibliotekāri. ViĦi norāda, ka vadošā motivācija lasītāju dalībai akcijā bija lasītprieks,
lai gan nozīmīga bija arī iespēja dalībniekiem balvā saĦemt sponsoru dāvātās
grāmatas un visiem kopā doties ekskursijā
pa Vecrīgu (augustā). 21 lasītājs pieteicās
dalībai akcijā un lielākā daĜa (15 lasītāji)
lasītkāri aktīvi īstenoja visu jūlija mēnesi.
Tiek atzīts, ka ievērojamu stimulu dalībai
akcijā radīja iespēja saĦemt papildus
zīmodziĦus par radoša darba iesniegšanu
bibliotēkā – no iesniegtajiem darbiem tika
veidota zīmējumu un grāmatu aprakstu
izstāde ”Iespaidu atspulgi”. Akcijas gaitā
bija vērojama draudzīga sacensība draudzeĦu vai brāĜa un māsas starpā, kurš ātrāk
izlasīs, aprakstīs vai vizualizēs savus iespaidus un iegūs savā dalībnieka kartītē
kāroto papildus zīmogu.

Lai vasaras lasīšanas akcijas laikā Daugavas filiālbibliotēkas apmeklējums bērniem
būtu atraktīvāks un saistošāks, viĦiem tika
piedāvāta dalība dažādās aktivitātēs –
zīmējumu un LEGO darbiĦu konkursos,
prāta spēlēs. Bibliotēka rīkoja akciju jau otro
gadu un, tāpat kā iepriekšējā gadā, bērni
izrādīja lielu interesi par to. Pavisam akcijā
iesaistījās 29 bērni, šogad dalībnieku vidū
bija arī 8 zēni. Čaklākie lasītāji nāca katru
dienu un jau divu nedēĜu laikā paguva iegūt
nepieciešamo zīmogu skaitu dalībnieku kartītē – vieni no pirmajiem bija Lūšu ăimene
(Anna Marija, Inese Dace, Dzintars Leo).
Visi bērni aktīvi izmantoja iespēju dabūt
papildus zīmogu par zīmējumu, tāpēc bibliotēkā ir sakrāta lieliska zīmējumu (grāmatu
ilustrāciju) kolekcija. Populārākā lasāmviela
šogad bija piedzīvojumu un mīlas romāni,
stāsti par dzīvniekiem, pasakas, kā arī grāmatas no skolās ieteicamās literatūras saraksta. Augustā filiālbibliotēkā notika pasākums, kurā ar atzinības rakstiem tika godināti vasaras lasīšanas akcijas dalībnieki un
arī tie, kas rosīgi apmeklēja bibliotēku
vasarā. Pasākumā bērni piedalījās dažādās
spēlēs : viktorīnā – spēlē ”Atrodi Rīgas pilsētas atslēgu” (veltīts Rīgas svētkiem), ”Mēmajā šovā” u.c. Un vēl viens pārsteigums
čaklajiem bibliotēkas apmeklētājiem –
iespēja doties ekskursijā pa Vecrīgu, kuru ir
sagatavojusi RCB Vecrīgas filiālbibliotēka.
Arī Čiekurkalna un Mežaparka filiālbibliotēku lasītāji jau otro gadu aktīvi
piedalījās vasaras lasīšanas akcijā. Bērni
aizrautīgi krāja zīmodziĦus dalībnieka kartītēs, daudzi nesa zīmējumus par izlasītajām
grāmatām. Abās bibliotēkās bija aplūkojamas bērnu iesniegto zīmējumu izstādes.
Bija vērojams, ka mazāka ir bērnu atsaucība,
veidojot rakstu darbus par izlasīto – tikai 3
lasītāji uzrakstīja atsauksmi par grāmatu,
šiem bērniem tika pasniegta papildus balva
(rotaĜlieta, ko bibliotēka saĦēmusi kopā ar
abonētajiem bērnu žurnāliem). Daži bērni,
lai iegūtu nepieciešamo zīmodziĦu skaitu,
bibliotēku apmeklēja Ĝoti aktīvi, pat vairākas
reizes dienā. Biežāk tika izsniegtas 1. –
4.klašu grupas grāmatiĦas. PaĦemto izdevumu skaits bija dažāds : citi apmeklējuma

Plakāts ieinteresējis
Daugavas filiālbibliotēkas lasītājas

Priekš par akcijas balvām
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reizē Ħēma lasīšanai vairākas grāmatas, citi
– tikai vienu. Abās filiālbibliotēkās izskanējis vienots lasītāju izteikts vērtējums – Ĝoti
laba akcija. Daži apmeklētāji bija pārsteigti,
ka vasarā bibliotēkās notiek interesanti
pasākumi. Arī bibliotekārs izsaka viedokli,
ka šāda akcija vasarā noteikti ir jāveic gan
tāpēc, ka tā ir iespēja piesaistīt bibliotēkai
jaunus lasītājus, gan tāpēc, ka daudzi bērni
skolas brīvlaikā atrodas pilsētā un bibliotēka
kĜūst par vietu, kur viĦi pavada lielu dienas
daĜu. Tiek izteikts ierosinājums – pagarināt
akcijas norises laiku, jo ir novērots, ka bērni
labprāt piedalītos akcijā arī ilgākā laika
posmā.
Jau jūnija mēnesī Juglas filiālbibliotēkas
lasītāji (bērni, vecāki, vecvecāki) tika informēti par iespēju piedalīties vasaras lasīšanas
akcijā. Mudinot apmeklētājus kĜūt par akcijas dalībnieku, bibliotekāri interesentiem
stāstīja par bērnu literatūras nodaĜu un skaistajām grāmatām. Sākotnēji lasītāju atsaucība
bija liela – 50 lasītāji pauda ieinteresētību un
apĦēmību piedalīties akcijā, tomēr vēlāk
aktīvi iesaistījās 20 bērni, no kuriem 15
izpildīja visus akcijas noteikumus. Pārsvarā
akcijas dalībnieki bija jaunākā skolas vecuma un pirmsskolas vecuma bērni. Akcijas
dalībnieku vidū bija arī 4 vecmāmiĦas, kuras
bibliotēkas grāmatas nesa mazbērniem. Bibliotekāri novēroja, ka grūtāk nonākt līdz
balvas iegūšanai bija tiem bērniem, kuri
dalību akcijā apvienoja ar skolas ieteicamās
literatūras lasīšanu, jo grāmatas lasīšana
dažiem aizĦem ilgāku laika posmu, arī vecāki ne reti neĜāva nest atpakaĜ uz bibliotēku
neizlasītas grāmatas. Daži bērni izmantoja
iespēju zīmodziĦu dalībnieka kartītē saĦemt,
atnesot uz bibliotēku zīmējumu par izlasīto,
bet kāda meitene bija veidojusi gleznojumu
uz zīda. Bērnu iesniegtie darbiĦi bibliotēkā
bija aplūkojami augusta mēnesī. Vasaras
lasīšanas akcijas laikā tika veikta tās dalībnieku aptauja. Aptaujas rezultāti atklāja, ka
par labākajām lietām bibliotēkā bērni uzskata datorus, galda spēles, rotaĜlietas, grāmatas
un sēžamos maisus, ka bibliotēkā un mājās
viĦi biežāk lasa tāpēc, ka tas ir interesanti un
arī tāpēc, ka nav ko darīt, bet tīkamākā
lasāmviela ir žurnāli un daiĜliteratūra.

Bibliotēkas vadītāja norāda, ka akcijas
iecere bija laba un, ka to vērts realizēt
vairākas reizes gadā. Atzinīgi tiek novērtēta
centralizēta publicitātes materiālu izveidošana – plakāti, bukleti, dalībnieka kartītes.
Minētas arī problēmas, ar kurām bija jāsaskaras akcijas gaitā – sakarā ar darbinieku
atvaĜinājumiem jūlija mēnesī, bibliotekāru
noslogotība bija tik liela, ka trūka laika
individuālajam darbam ar bērniem; pietrūka
līdzekĜu krāsainu materiālu izdrukāšanai;
bibliotēkā neizdevās noorganizēt kopīgu
pasākumu balvu pasniegšanai. Tiek secināts,
ka tas, kā bērni piedalījās akcijā, raksturoja
viĦus – kāds godīgi un neatlaidīgi gāja uz
mērėi, kādam pietrūka izturības, citi – ar
atjautību, t.i. zīmējumiem, atrisināja lasīšanas grūtības.
GrīziĦkalna filiālbibliotēkas lasītāji bērni
otro gadu aktīvi piedalās vasaras lasīšanas
akcijā. Kopā interesenti saĦēma 28 dalībnieka kartītes, bet līdz balvas iegūšanai
nonāca 17 bērni. Atšėirībā no iepriekšējā
gada, novērots, ka šoreiz akcijā aktīvāk piedalījās 4. – 6. klašu skolēni. ViĦi bija viscentīgākie mākslinieki, kuri zīmējumos attēloja mīĜāko grāmatu varoĦus, bet vēlāk –
aktīvākie palīgi, veidojot iesniegto zīmējumu izstādi. Bibliotekāri novērojuši, ka šajā
gadā bērni lasīšanai izvēlējās kvalitatīvākus
izdevumus. Daži bērni apvienoja piedalīšanos akcijā un skolas ieteicamās literatūras
lasīšanu, citi – lasīja grāmatas arī no ”Bērnu
žūrijas” kolekcijas saraksta. Novērots, ka
piedalīties akcijā atsacījās bērni, kuri saprata, ka viena mēneša laikā nevarēs izlasīt 8
grāmatas. Tāpēc, lai nemazinātu viĦu vēlēšanos lasīt, bibliotekāri ierosina noteikt ilgāku akcijas norises laiku. Tiek secināts, ka
dalība akcijā ir ieguvums gan bibliotekāriem, jo tā ir iespēja tuvāk iepazīt lasītājus, pārspriest izlasīto, priecāties par panākumiem zīmēšanā, gan arī bērniem, jo neĜauj
aizmirst lasīšanas azartu un sacensības garu.
ZiemeĜblāzmas filiālbibliotēkas vasaras
lasīšanas akcijā aktīvi iesaistījās gan pagājušā gada, gan arī jauni dalībnieki. Novērots,
ka čaklāk vasaras lasīšanas akcijā piedalījās
ikdienā aizĦemtākie bērni, kas bibliotēku
apmeklē tikai skolas brīvdienās. Bibliotekārs
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norāda, ka šovasar bērni lasīja daudz, īpaši,
grāmatas par dzīvniekiem, joprojām aktuāla
arī fantāzijas tēlu pasaule. Novērots, ka
šogad bērni lasīja vairāk sava prieka pēc,
necentās Ħemt plānākas grāmatas, lai ātrāk
savāktu vajadzīgo zīmogu skaitu, kā tas bija
vērojams iepriekšējā gadā. Gandrīz par katru
izlasīto grāmatu tika uzzīmēts zīmējums,
motivējoša bija iespēja savu darbiĦu aplūkot
bibliotēkas izstādē.
Filiālbibliotēkas ”Avots” bibliotekārs norāda, ka svarīgs publiskās bibliotēkas uzdevums ir stiprināt lasīšanas tradīcijas ăimenē,
un šajā akcijā tas bija vērojams, jo dalībnieku vidū bija vairāki pirmsskolas vecuma
bērni. Izpētīts, ka akcijas laikā palielinājies
bērnu literatūras nodaĜas apmeklējumu
skaits. Novērots, ka bērni zīmējumus un
aprakstus par izlasītajām grāmatām nesa uz
bibliotēku ne tikai tāpēc, lai iegūtu papildus
zīmogus dalībnieka kartītē, bet arī, lai
dalītos pārdomās un izteiktu savu viedokli
par izlasīto. Akcijas noslēgumā filiālbibliotēkā tika rīkots pasākums, kurā bērni
aplūkoja citu dalībnieku veidotos grāmatu
aprakstus, zīmējumus, dalījās pārdomās par
izlasītajām grāmatām, viens otram ieteica
izlasīt interesantas grāmatas, kā arī iepazinās
viens ar otru. Pēc pasākuma ir izveidojusies
bibliotēkas lasītāju „domubiedru grupiĦa”,
viĦiem arī turpmāk tiks organizēti dažādi
pasākumi.
Filiālbibliotēkas ”Zemgale” bibliotekāriem izdevās vasaras lasīšanas akcijā iesaistīt tos bērnus, kuri līdz šim izmantoja tikai
datoru pakalpojumus. Bibliotekāri norāda,

ka bērni akcijā iesaistījās ar azartisku prieku,
ko palielināja iespēja iegūt balvas. Azarts ir
raksturīgs visai sabiedrībai, arī bērniem un
kāpēc gan to neizmantot bērnu izglītošanai?
Īpaši tāpēc, ka bibliotēkas pašlaik ir
palikušas gandrīz vienīgās, kurās bērniem
var mācīt mīlēt grāmatas. Mājās brīvais laiks
bieži tiek pavadīts pie datora vai televizora,
arī vecāki ir aizĦemti darbā, viĦiem nereti
nav laika pievērsties bērniem, līdz ar to grāmatu lasīšana paliek novārtā. Arī skolotāji
apgalvo, ka arvien biežāk bērni vairs nezina
ne grāmatu autorus, ne nosaukumus, tāpēc
vasaras lasīšanas akcijas dalībnieki īpaši tika
mudināti pievērst uzmanību autora un nosaukuma ziĦām, kad veidoja zīmējumus par
izlasīto grāmatu. Vasaras lasīšanas akcijas
čaklākie dalībnieki tika godināti filiālbibliotēkas pasākumā, kurā visi kopā minēja
mīklas par grāmatām, spēlēja spēles un
rotaĜājās.
Pārlūkojot vasaras lasīšanas akcijas gaitā
paveikto un sasniegto, RCB filiālbibliotēku
bibliotekāri izsaka vienotu atzinīgu vērtējumu šādai lasīšanas veicināšanas formai.
Tomēr – labākais RCB filiālbibliotēku padarītā darba vērtējums ir lasītāju pozitīvās
atsauksmes, kuras bibliotēkās izskanējušas
vairākkārt. Pateicība enerăiskajiem RCB
filiālbibliotēku kolektīviem un bibliotēku
darba ar bērniem entuziastiem : Natālijai
Hološai, Annai Dunajevskai, Silvai Rozenšteinai, Sandrai Kokinai, Olgai Sincovai,
Anitai Dziedātājai, Vēsmai CeriĦai, Dzidrai
GudĜevskai.
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Maruta Svikle
RCB Daugavas filiālbibliotēkas
galvenā bibliotekāre

GRĀMATA. GRĀMATA? GRĀMATA…
ESEJA
nespēka gados, kad dzīves kamols jau visai
smags, kad arvien vairāk gribas just atbalstu.
Jā, arī līdzjūtīgu glāstu…
Es nāku no senseniem laikiem, no tāltālām zemēm. Mani pazina Tavs tēvs un
Tava māte, viĦu tēvs un māte. Mani pazina
mūks klostera cellē. Mani pazina paaudžu
paaudzes… Kaut gadsimtiem nīdēta, dedzināta un pātagām kapāta, tomēr pastāvu –
neiznīdēta, izdzīvojusi un neuzvarama.
Mans vārds ir Grāmata. Esmu NeizsmeĜama. Daudzveidīga. Saudzējama. Un Mūžīga… Esmu Grāmata. Cilvēka prātā un domās radusies, cilvēka sirdī sev mājvietu
atradusi.
Es – Grāmata – gaismas nesēja. Kā šodien un vakar. Kā aizvakar. Kā pirms
daudziem, daudziem gadu simtiem… Es –
gaismas nesēja arī rīt. Ar vārdu rindām, kas
uzrakstītas. Ar tām vārdu rindām, kuras vēl
tikai Tu rakstīsi…
Es biju, esmu un būšu Tavs ceĜabiedrs
cauri gadu desmitiem. Tavs ceĜabiedrs ne
jau tikai līdz pirmajam pagriezienam vai
krustojumam, bet līdzās – vienmēr, visur.
Soli solī...
Es, Grāmata. Tavs ceĜš uz pasauli. Tavs
tālumā saucošais apvārsnis. Tavu domu, ilgu
un atziĦu nesēja. Tavs sarunu draugs. Tavs
dzīves lepnums un Tavs ieguvums. Draugs
vienmēr tam, kurš mani iemīlējis.
Es esmu visur. Mājās. Uz ielas. Skolas
somā. TrokšĦainā Ĝaužu pūlī. Pārpildītā
autobusā. Veikala skatlogā… NeizsmeĜama.
Daudzveidīga. Saudzējama. Un Mūžīga…

Es esmu visur. Mājās. Uz ielas. Skolas
somā. TrokšĦainā Ĝaužu pūlī. Pārpildītā
autobusā. Veikala skatlogā…
Es nāku no Tavas bērnības. No tās brīnišėās zemes, kur saule silda siltāk, kur
puėes zied košāk, kur putni čalo līksmāk…
Es nāku no tiem tālajiem gadiem, kur basām
kājām skriets garām ziedošam jasmīnkrūmam, kur uz pelēka akmens ceptas smilšu
kūkas, ėerts balts taurenis pĜavā…
Es biju Tev līdzās skolas un jaunības gados, kur sākums Tavai lielajai gara gaitai un
dzīves ceĜa meklējumiem, kad tiek apjausta
robeža starp mazo un lielo, starp labo un
Ĝauno, vērtīgo un nevērtīgo. Es biju līdzās
Tev tik skaistajos gados, kur sapĦots, lasot
dzeju un vērojot saullēktu, kur meklētas
cerību zvaigznes un neprastas novērtēt tās,
kas pašas iekrīt rokās, kur iepazīta draudzība, arī nodevība, sastapta pirmā mīlestība... Jā, arī neapvaldīti, dusmās izkliegti
vārdi.
Es esmu kopā ar Tevi spēka un brieduma
gados, kad mainās dzīves redzējums un
vērtējums, bet tāpat ir gan sapĦi, gan ieceres
un vēlmes, gan drosme doties jaunos izziĦas
ceĜos. Es esmu kopā ar Tevi gados, kur ir arī
neizdošanās un zaudējuma rūgtums, bet kad
tiek piešėirta liela likteĦa balva – ar bērna
acīm un sirdi atklāt šo pasauli vēlreiz, ieiet
tajā no jauna atkal un atkal…
Es būšu kopā ar Tevi gados, kad tuvojas
dzīves rudens un vēji pūš skarbāk, kad lietus
līst biežāk, kad daudz kas ir paveikts, bet vēl
ir daudz spēka… Es būšu līdzās arī Tavos
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Doloresa Veilande
RCB direktora vietniece

IFLA 75. ĂENERĀLKONFERENCE MILĀNĀ
(Austrālijā), kā sākotnēji bija paredzēts. Taču jebkura vieta kādam aizvien būs tālu. Vai
arī gluži otrādi – šogad pārsteigumu raisīja
fakts, ka Zimbabves delegātu konferencē
bija tieši tikpat daudz, cik atbraucēju no
Īslandes.
Atklājot konferenci, Klaudija Luksa atgādināja, ka publiskā bibliotēka ir institūcija
ikvienam, un tās apmeklētāji netiek vērtēti
pēc sociālā statusa.
Bibliotēkas pienākums ir sniegt iedzīvotājiem maksimāli labu pakalpojumu par viĦu
pašu nodokĜos samaksāto naudu. Jenss Ingemans (Jens Ingemann), Dānijas Karaliskās
bibliotēku skolas profesors, uzsvēra, ka šī
brīža atslēgas vārdi ir apvienošanās un integrācija. Tas nozīmē ne tikai telpu optimizāciju, bet arī tradicionālo bibliotēku apvienošanu ar skolas bibliotēkām un citiem mācību centriem, piedāvājot vienotu izglītības
programmu un attiecīgu pasākumu klāstu, kā
arī ar kultūras centriem (zviedriski kulturhuset), kuru izveidi nosaka apkaimes iedzīvotāju vajadzības. Apvienošanās un integrācija
nozīmē stipru bibliotēku tīklu. Tas nozīmē
lasītājam, nevis bibliotekāram domātu krājumu. Tas nozīmē sadarbību un partnerību jeb
bibliotēkas skolās, cietumos, slimnīcās, sociālajās mājās, kultūras namos, stacijās,
veikalos un citās vietās. Tas nozīmē darbu ar
lasītājiem. Bibliotēka apkalpo visus lasītājus
neatkarīgi no viĦu sociālā stāvokĜa un piedāvā informāciju visām lasītāju grupām.
Lasītājs ir bibliotekāra sadarbības partneris,
un bibliotekāram jāattīsta un jāpilnveido
savas prasmes, lai strādātu kompetenti un
radoši. Bibliotekāra profesionalitātes rādītājs
ir krājums, tam jābūt daudzpusīgam un jāspēj apmierināt lasītāja pieprasījumu. Tātad
bibliotekārs ir tas, kurš nodrošina visa bibliotekārā procesa un pakalpojuma kvalitāti.
Īpašs pakalpojumu klāsts piedāvājams tādām lietotāju grupām kā jaunieši, darba

„Bibliotēkas rada nākotni: būvējam uz
kultūras mantojuma pamatiem” (Libraries
create futures: building on cultural heritage) – tāda ir IFLA 75. ăenerālkonferences
pamattēma. „Bibliotēkas patiesi var veidot
nākotni, pilnveidojot cilvēku dzīves kvalitāti
caur viĦu kultūru. Bibliotēkas ir saglabājušas visas cilvēces zināšanu datubāzes. Bibliotēkas saglabā līdzsvaru starp pagātni un
nākotni, vēršot saknes vitālos nākotnes elementos un tādējādi bruăējot ceĜu sabiedrības
attīstībai, sekmējot labāku dzīves kvalitāti
un veicinot kontaktus starp dažādām civilizācijām un kultūrām visā pasaulē,” saka
IFLA 2009 Itālijas Nacionālās komitejas
prezidents Mauro Guerīnī (Mauro Guerrini).
Pateicoties Rīgas Domes un RD Kultūras
departamenta atbalstam, Rīgas Centrālās
bibliotēkas pārstāvjiem ik gadus ir bijusi
iespēja apmeklēt visaugstākā līmeĦa profesionālās konferences un gūt informāciju par
to, kā strādā pasaules bibliotēkas. Ja visu
citu valsts institūciju augstākajos ešelonos
būtu šāda iespēja izvērtēt un ieviest starptautisko pieredzi, mūsu valsts ekonomika
nekad nebūtu nonākusi līdz destruktīvajai
situācijai, kādu esam piedzīvojuši šodien.
Savstarpējo sakaru jomā Rīgas Centrālā
bibliotēka ir izdarījusi maksimāli daudz, lai
mūsu profesionālajā vidē, ekonomiskajā un
cilvēkresursu kontekstā pēc iespējas pilnīgāk
izmantotu struktūras attīstībai vitāli svarīgu
pozitīvo radošo pieredzi.
Pamatvārds, kurš izskanēja Milānas konferencē, protams, bija krīze jeb ekonomiskā
lejupslīde. Šajā situācijā viens no galvenajiem IFLA uzdevumiem, kā atzina IFLA
prezidente Klaudija Luksa (Claudia Lux), ir
nezaudēt organizācijas dalībnieku skaitu, bet
gluži otrādi – piesaistīt jaunus biedrus. TādēĜ, lai Eiropas valstu pārstāvjiem atvieglotu
dalību konferencē, IFLA nākamā gada konference notiks Gēteborgā, nevis Brisbenā
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meklētāji, cilvēki ar īpašām vajadzībām un
veci cilvēki. Kvīnsas publiskās bibliotēkas
(Queens Borough Public library, ASV) direktors Tomass Galante (Thomas Galante)
konferencē stāstīja par ASV pieredzi darbā
ar pusaudžiem jeb projektu „Teens Library”,
kura ietvaros bibliotēkas darbā tiek iesaistīti
arī paši jaunieši. Tā ir maza bibliotēka, kurā
izvietoti 38 datori. Šeit tiek piedāvāti žurnāli, taču grāmatu nav vispār, tās var saĦemt
un lasīt centrālajā bibliotēkā, kura atrodas
turpat netālu. Šeit notiek individuālais darbs
ar jauniešiem. Bibliotekārs ne vien palīdz ar
padomu visdažādākajos jautājumos (bibliotēkā tiek gatavoti arī skolas uzdevumi), bet
arī iesaistās sarunās un sadarbojas ar sociālajiem darbiniekiem. Bibliotēkai ir milzīgs apmeklējums un liela popularitāte
jauniešu vidū.
Runājot par krājuma attīstības tendencēm, konferencē tika apliecināts, ka krājums
bibliotēkās kĜūst mazāks, taču kvalitatīvāks
un mūsdienīgāks. Pieaug krājuma atklāsmes
loma, un bibliotekāra uzdevums ir prezentēt
savu kolekciju arvien labāk. Grāmatai nav
jābūt klasificētai ar 11 zīmēm aiz komata un
noliktai plauktā tikai bibliotekāram zināmā
vietā. Cīrihes pilsētas bibliotēkas pārstāvji
aicināja kolēăus ieviest lietotājiem draudzīgu fonda izvietojuma shēmu jeb tematisko
kārtojumu. Rīgas Centrālā bibliotēka šo
Cīrihē izveidoto tematiskā kārtojuma shēmu
saĦēma dāvinājumā, un tas ir mūsu lielākais
ieguvums no 75. IFLA ăenerālkonferences.
RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaĜas
galvenā bibliotekāre Lora ViĜėina to ir iztulkojusi latviski, un RCB darba grupa strādā,
lai piemērotu šo shēmu mūsu apstākĜiem.
Liela loma fonda atklāsmē ir arī ieteicošajai bibliogrāfijai jeb literatūras sarakstiem, kas domāti dažādiem lasītāju slāĦiem,
piemēram, bērniem vai dažādām sabiedrības
marginālajām grupām.
Daudz uzmanības konferences gaitā tika
veltīts personāla menedžmentam. Mūsdienu
apstākĜos, kad samazinās bibliotekāru skaits
(jau pieminētajā Kvīnsas bibliotēkā darbinieku skaits ir samazinājies par 250 cilvēkiem), daudzās valstīs tiek praktizēta brīvprātīgo jeb voluntieru piesaiste. Arī daĜa

RCB darbinieku, kuri vairs nestrādā RCB, ir
izteikuši vēlēšanos nākt un palīdzēt, un šī
vēlēšanās ir tikai atbalstāma.
Pieaug arī lendomātu jeb automatizētās
izsniegšanas automātu nozīme. Automāti
atslogo bibliotekāru no rutīnas darba, jo pie
apkalpošanas galdiem vairs neveidojas rindas, bet bibliotekārs var pievērsties efektīvam profesionālajam darbam – saskarsmei,
uzziĦu darbam, viedokĜu izpētei u.c.).
Šobrīd viena no populārākajām pasaulē ir
firmas 3M produkcija. Šīs firmas lendomāts
darbojas arī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”. Populāras ir arī iebūvētas grāmatu
nodošanas kastes pie bibliotēku durvīm, kas
nodrošina lasītājam iespēju nodot patapinātās grāmatas 24 stundas diennaktī.
Bibliotēku ēku un telpu jautājumā konferencē dominēja viedoklis, ka bibliotēka nav
vieta, kur uzkavēties tikai īsu brīdi, lai
nodotu un saĦemtu grāmatas. Tā ir arī vieta
atpūtai, vieta, kur satikt citus cilvēkus un,
protams, saĦemt bibliotekāros pakalpojumus. Veiksmīgs arhitektūras un telpu dizaina paraugs, ko konferences dalībniekiem
bija iespēja apskatīt, ir, piemēram, Bergamo
bibliotēka ar novadpētniecisku ievirzi un
lielu bibliogrāfisko retumu kolekciju. Milāna ir Lombardijas reăiona galvaspilsēta, un
šeit darbojas visdažādākā lieluma bibliotēkas ar publiski pieejamu telpu amplitūdā
no 300 līdz 2500 m2 un attiecīgi 50 līdz 500
lasītāju darba vietām.
Liela nozīme bibliotēkas atpazīstamībai
pilsētvidē ir norādēm un simboliem. Milānā
izvietotas speciālas ceĜa zīmes, kas norāda
bibliotēkas atrašanās vietu. Arī RCB administrācija ir iecerējusi vērsties Rīgas Domē
ar īpašu projektu šādu norāžu ieviešanai.
Bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanā
pieaug bibliobusu loma. Populāri kĜūst
interneta busi, kuri nepārvadā grāmatas vai
citus informācijas nesējus, bet gan datorus ar
interneta pieslēgumu. Šādus busus var
izmantot gan informācijas meklēšanai, gan
datorapmācībām. Bibliobuss nepieciešams
arī Rīgā. Somijas kolēăi piedāvāja mums
piedalīties kopīgā projektā, lai saĦemtu
interneta busu ar desmit darbavietām, kurā
bibliotekārs varētu apmācīt desmit lietotājus.
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Starp citiem jaunumiem interesanta ideja
bija parka bibliotēka ar mazu, lietotājiem
draudzīgu fondu un pārdomāti iekārtotu
vietu bērniem.
Noslēgumā gribas citēt Stokholmas
pilsētas bibliotēkas direktori Ingu Lundenu
(Inga Lunden): „Bibliotēka palīdz augt pilsētai un aug līdz ar pilsētu”. Tas ir aicinājums nezaudēt misijas apziĦu un profesionālās kvalitātes arī šajā grūtajā laikā un pieĦemt jaunus izaicinājumus, turpinot glabāt
mūsu kultūras mantojumu un arvien jaunās
formās strādājot nākotnei.

Šāda projekta izstrādē esam uzsākuši sadarbību ar Somijas bibliotēku kolēăiem.
Konferences dalībniekiem bija izdevība
apmeklēt profesionālo izstādi. Vērā Ħemama
vieta izstādē bija bibliogrāfisko rādītāju
klāstam, jo lasīšanas vadīšanai pasaulē joprojām ir nenovērtējama nozīme. Firmas 3M
stendā apmeklētāji varēja aplūkot lendomātu
piedāvājumu. Delegātu uzmanībai tika piedāvāts arī grāmatu tīrāmais aparāts. Diemžēl
pašreizējos ekonomiskajos apstākĜos RCB
sev nevar tādu atĜauties, taču, tiklīdz situācija uzlabosies, varēsim domāt arī par to.

Alla Peskiševa
RCB Personāla nodaĜas vadītāja

16. STARPTAUTISKĀ KONFERENCE
„KRIMA – 2009”
2009. gada jūnijā man bija iespēja
piedalīties 16. Starptautiskajā konferencē
„Krima – 2009”, kuras tēma – „Bibliotēkas
un informācijas resursi mūsdienu zinātnes,
kultūras, izglītības un biznesa pasaulē”.
Konferencē piedalījās ap 1200 dalībnieku no
28 valstīm: Austrijas, ASV, Azerbaidžānas,
Baltkrievijas, Francijas, Gruzijas, Igaunijas,
Kanādas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas,
Čehijas, Jordānijas, Šveices, Slovēnijas,
Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Somijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Vācijas u.c.
Konferences svinīgā atklāšana notika 8.
jūnijā. To vadīja un ievadrunu teica konferences „Krima – 2009” organizācijas komitejas priekšsēdētājs Jakovs Šteinbergs
(Jakov Schtainberg). Svinīgajā atklāšanā
piedalījās arī Sudakas pilsētas mērs A. Dementjevs, Ukrainas kultūras un tūrisma
ministrs V. Vovkuns, IFLAs valdes locekle
Barbara Fords (Barbara Ford) u.c. amatpersonas.
Darbs konferencē notika vienlaikus 14
sekcijās. Viena no sekcijām „Bibliotēku personāls, profesija un izglītība” bija veltīta

bibliotēku darbiniekiem un tās darbu atklāja
Maskavas Valsts Kultūras un mākslas universitātes rektors Ramazans Abdulatipovs
(Ramazan Abdulatipov) ar referātu „Personāls un kultūra: valsts un sabiedrības loma”,
kurā tika iztirzāti galvenie uzdevumi darbam
ar personālu. Notika trīs sesijas un sesijas
laikā tika aplūkoti sekojoši jautājumi:
1. Darbinieku potenciāls – vai mēs zinām,
kāds tas ir un vai mēs zinām, kā to izmantot
bibliotēkas labā?
2. Organizācija – deviĦgalvu pūėis! Cik
galvas pūėim var atšėelt, lai tas vēl joprojām
būtu spēkpilns un dzīvespriecīgs jeb kā
restrukturizēt organizāciju, nezaudējot tās
darbaspējas?
3. Tas, ko darbinieks zina un prot, un tas,
ko darbinieks izmanto savu darba uzdevumu
veikšanai – vai tas ir viens un tas pats? Kā
stimulēt un motivēt darbinieku izmantot
savas spējas un prasmes organizācijas mērėu
sasniegšanā?
4. Laika plānošana kā viens no personāla
resursu efektīvas izmantošanas līdzekĜiem.
5. Darbinieku emociju vadība kā neatsverams iekšējais dzinējspēks.
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6. Amatu apraksti – dieva dāvana vai
sodība? Ko darīt, lai darbinieks redzētu pāri
amatu aprakstu robežām?
7. „Trīs vienā” jeb kā motivēt darbinieku
strādāt daudz, kvalitatīvi un būt lojālam
darba devējam!
Daudzos referātos tika runāts par jauno
darbinieku sagatavošanu, viĦu mācībām dažādās izglītības iestādēs. Tika runāts par
darbiniekiem ar profesionālām zināšanām un
pieredzi, kā arī ar labām savstarpējām saskarsmes prasmēm. Marcins Demovskis
(Marcin Demovcky) no Lielbritānijas uzsvēra, ka savā valstī viĦi ir sapratuši, ka
cilvēki ir galvenā vērtība un par viĦiem
vajadzētu domāt visvairāk un pirmām kārtām. Cita referente atzīmēja, ka nepārtrauktas darbinieku kvalifikācijas līmeĦa
celšanas rezultātā ceĜas arī lasītāju apkalpošanas kvalitāte.
Sekcijas ietvaros notika arī J. Stoljarova
mācību grāmatas „Bibliotēka ekstremālā
situācijā” prezentācija un apaĜā galda diskusijas, kurās tika runāts par cilvēkiem
visdažādākajos aspektos – par cilvēku labklājību, pamatvajadzību nodrošināšanu,
izglītību un darbu.
Konferences ietvaros tika organizēta
specializēta izstāde „Bibliotēku sistēmas,
informacionālā un izdevēju produkcija”.

Alla Peškiševa Krimā

Piedalīšanās konferencē sniedza iespēju
iepazīt citu valstu pieredzi, salīdzināt ārvalstu kolēău veikumu ar savu darbu, ka arī
rast jaunus kontaktus. Krimas konference –
tā ir plaša profesionālās saskarsmes vide,
kurā vienmēr var gūt jaunas idejas
turpmākajam darbam.
Liels paldies Rīgas Centrālās bibliotēkas
vadībai par iespēju piedalīties šajā
konferencē. Tā bija brīnišėīga iespēja
izrauties no ikdienas rutīnas, uzzināt par
personāla vadības praksi citās valstīs un
paskatīties uz situāciju Latvijā no malas.

Daina Ăeibaka
RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja

TURPINĀS RĪGAS UN ZVIEDRIJAS
PUBLISKO BIBLIOTĒKU SADARBĪBA
nekā 20 gadus visdažādākajās pašvaldības
darbības jomās, tādās kā labklājība un komunālā saimniecība, vide un pilsētas satiksme, jaunatnes sports un veselības
veicināšana un, protams, izglītība un kultūra,
tika īstenoti dažādi pašvaldību un reăionu
attīstību veicinoši pasākumi.
Īpaši auglīgi Norčēpingas un Rīgas sadarbība attīstījusies pašvaldības publisko

2009. gada martā tika parakstīts jauns Rīgas un Norčēpingas pašvaldību sadarbības
līgums. Šī līguma ietvaros paveras jaunas
perspektīvas arī Rīgas Centrālās bibliotēkas
(RCB) un Norčēpingas pilsētas bibliotēkas
sadarbībā.
Rīgu ar Zviedrijas Karalistes pilsētu Norčēpingu saista ilggadēja pašvaldību sadraudzība. Tā aizsākās 1988. gadā, un vairāk
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bibliotēku darba jomā. Te minamas visdažādākās aktivitātes, kas saistās ar profesionālo pieredzes apmaiĦu informācijas tehnoloăijās, mājas lapas veidošanā un darbībā,
krājuma komplektēšanas un atklāsmes laukā, lasīšanas popularizēšanā, darbā ar lasītāju grupām, sevišėi darbā ar cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un daudzos citos jautājumos. Mācību braucieni, kopīgi semināri,
izstādes un citi pasākumi ir bijuši abpusēji
vērtīgi un devuši iespēju radīt vienotu konceptuālu priekšstatu par to, kas tad īsti ir
moderna Eiropas publiskā bibliotēka.
Laiki mainās, un jauni sociālekonomiskie
apstākĜi aicina domāt par jaunām darba
formām.
Oktobrī RCB viesojās Norčēpingas pilsētas bibliotēkas direktore Birgita Hjerpe
(Brigitta Hjerpe) un bibliotēkas darbinieki
Ola Gustafssons (Ola Gustafsson) un Lena
Starborga (Lena Starborg).
Starp citiem jauninājumiem viesi atzinīgi
novērtēja Bila un Melindas Geitsu (Bill and
Melinda Geits) un Latvijas valsts līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta
radītās iespējas, tai skaitā iespēju bibliotēkā
lietot bezvadu internetu. Zviedru kolēăiem
Ĝoti patika arī ideja par nacionālā kino
bezmaksas demonstrācijas iespējām publiskās bibliotēkas lietotājiem, ko Nacionālā
kino centra un v/a „Kultūras informācijas
sistēmas” kopprojekta ietvaros piedāvā
portāls www.filmas.lv.
Lielu iespaidu uz zviedru kolēăiem atstāja renovētā RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”,
it īpaši jaunais, ērti un vienkārši lietojamais
pašapkalpošanās aparāts izdevumu saĦemšanai un nodošanai, ko aprobācijai RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme” uzstādījusi Suomen 3M Oy pārstāvniecība Latvijā.
Šīs ierīces uzdevums ir atbrīvot bibliotekārus no rutīnas darba. Viesus sajūsmināja
„Vidzemes” plašās, ērtās un gaišās telpas –
vide, kurā var tikt sniegts patiesi mūsdienīgs
bibliotekārais pakalpojums.
Tomēr visvairāk zviedru kolēăus iedvesmoja jaunais RCB izsniegšanas punkts
Rīgas Domes Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem KatoĜu ielā 57 ar sešdesmit vietām

lasīšanai un iespējām bez maksas lietot
internetu un citas datorprogrammas, kā arī
saĦemt kvalificētas profesionāla bibliotekāra
konsultācijas. Norčēpingas pilsētas bibliotēka saviem lietotājiem šādus pakalpojumus
pagaidām nepiedāvā. Tādējādi viena no galvenajām pamattēmām, plānojot RCB un
Norčēpingas pilsētas bibliotēkas tālāko sadarbību, ir pieredzes apmaiĦa jaunu lietotāju
kategoriju piesaistē jeb ceĜš pie tiem lasītājiem, kuri paši nevar atnākt uz bibliotēku,
kā šo jauno darba lauku iezīmē RCB
direktore Dzidra Šmita.

Norčēpingas kolēăi pie pašapkalpošanās aparāta
RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”

Otrs virziens, kurā paredzēts attīstīt sadarbību, ir pieredzes apmaiĦa ārējās apkalpošanas punktu veidošanā cietumos. Šādu
pakalpojumu RCB iecerējusi piedāvāt Brasas stingrā režīma cietumā, kur lietotājiem
būtu pieejami gan Geitsu projekta ietvaros
sarūpētie datori, gan grāmatas un žurnāli no
RCB krājuma, gan profesionāla RCB bibliotekāra padomi fonda uzskaitē un izkārtojumā, kā arī datorlietošanā.

Brasas cietums, Rīgā Laktas ielā 2/4
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Kaut arī pieeja internetam šiem cilvēkiem
ir liegta, saskaĦā ar cilvēktiesību pamatprincipiem fiziskā izolētība nenozīmē intelektuālo izolāciju, un tam, kurš pēc soda
izciešanas vēlēsies integrēties sabiedrībā,
vajadzēs orientēties arī informācijas tehnoloăiju vidē. Par šāda veida pakalpojumiem,
tāpat arī par bibliotēkas veidošanu dienas
centros jādomā arī Norčēpingā, uzskata
zviedru bibliotekāri.
Sadarbība ar Norčēpingas pilsētas bibliotēku nav vienīgais RCB un Zviedrijas municipālo iestāžu saskarsmes punkts. SaskaĦā
ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes
lēmumu 2014. gadā par Eiropas kultūras
galvaspilsētām kĜūs Rīga un Zviedrijas pilsēta Umea. Tādējādi, RCB sadarbības partneru lokā ir arī Rīgas kultūras galvaspilsētas
titula dvīĦumāsas – Umea pilsētas pašvaldības bibliotēka.
Umea pilsētas bibliotēkas darbinieku vizīte septembrī bija viens no pirmajiem soĜiem divu kultūras galvaspilsētu un divu
bibliotēku sadarbībā.

akcentējot izpratni par kultūru kā pozitīvu
pārmaiĦu spēku visdažādākajās jomās. Tieši
šī nostādne varētu būt pamatā arī RCB un
Umea pilsētas bibliotēkas pieredzes apmaiĦai pakalpojumu sniegšanā tiem cilvēkiem,
kas uz laiku ir izolēti no sabiedrības, jeb
bibliotekāro pakalpojumu piedāvājumā ieslodzītajiem.

Projekta CADDIES pārstāvji
RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēkā

RCB un ZiemeĜvalstu sadarbības kontekstā iekĜaujamas arī aktivitātes, kas norisinās
Rīgas Domes MājokĜu un vides departamenta īstenotā projekta „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem” (CADDIES, Creating attractive developed and dynamic societies together with
inhabitants) ietvaros. Šajā starptautiskajā
projektā sadarbojas dažādas Norčēpingas
(Zviedrija), Helsinku (Somija) un Rīgas organizācijas. Projekta realizētāju pilotreăions
ir Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, tai
skaitā arī šīs apkaimes publiskās bibliotēkas,
kurās projekta īstenotāji rīko tikšanās ar iedzīvotājiem un veic dažādas aptaujas, kuru
rezultātu apkopojums, kā iecerēts, palīdzēs
izstrādāt metodes pievilcīgu, stabilu un drošu dzīvojamo rajonu izveidei neatkarīgi no
to iedzīvotāju nacionālās un sociālās piederības vai kultūras un reliăiskajām prioritātēm Un last but not least, Rīgas Centrālā
bibliotēka ik gadus piedalās ZiemeĜvalstu
bibliotēku nedēĜā, ko koordinē ZiemeĜu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar
biedrību Norden Latvijā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru.

Umea bibliotekāri iepazīstas ar
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” retrofondu.

Viesi apciemoja Rīgas Centrālo bibliotēku un RCB filiālbibliotēku „Vidzeme” kā
arī RCB Vecrīgas filiālbibliotēku. RCB direktore Dzidra Šmita iepazīstināja zviedru
bibliotekārus ar RCB darbību un attīstības
perspektīvām. Tikšanās laikā Rīgas pieteikuma 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam (EKG 2014) projekta vadītāja
Aiva Rozenberga pastāstīja viesiem par
programmas „Force Majeure” jeb Rīgas pieteikuma filozofiskajām pamatnostādnēm,
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1997. gadā aizsāktās ZiemeĜvalstu bibliotēku nedēĜas rīkotāju mērėis bija atdzīvināt
piemirstu tradīciju – sanākt kopā, lai lasītu
grāmatas, ieklausītos cits citā, sarunātos.
Plašākā izpratnē tas nozīmē iepazīties ar
kaimiĦvalstu literatūru, veidot dialogu starp
valstīm. 2009. gada ZiemeĜvalstu bibliotēku
nedēĜas moto bija „Karš un miers ZiemeĜvalstīs”, un tā bija veltīta Somijas un
Zviedrijas vēsturiskajām attiecībām, atzīmē-

jot 200 gadu jubileju kopš Somijas atdalīšanās no Zviedrijas. Pēc skaita divpadsmitajā ZiemeĜvalstu nedēĜā tika lasīti
izcilā norvēău rakstnieka Knuta Hamsuna
darbi. Tāpat kā katru gadu, šajos svētkos
piedalījās arī RCB un virkne filiālbibliotēku.
Lasām ZiemeĜu literatūru, piedalāmies
kopīgos projektos, dalāmies profesionālajā
pieredzē – tāda ir mūsu tradīcijām bagātās
sadarbības ikdiena.

Doloresa Veilande
RCB direktora vietniece

BARSELONAS BIBLIOTĒKAS NO MONOMEDIJU
PAGĀTNES UZ MULTIMEDIJU TAGADNI
darbinieku tālākizglītībai, jaunas idejas RCB
filiālbibliotēku telpu interjera risinājumiem
un bibliotēku rekonstrukcijas un restaurācijas projektiem – tādi bija Barselonas brauciena nenovērtējamie ieguvumi.
Pieredzes apmaiĦas gaitā iepazināmies ar
Barselonas Bibliotēku dienesta darbu, funkcijām un menedžmentu: darbinieku apmācību formām un metodēm gan tradicionālo
pakalpojumu sniegšanā, gan darbā ar jaunajām informācijas tehnoloăijām, inovatīvu
apmācību metožu ieviešanā, tālākizglītības
metodiskajām nostādnēm, tālākizglītības
kursiem bibliotēkas vadībā un bibliotekāro
pakalpojumu mārketingā un citiem dienesta
darba virzieniem.
Barselonas Bibliotēku dienests jeb, ja gribam būt precīzi, Bibliotekāro pakalpojumu
menedžmenta apvienība, ir Barselonas pašvaldības Kultūras departamenta struktūrvienība, kam ir konsultatīvas un padomdevēja institūcijas statuss. Tas sniedz konsultācijas Barselonas provinces bibliotēkā par
bibliotēku menedžmentu, bibliotēku automatizāciju un datorsistēmu vadīšanu, informācijas pakalpojumu attīstību; veic pētījumus
bibliotekārajā darbā, organizē personāla vadību un tālākizglītību, nodrošina atsevišėu
provinces apdzīvoto vietu iedzīvotāju biblio-

Leonardo da Vinči mobilitātes projekta
ietvaros organizētā brauciena ăeogrāfiskais
mērėis bija Katalonijas galvaspilsēta Barselona, bet profesionālais mērėis – bibliotēku menedžmenta un arhitektūras speciālistu pieredzes apmaiĦa tālākizglītības
attīstības jomā.
2009. gada oktobrī Katalonijā pavadītajās
septiĦās dienās kopā ar RCB Bibliotēku
dienesta galveno bibliotekāri Zani Šmitu
tika apmeklēts gan Barselonas Municipalitātes Bibliotēku dienests, gan virkne bibliotēku Barselonā un tās apkaimē (Jaume
Fuster library, Sagrada Familia library,
Zona Nord library, Sant Boi de Llobregat
library, Vapor Badia library, Biblioteca de
l’Ateneu Barcelonès u.c.).
Pieredzes apmaiĦas programma bija intensīva un daudzpusīga. Tās laikā tika gūts
plašs ieskats bibliotekārā darba organizēšanas pamatprincipos un jaunākajās publisko
bibliotēku funkcionālo plānu risināšanas
koncepcijās Barselonā. Notika arī intensīvas
diskusijas ar bibliotēku projektēšanas un
apkalpošanas nozaru speciālistiem.
Jaunas profesionālas atziĦas, jauni sadarbības kontakti ar Barselonas Bibliotēku dienesta speciālistiem, jaunas ierosmes Rīgas
publisko bibliotēku tīkla optimizācijai un
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(Assumpta Bailac) sniedza plašu ieskatu
Barselonas bibliotēku tīkla attīstībā, kā arī tā
vadības un plānošanas, jauno tehnoloăiju
ieviešanas un izmantošanas, kā arī pasākumu organizācijā.
2009. gada jūnijā Barselonā ir 34 publiskās bibliotēkas, no tām 8 reăionāla mēroga un 26 – vietēja mēroga iestādes. 25 bibliotēkas aprīkotas ar multimediju telpām jeb
mācību klasēm ar vairāk nekā 500 interneta
piekĜuves vietām un bezvada interneta pieeju visās bibliotēkās (bezvadu internets Barselonā bijis pieejams jau pirms 20 gadiem…), kas ir tehniskā bāze gan lietotāju
apmācībai informācijpratībā, gan lietotāju
radošajai darbībai un dažādiem kultūras
pasākumiem.
Pēdējo desmit gadu laikā Barselonas bibliotēku kopējā telpa pieaugusi par 294%,
krājums – par 279% (materiāli 56 pasaules
valodās un 60 pasaules valstu 200 preses
izdevumu nosaukumi). 22 bibliotēkas lepojas ar specializētām kolekcijām (piemēram,
Jaume Fuster library specializējas jauniešiem adresētu kultūras un ceĜojumu materiālu piedāvājumā, bet Sagrada Familia
library – savā kolekcijā apkopo zinātnei un
videi veltītus materiālus). SaskaĦā ar Barselonas krājuma koncepciju, bibliotēku kolekcija ir unikāls krājums ar diferencētām
pieejas vietām (bibliotēkām), bet daĜai krājuma atsevišėās bibliotēkās ir jābūt specializētai, pielāgojoties noteiktas vides marginālajām interesēm.
40,7% barseloniešu ir bibliotēkas lasītāju
kartes īpašnieki. Ar šo karti viĦi var lasīt
abonementā, lietot multimediju telpas, piedalīties bibliotēku rīkotajās aktivitātēs, un,
kas ir interesanti, arī izmantot atlaides, ko
kartes īpašniekam piedāvā vairāk nekā 100
pilsētas kultūras iestādes.
Tā kā pilsēta ir dzīvs un augošs organisms, tad, paplašinoties apdzīvotajiem rajoniem, pilsētas bibliotēku kartē jāplāno vieta
arī jaunām bibliotēkām. Pilsētas attīstības
plānā 2020. gadā iezīmētas vietas 47 bibliotēkām pašreizējo 34 vietā. Katrai no tām
jābūt sasniedzamai 15 minūšu gājienā kājām
no katra iedzīvotāja mājas, tāds ir Barselonas uzstādījums. Protams, vēl labāk, ja

tekāro apkalpošanu ar bibliobusa starpniecību. Bibliotēku dienests vērtē pakalpojumu pieejamību un kvalitāti un sekmē
jaunu publisko bibliotēku projektu izstrādi
un būvniecību.
Ielūkojoties Barselonas bibliotēku tīkla
attīstības vēsturē, redzam, ka tā aizsākas
1915. gadā, kad Katalonijas municipalitāšu
asociācija izveidoja pirmo tautas bibliotēku
dienesta tīklu. 1918. gadā tika atvērtas pirmās kataloĦu publiskās bibliotēkas jeb Katalonijas bibliotēkas filiāles, bet Barselonas
pilsētas bibliotēka tika dibināta 1934. gadā.

Bibliotēku dienestā

Pašlaik „Barselonas bibliotēkas” jeb BB,
Biblioteques de Barcelona ir iestāde, ko vada Barselonas domes un Barselonas apgabala padomes izveidotais konsorcijs (Consorci de Biblioteques de Barcelona).
Barselonā tiek strādāts saskaĦā ar „Barselonas bibliotēku plānu 1998. – 2010. 21.
gadsimta bibliotēkas: no informācijas uz
zināšanām”. Barselonas bibliotēku attīstības
plāns 12 gadiem deklarē pakalpojumu attīstības pamatvirzienus, nosaka standartu sistēmas izveidošanu un ieviešanu, kā arī iezīmē
bibliotēku tīkla attīstību – jaunu bibliotēku
būvniecības ieceres, rekonstrukciju plānus
u.tt. Savukārt atbildība par šo darbu summējas trīs līmeĦu institūciju – likumdevēju,
municipālo struktūru un Bibliotēku dienesta
saskaĦotā darbībā.
2001. gadā dibinātā Barselonas Bibliotēku konsorcija vadītāja Asumpta Bailaka
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Barselonas bibliotēkas kopumā apmeklē
16 miljoni cilvēku gadā. Katram iedzīvotājam dažādu pakalpojumu saĦemšanai pašvaldības bibliotēkā pilsētas budžetā gadā
paredzēti 13,56 EUR.
Plānojot jaunu bibliotēku, pamatnostādne
ir bibliotēkas telpiskā un funkcionālā risinājuma saplūsme noteiktā proporcijā. Starp
Bibliotēku dienestu un pašvaldību pastāv
līgums par bibliotēkas ēkas lielumu atkarībā
no attiecīgās teritoriālās vienības iedzīvotāju
skaita. Barselonas bibliotēku tīkls tiek dalīts
12 zonās un, atkarībā no iedzīvotāju skaita,
bibliotēkas tiek iedalītas lielās, vidējās un
mazās. SaskaĦā ar šo modeli jeb demogrāfisko modeli tiek veidoti arī fondi un veikta
kataloăizācija. Visām bibliotēkām Barselonā, tāpat kā pie mums, ir viens kopkatalogs.
Bibliotēku koordinācijas dienesta vadītāja
Marta Kano (Marta Cano) pastāstīja par
sadarbību ar pašvaldībām bibliotēku celtniecības jomā, kas nozīmē kopdarbu gan budžeta veidošanā un grantu piesaistē, gan
dažādu projektu izstrādē. Ikviena jauna
bibliotēka tiek atvērta ar Bibliotēku dienesta
veidotu sākotnējo fondu, kas aprīkots arī ar
visām nepieciešamajām norādēm.
Santi Romero (Santi Romero), Bibliotēkas arhitektūras apvienības vadītājs, sniedza
plašu ieskatu bibliotēku funkcionālās arhitektūras likumsakarībās un iepazīstināja ar
savu apjomīgo grāmatu „Library architecture” („Bibliotēku arhitektūra”), kas tika
uzdāvināta Rīgas Centrālajai bibliotēkai un
pieejama RCB Bibliotēku dienestā.
Būvējot jaunas bibliotēkas, arhitektiem
un bibliotekāriem jābūt savstarpēji dzirdīgiem, jo abpusēja kurluma rezultāts var būt
skaista, bet darbam nepiemērota ēka. Savukārt, politiėiem, kuri pieĦem lēmumus, savlaicīgi, vēl pirms celtniecības darbu uzsākšanas, jāsniedz informācija par to, kāda veida
bibliotēka nepieciešama konkrētajā laikā un
vietā, cik darba vietu nepieciešams, cik
izmaksās ēkas un telpu izbūve, uzturēšana,
mēbeles, aprīkojums un infrastruktūra u.tt.
Santi Romero uzsvēra bibliotēkas ēkas
semantisko jēgu pilsētas zīmju kopumā: pilsētvidē ēkai jābūt uzreiz atpazīstamai.
Cilvēkiem, kas atrodas bibliotēkā, jāzina,

bibliotēka atrodas tirdzniecības centra vai
veselības aprūpes iestādes tuvumā.
Barselonas kolēăi uzskata, ka vispārējas
ekonomiskās, informācijas, komunikācijas
un kultūras globalizācijas apstākĜos pieaug
nepieciešamība pēc jaunām daudzveidīgām
un elastīgām identitātes formām sabiedrībā.
Šajā kontekstā viens no publiskās bibliotēkas uzdevumiem ir akcentēt lokālās kultūras unikalitāti un atšėirību.
Otrs nozīmīgs bibliotēkas uzdevums ir
piedāvāt jaunas zināšanu ekonomijas formas
informācijas pārbagātības, lai neteiktu pārprodukcijas, apstākĜos, izmantojot plašās
mūsdienu informācijas tehnoloăiju iespējas.
Zināšanu ekonomija ir viens no pamatjēdzieniem mūsdienu bibliotēkas funkciju
izpratnē.
Turklāt, lai kĜūtu par nozīmīgu pilsētas
infrastruktūras sastāvdaĜu un nostiprinātu
savas pozīcijas, bibliotēkai jākĜūst par līderi
datu, informācijas, tēlu, ikonu un simbolu
meklēšanas un izpratnes jomā. Šādas ir
Barselonas kolēău filozofiskās nostādnes
izpratnē par to, kādi ir mūsdienīgas publiskās bibliotēkas uzdevumi sabiedrībā.
Barselonā darbojas ar likumu noteikta,
Ĝoti izkopta un niansēta dažādu izpildstruktūru atbildība bibliotēku darbības jomā.
Izstrādāti arī standarti, kas reglamentē dažādas šīs darbības puses. Ja vietējas nozīmes
bibliotēkas kolekcijas fonds ir 8,4 līdz 20
tūkstoši vienību, tajā jābūt 60 nosaukumu
periodiskajiem izdevumiem, kas jāizvieto
500 – 650 m² lielās telpās. Šādai bibliotēkai
jābūt atvērtai 30 – 40 stundas nedēĜā. Reăiona nozīmes bibliotēkas krājums ir no
30,5 līdz 75 tūkstoši vienību liels, (25%
katra fonda ir bērnu literatūra), tā abonē 140
periodiskos izdevumus, tās telpu lielums ir 2
000-3 000 m², un tā atvērta 45-60 stundas
nedēĜā. Jāpiezīmē, ka Centrālās Metropolitan Pilsētas bibliotēkas telpas aizĦem 15
000 m ², tās krājums ir 600 000 vienību, un
tā atvērta 60 – 84 stundas nedēĜā. Šādas
bibliotēkas Barselonā ir četras no trīsdesmit
četrām. Savukārt, 12 bibliotēkas lasītājiem ir
atvērtas vairāk nekā 40 stundas nedēĜā, bet
18 bibliotēkas – vairāk nekā 30 stundas
nedēĜā.
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kas notiek ārpusē, bet tiem, kas ārpusē,
jāzina, kas notiek iekšpusē (t.i., bibliotēka ir
vieta, kas nodrošina abpusēju informācijas
plūsmu). Vitāli nepieciešama bibliotēkā ir
telpa, kas sniedz iespēju satikt citus cilvēkus. Lietotājorientētas bibliotēkas saimniekam jādara viss, lai lasītājs spētu tajā orientēties un atrast visdažādāko informāciju. Bez
tam lietotājam jādod iespēja izvēlēties starp
darba vietu, kas ir domāta vienam apmeklētājam, un tādu, kurā vienlaicīgi var uzturēties vairāki cilvēki. Tas pats sakāms par
datorvietām. Un, protams, ideāli, ja skats,
kas paveras, raugoties laukā pa bibliotēkas
logu, ir skaists un iedvesmojošs.
Runājot par bibliotēkas funkcijām un
konceptuālām nostādnēm sadarbības jomā,
Barselonas kolēăi uzsvēra, ka bibliotēkai kā
kultūras iestādei informācijas sabiedrībā ir
sava īpaša loma: tā darbojas kā visdažādāko
tematu avots un krātuve, jaunu produktu
inkubators un klasifikācijas un kataloăizācijas aăentūra. Bibliotēka ir vieta, kur tiek
izzināts, stimulēts un apmierināts lietotāja
pieprasījums. Jauna tipa pieprasījuma apmierināšanai nepieciešams jaunas paaudzes
aprīkojums, kas savukārt prasa jaunu profesionāĜu paaudzi, kam piemīt arī sociālas
iemaĦas un spējas, no vienas puses, veidot
mijiedarbību un dialogu ar citām publiskām
iestādēm, kas sniedz kultūras ievirzes pakalpojumus noteiktā vidē, bet no otras puses,
veidot jaunas attiecības ar citām sociālām
institūcijām un privāto kultūras sektoru, tos
drīzāk papildinot, nevis sacenšoties ar tiem.
Barselonas bibliotēkas savas darbības funkcionālajā laukā tiecas kĜūt par sasaistes,
saskarsmes un kopīga darba tīkla telpu ar
citām vietējām kultūras, izglītības un sociālos pakalpojumus ăenerējošām un piedāvājošām struktūrām.
No Barselonas kolēău viedokĜa, optimāls
standarts šo jauno uzdevumu risināšanā personāla jomā – atkarībā no bibliotēkas atvērtības stundu skaita, ir 1-2 kvalificēti bibliotekāri, 3-4 tā saucamie asistenti un 1-2 tehniskie darbinieki vietējas nozīmes bibliotēkās (šeit nav paredzēta tāda vienība kā
bibliotēkas vadītājs); vadītājs, 3-5 kvalificēti
bibliotekāri, 6-9 asistenti un trīs tehniskie

darbinieki reăiona nozīmes bibliotēkā; vadītājs, 7 profesionāli darbinieki, 13 asistenti un
3 tehniskie darbinieki bibliotēkā, kura atvērta 84 stundas nedēĜā. Estere Omella (Ester
Omella), Bibliotēku dienesta Plānošanas,
vērtēšanas un kvalitātes sekcijas vadītāja
informēja par bibliotēkas darba standartiem
un kvalitātes kritērijiem. Bibliotēku dienests
no visām bibliotēkām katru mēnesi saĦem
darba statistiku jeb atskaiti par paveikto.
Bibliotēkā darbojas arī īpaša sistēma darbinieka kompetences noteikšanai jeb tests,
kurā tiek inscenēta reāla situācija bibliotēkas
dzīvē. Šajā situācijā tiek vērtēta darbinieka
darba produktivitāte, attieksme pret saviem
pienākumiem, spēja strādāt komandā, uztveres kapacitāte, atbildība un, protams, motivācija jeb vēlēšanās strādāt. Interesanta darba menedžmenta iezīme Barselonā ir fakts,
ka atvaĜinājumu laikā un brīvdienās darbā
tiek pieĦemti papildus cilvēki.
Jaunajā informācijas sabiedrības kontekstā bibliotēka savus informatīvos, izglītības
un kultūras pakalpojumus piedāvā divās
dimensijās – tradicionālajā telpā un elektroniskajā vidē, kas nozīmē bibliotēkas virtuālo
lietojumu, dažādu digitalizācijas projektu
(tostarp novadpētniecības materiālu un vietējo laikrakstu digitalizācijas realizāciju) un
Wi-Fi servisa izmantošanu.
Taču par vienu no saviem nozīmīgākajiem uzdevumiem bibliotēka atzīst lasīšanas
un literatūras popularizēšanas darbu, kam
tiek piešėirti dažādi subsidējumi. Šai jomā
Barselonā šobrīd izstrādāti ap 300 dažādi
projekti, un ir pat katalogs, lai bibliotēkas
varētu izvēlēties sev optimālāko. Viens no
pamatprincipiem darbā ar bērniem Barselonas bibliotēkās, tāpat kā pie mums, ir vecāku
iesaistīšana bērnu lasīšanā.
Jaunā publiskā bibliotēka Jaume Fuster
library (Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona), kuras kopplatība ir ap 5 636m², glabā
ap 80 00 lielu krājumu un ir centrālā bibliotēka 3 filiālēm. Te ir pāri par 30 tūkstošiem
reăistrēto lasītāju, apmeklējums dienā – ap
2 000. Plašās bibliotēkas telpas ir atvērtas un
funkcionāli pārdomātas. Bērnu literatūras
nodaĜā mēbeles ir uz ritenīšiem, kas Ĝauj
viegli piemērot telpu arī citām aktivitātēm.
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Tomēr gribas piezīmēt, ka nodaĜa, salīdzinājumā ar to, ko redzam RCB Bērnu nodaĜā,
ir iekārtota neinteresanti, un arī fonda atklāsmei nav pievērsta pietiekama uzmanība.
Runājot par krājuma izvietojumu, jāatzīmē, ka plauktu indeksi (UDK) Barselonā
nav apjomīgi, toties daudzveidīgi tiek marėēta daiĜliteratūra. Patīkami, ka starp grāmatām bibliotēkā ierīkots daudz ērtu darba
vietu lasītājiem. Pagrabā atrodas krātuve,
kurā tiek uzglabātas vecās grāmatas. Taču
jāuzsver, ka nepieprasītus izdevumus bibliotēka neuzglabā.

Sagrada Familia bibliotēkas abonements

labvēlīgu vidi, kur bērni labprāt uzturas pēc
nodarbībām skolā. No centra uz bibliotēku
katru dienu nāk arī skolotāji, kas nodarbojas
ar bērniem.
SaskaĦā ar socioloăiskās aptaujas rezultātiem bibliotēka ir sabiedrībā visaugstāk
novērtētais pakalpojums, ko iedzīvotājiem
sniedz pilsēta un kas 10 punktu sistēmā tiek
vērtēta ar 8 ballēm. 83,4% iedzīvotāju zina,
kas ir pilsētas bibliotēka, un 60% lieto to
regulāri. Ikviens lasītāju kartes īpašnieks
apmeklē bibliotēku vidēji 8,7 reizes gadā.
54,8%Barselonas lasītāju ir sievietes, bet
45,2% - vīrieši. 25% lietotāju ir cilvēki, kas
nav dzimuši Eiropas Savienībā. Pati ietekmīgākā lietotāju grupa ir strādājošie ar
vidējo vai augstāko izglītību un labām zināšanām jaunajās tehnoloăijās.
Kā redzams, Barselonas bibliotēku un Rīgas Centrālās bibliotēkas darbā ir daudz kopīga gan konceptuālajās nostādnēs, kas skar
publiskās bibliotēkas telpas un misijas filozofiju, gan darba metodēs un formās. Taču ir
arī atšėirīgais, kas paplašina mūsu priekšstatus par pasaules bibliotekāro telpu un dod
iedvesmu stāties pretī jauniem izaicinājumiem.

Jaume Fuster bibliotēka

Sagrada Familia bibliotēka un kultūras
centrs (Sagrada Familia library, Biblioteca
y Centro Cultural Sagrada Familia) pēc lielveikala un daudzstāvu autostāvvietas ēkas
pārbūves un renovācijas lietotājiem atvērta
kopš 2007. gada. Tā atvērta 60 stundas nedēĜā. Reăistrēto lietotāju skaits 2007. gadā –
ap 12 tūkstoši, apmeklējums dienā – 1200.
Te strādā 6 bibliotekārie darbinieki, 12 asistenti un 2 palīgstrādnieki. Bibliotēka un kultūras centrs sadarbojas telpu izmantošanā.
Bibliotēka rada emocionāli un intelektuāli
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Dr.arch. Zane Šmita
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre

KATALONIJAS BIBLIOTĒKU UZPLAUKUMS
izvēlētas košas krāsas. Interesants ir fakts,
ka Barselonas bibliotēku telpās Ĝoti reti tiek
izstādīti mākslas darbi. Tie bibliotēkās tiek
izstādīti speciāli šai funkcijai paredzētās
izstāžu telpās vai kādu pasākumu ietvaros,
bet kā pastāvīgi bibliotēkas interjera elementi nav ieraugāmi. Tomēr atsevišėās bibliotēkās jauniešu mākslas projektu ietvaros
radītie mākslas darbi pēc personāla un lasītāju domu apkopošanas tomēr iegūst „pastāvīgā eksponāta” statusu.
Mūsu vizītes laikā tika organizētas tikšanās ar nozaru speciālistiem Barselonas
bibliotēkas konsorcijā (Consorci de Biblioteques de Barcelona). Kā darba valoda tika
izvēlēta angĜu valoda, kas deva iespēju
departamenta darbiniekiem mūsu vizīti pārvērst par sava veida angĜu valodas mutisko
eksāmenu. Sarunās piedalījās angĜu valodas
skolotājs, kas uzraudzīja, kā ar diskusiju
sokas darbiniekiem, kuri ikdienas darbā
angĜu valodu nelieto.
Lielāko iespaidu par publiskajās bibliotēkās panākto varēja gūt, apmeklējot pēdējos
gados atklātās jaunās Barselonas bibliotēkas
un apskatot tādas, kuras darbojas jau ilgu
laiku.

Rudens jau Latviju bija izrotājis košās
rudens krāsās, kad 19. oktobra rītā kopā ar
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) direktora
vietnieci Doloresu Veilandi Leonardo da
Vinči mobilitātes projekta (Leonarda da
Vinci Life Long Learning Programm (20072013) ietvaros devāmies 7 dienu mācību
braucienā uz Spānijas reăionu – Kataloniju.
Barselona mūs sagaidīja saulainās un
rudenīgi siltās noskaĦās, kuras nedēĜas laikā
nomainīja gan lietus gāzes ar košām varavīksnēm, gan siltas pēcpusdienas ar dienvidu
valstīm raksturīgo spožo sauli. Uzreiz pēc
ierašanās Barselonā devāmies iepazīties ar
Barselonas Municipalitātes Bibliotēku dienestu, tā vadītāju un citiem kolēăiem, kuri
bija izstrādājuši apmācību grafiku 5 dienām.
Programmu izstrādājis arhitekts Ignasi
Bonet (Ignasi Bonet Peitx), kurš strādā
Barselonas Bibliotēku dienestā un nodarbojas ar bibliotēku funkcionālo plānu izstrādi, kā arī koordinē bibliotēku projektēšanas
darbu kopumā.
Barselonas publisko bibliotēku tīklā, līdzīgi kā tas ir Rīgā, ir dažāda lieluma bibliotēkas. Mazajām bibliotēkām (līdz 350m²)
raksturīga tuvējās apkārtnes apkalpošana,
nodrošinot lasītājiem publiskās bibliotēkas
pamatfunkcijas un iespēju sabiedriskajām
aktivitātēm. Vidēja izmēra un lielās Barselonas publiskās bibliotēkas (2000 līdz
5000 m2) piedzīvo strauju attīstību, jo pēdējo gadu laikā veikta plaša esošo telpu rekonstrukcija un vairāku jaunu publisko bibliotēku ēku būvniecība.
Barselonas bibliotēkām raksturīga smalka
atturība interjera krāsu gammas izvēlē. Dominē gaišas krāsas ar dažiem spilgtiem
akcentiem sienām un grīdai, vai arī strikti
kontrastējošu tīro krāsu izvēle grīdām,
sienām un mēbelēm, kā arī koka materiālu
izmantošana iekštelpu apdarei. Nereti mēbelēm un dekoratīviem interjera akcentiem tiek

Žaume Foster bibliotēka Barselonā
(Jaume Fuster biblioteca)
5026 m2 lielā Žozefa Linas Carmona
(Josep Llinas Carmona) projektētā Žaume
Foster bibliotēka ir viena no lielākajām un
modernākajām publiskajām bibliotēkām
Barselonā. Projektēšanas darbi ilga divus gadus (2002-2004) un 2005. gada 13. novembrī bibliotēka tika atvērta lasītājiem.
2006. gadā šī ēka ieguva Spānijā prestižo
FAD Arhitektūras balvu. Bibliotēkas projekts tika īpaši izcelts par tā delikāto iekĜaušanos esošajā vidē un spēju organiski saplūst
ar esošo Leseppes laukumu (Plaza Lesseps),
paplašinot publisko ārtelpu un daĜēji integ74
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rējot laukuma funkciju bibliotēkas segtajā
priekšlaukumā.

detaĜām (gaismas ėermeĦiem, margām,
grāmatu plaukteĦiem un krēsliem) lietotas
metāla detaĜas.
Bibliotēkas vadītājas pavadībā izstaigājām visu bibliotēku un apskates laikā nepameta sajūta, ka bibliotēkā ir grūti noorientēties, tomēr visas telpas ir viegli sasniedzamas, un raugoties no bibliotēkas funkcionalitātes viedokĜa, savstarpēji Ĝoti ērti izvietotas. Bibliotēkas vadītāja gan paskaidroja,
ka pēc bibliotēkas atvēršanas esot bijis
jāpierod pie ēkas sarežăītā plānojuma, bet, tā
kā viss izvietots tik loăiski un saprotami,
neesot bijis grūti pierast gan darbiniekiem,
gan lietotājiem.

Žaume Foster bibliotēkas abonements

Zona Nord bibliotēka Barselonā (Biblioteca Zona Nord du Barris)
Zona Nord ir Barselonas teritoriālā iedalījuma ziemeĜu rajons. ZiemeĜu rajonu raksturo Ĝoti izteikts reljefs, daudzstāvu dzīvokĜu
nami, daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs un
liela Barselonas imigrantu daĜa dzīvo tieši
šajā rajonā.

Visā bibliotēkas ēkā dominē gaiši apdares
materiāli – baltas sienas, gaiši kĜavas koka
apdares paneĜi uz sienām un gaišas koka mēbeles. Balti akustiskie griestu paneĜi un
grīdas linolejs smilšu krāsas toĦu gammā
tiek izmantoti gan visās apmeklētājiem paredzētajās telpās, gan personāla telpās, radot
vienotu interjera risinājumu visā bibliotēkas
ēkā. Gan logu, gan durvju konstrukcijām
izmantots kĜavas koks, kas sasaista telpas
interjeru ar fasāžu apdares materiāliem.
Bibliotēkas 1. stāvā no centrālā vestibila
pieejama plaša lasītāju apkalpošanas zona,
periodikas lasītava, kafejnīca, bērnu literatūras nodaĜa, auditorija un izstāžu zāle, kā
arī daĜa personāla telpu un labierīcības. Ēkas
pārējos 2 stāvos izvietots abonements, lasītavas, grupu lasītavas, nodarbību telpas,
datorizētās lasītavas un personāla telpas.
Pagrabstāvs atvēlēts krātuvēm un saimnieciska rakstura telpām. Ēkas īpašās struktūras
dēĜ visus virszemes stāvus caurvij ātriji, kas
gan vizuāli, gan emocionāli sasaista abonementa telpas, radot lieltelpas sajūtu, saglabājot intimitāti lasīšanas zonām, tādējādi
slāpējot iespējamo nevēlamo troksni, kāds
varētu rasties tik plašas telpas vienlaicīgi
izmantojot vairākiem simtiem apmeklētāju.
Tā kā klusums ir īpaša prasība kataloniešu
publiskajās bibliotēkās, tad noteikti jāpiemin, ka telpu apdarē plaši tiek izmantoti
akustiskie griestu un sienu apdares paneĜi,
kas slāpē skaĦu. Telpās tikai atsevišėām

Zona Nord bibliotēka

Ierodoties Zona Nord ar vilcienu, jau no
dzelzceĜa stacijas paveras skats uz kalna
nogāzē uzbūvēto Zona Nord bibliotēkas ēku,
kas uz pārējo ēku fona izceĜas ar stiklotajām
fasādēm, kas attēlo akmeĦainās kalna nogāzes formu. Pie bibliotēkas galvenās ieejas
varam nokĜūt pa kāpnēm, vai cilvēkiem ar
kustību traucējumiem paredzēto liftu, kas
paceĜas no ielas līmeĦa līdz pat bibliotēkas
priekšlaukumam un kalpo arī par informatīvu norādi pilsētvidē.
75
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Samērā lielās bibliotēkas telpās liela daĜa
kvadratūras nosacīti netiek aizpildīta – tā
paredzēta lietotājiem bez grāmatu plauktu
rindām un neskaitāmiem lasītāju galdiem, jo
kataloniešu patreizējā publisko bibliotēku
iekārtošanas filozofija ir – vairāk telpas
cilvēkiem. Bibliotēka nedrīkst asociēties ar
krātuvi, nedrīkst būt pārblīvēta nedz ar mēbelēm, nedz citiem priekšmetiem. Bibliotēkai jāsimbolizē iespēju satikt cilvēkus,
pavadīt laiku, just brīvību. Iespējams šie
nosacījumi bija īpaši aktuāli Zona Nord
projektā, jo šajā Barselonas rajonā nav citas
kultūras telpas un imigrantiem jārada iespēja
intensīvāk iekĜauties kataloniešu sabiedrībā
– bibliotēkas apmeklējums un iepazīšanās ar
kataloniešu un spāĦu literatūru ir viens no
veiksmīgākajiem integrācijas piemēriem un
iespējām. Par telpas un krājuma attiecību
Barselonas bibliotēkās liecina arī Bibliotēku
dienesta izstrādātais standarts.

Bibliotēka ir jauna un to apmeklējām vēl
pirms tās atvēršanas, tā kā varējām pavērot,
kā bibliotēkas darbinieki ēku apgūst, pārĦemot to no būvnieku rokām. Mūsu vizītes
laikā daĜa mēbeĜu jau bija izkārtotas, daĜa
vēl tika montētas, dažos plauktos jau tika
kārtotas grāmatas, bet atsevišėās telpās
būvnieki vēl steidza padarīt iekavētos darbus. Patīkama rosība, kas no visiem prasa
lielu koncentrēšanos un spēju sadzīvot ar
neierastiem apstākĜiem gan no bibliotekāru,
gan būvnieku puses.
Tā kā ēku apskāvis akmeĦainais kalns,
tad telpu izgaismošanai tiek izmantotas visā
stāvu augstumā stiklotās fasādes pret kalna
nogāzi un atsevišėas logu joslas pret kalna
akmeĦaino kori. ĥemot vērā Barselonai
raksturīgo spilgto sauli, kas atšėirībā no
Latvijas apstākĜiem tiek uzskatīta par kaitīgu, tad stikloto fasādi sedz lielas žalūzijas,
kuras pasargā telpas gan no pārkaršanas, gan
pārāk intensīvas saules gaismas ietekmes uz
cilvēkiem un grāmatām. Ar perforēto žalūziju palīdzību stiklotā fasāde izskatās rotaĜīgāka un ēkas fasādē tiek radīta gaismu –
ēnu spēle, kas bibliotēkas masīvo apjomu
padara vieglāku un trauslāku. Bibliotēkas
abonementa telpa ir plaša un uz to paveras
skats no 2. stāvā izvietotās lasītavas, kuras
logi dod iespēju skatīt akmeĦaino kalnu, uz
kura atrodas bibliotēka. Bērnu literatūras
nodaĜa izvietota plašā telpā ar skatu pret nogāzi. Bērniem paredzēta arī atsevišėa nodarbību telpa, kurā var nodarboties ar zīmēšanu
un gleznošanu. Visu bibliotēkas ēkas interjeru raksturo neapskaužami askētiska krāsu
izvēle, ar kuru atkal un atkal tiek uzsvērts,
ka prioritāte bibliotēkā ir grāmata un cilvēks, telpai ir jābūt tikai fonam, uz kura
jāizceĜas funkcijai. Melna grīda, baltas sienas, balti griesti, pelēkas mēbeles un spožā
Barselonas saule – tas ir Zona Nord veiksmes kods, kas, grāmatu iedzīvināts, radīs
mierīgo, askētisko un patīkamo publiskās
bibliotēkas gaisotni.
Izstaigājot bibliotēkas ēku, aizrauj plašums, kāds tiek atvēlēts bibliotēkai. NeviĜus
rodas jautājums, kādi parametri tiek Ħemti
vērā, izvērtējot bibliotēkas lielumu attiecībā
pret potenciālo bibliotēkas lietotāju skaitu.

Bibliotēkas
funkcionālā zona
Brīvpieejas
krājuma telpa
Periodikas telpa
Krātuves telpa ar
parastiem
plauktiem
Krātuves telpa ar
mobiliem
plauktiem

Krājuma vienību
skaits / telpas
platība m2
50 – 70
krājuma vienības / 1 m2
1–2
nosaukumi / 1 m2
175 – 200
krājuma vienības / 1 m2
250 – 450
krājuma vienības / 1 m2

Atšėirīgi nosacījumi ir dažāda rakstura
telpām. Piemēram, atvērta plānojuma bibliotēkām, kur abonements tiek izvietots brīvpieejas krājumā 330m2 lielā telpā, tiek
paredzēti 48 lasītāju galdi un plauktos
izvietotas 15 300 krājuma vienības. Savukārt, ja 330m2 liela bibliotēka izvietota
vairākās nodalītās telpās, tad tiek paredzēti
tikai 38 lasītāju galdi un izvietotas 15 000
krājuma vienības. Šie nosacījumi ievēroti arī
Zona Nord bibliotēkas funkcionālajā plānā,
kas patiešām rada plašuma sajūtu gan abonementā, gan periodikas lasītavā.
2009. gada 29. novembrī bibliotēka vēra
durvis lasītājiem un šobrīd 1757 m2 plašajā
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bibliotēkā tiek sniegti bibliotekārie pakalpojumi gan bērniem, kad pieaugušajiem,
nodrošinot telpas gan pasākumiem un datorizētām lasītavām, gan bērnu nodarbībām,
gan personālam.

Parka zaĜajā kalnā no saules paslēpusies
balta bibliotēka ar koši krāsotām fasādes
detaĜām, kas atgādina plauktā salikto grāmatu muguriĦas. Bibliotēkas priekšā iekārtots Ĝoti plašs priekšlaukums ar vairākiem
parka soliĦiem un parka labiekārtojuma
elementiem, jo laukums kalpo arī kā ieejas
laukums parkā, kas aptver bibliotēkas ēku.
Bibliotēkas plānojums viegli nolasāms –
ērts bibliotēkas lietotājam un darbiniekiem,
jo no centrālā ieejas vestibila, kurā ir
galvenā lasītāju apkalpošanas lete, lietotāji
var nokĜūt visās bibliotēkas funkcionālajās
zonās. Līdzīgi kā Zona Nord bibliotēkā arī
šeit dominē baltā un pelēkā krāsa. Lai telpu
darītu vēl askētiskāku un vēsāku, tad daĜai
interjera sienu atstātas atveidĦotas betona
konstrukcijas. Tomēr šīs bibliotēkas interjerā arhitekti izvēlējušies izmantot košas
krāsas bibliotēkas krājuma tematiskā sadalījuma noformēšanai, kas atvieglo orientēšanos plašajā abonementa telpā. Bibliotēkas ēkas 1. stāvs ir pazemes līmenī un tiek
izgaismots caur visa stāva augstumā esošajām stikla fasādēm, kas pavērstas pret daudzajiem iekšpagalmiem, kas aptver visas
bibliotēkas lielākās telpas un kalpo kā jaukas
zaĜas oāzītes. ZaĜie iekšpagalmi kompensē
balto telpu radīto plašumu un kliedē sajūtu,
ka abonementa lielā zāle un bērnu literatūras
nodaĜa atrodas pazemē. Līdzās galvenajai
abonementa telpai no centrālā vestibila paredzēta galvenā ieeja lielajā auditorijā, kura
tiek aktīvi izmantota pilsētiĦas sabiedrisko
pasākumu vajadzībām. Viegli sasniedzamas
arī personāla telpas un krātuve, kas atrodas
pa kreisi no centrālā vestibila un lasītāju
apkalpošanas centra. Bibliotēkas 2. stāvā izvietota kafejnīca un Mūzikas nodaĜa. Pie
Mūzikas nodaĜas arhitekti paredzējuši jaukas
terasītes, tomēr tās netiek aktīvi izmantotas
nepanesamā karstuma dēĜ vasarās un lietus
dēĜ pārējā gada laikā.
Sākotnēji bija iecere bibliotēku projektēt
~ 50 000 krājuma vienībām, taču pēc ēkas
projekta izstrādes un būvniecības darbu
pabeigšanas, izrādījās, ka izdevies uzbūvēt
plašāku bibliotēku un šobrīd tajā izvietotas
71 800 krājuma vienības.
Sant Boi bibliotēka atstāj labu iespaidu,

Sant Boi de Lobreža bibliotēka (Sant
Boi de Llobregat biblioteca)
Lietainā pēcpusdienā pēc vairāku stundu
garās tikšanās Bibliotēku nodaĜā Barselonas
centrā devāmies uz Barselonas piepilsētā
esošo Sant Boi bibliotēku. Sant Boi de
Lobreža ir 80 000 iedzīvotāju liela Barselonas piepilsēta, kas atrodas pie Loberža
upes apmēram 12 km attālumā no Barselonas.
2002. gadā 21 projektu konkurencē par
uzvarētāju tika izvēlēts Viktorijas Garrigas
(Victòria Garriga) un Antonio Forastera
(Antonio Foraster) projekts. Kā novietne
bibliotēkas ēkai tika izvēlēta vieta pilsētas
parkā. Kā stāstīja bibliotēkas vadītāja, esot
bijušas plašas diskusijas par bibliotēkas
novietni, tomēr pretēji daudzu viedoklim, ka
bibliotēkai jāatrod vieta vecpilsētas centrālajā daĜā – par piemērotāko izvēlēts parks,
kas atrodas ăeogrāfiskajā pilsētas centrā. No
lietotāju viedokĜa šī nav visērtākā novietne,
tomēr bibliotēka ir plaši apmeklēta labos
laika apstākĜos, kad cilvēki dodas uz parku
un bibliotēku. 2005. gada 22. maijā bibliotēka tika atklāta un par iedzīvotāju interesi
liecina fakts, ka pirmajā bibliotēkas darba
dienā to apmeklēja 5000 pilsētiĦas iedzīvotāji. Par lielo lasītāju interesi liecina arī
2006. gada apmeklējuma rādītāji – 213 547
apmeklētāji viena gada laikā.

Sant Boi bibliotēkas ēka no parka puses
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tomēr nepamet doma, ka šo ēku jāredz
saulainā laikā, lai izjustu tās pozitīvo
noskaĦu, kuru lielā lietus gāze izbojājusi.

centrālā bibliotēka var pilnībā nodrošināt
pārējo pilsētas filiālbibliotēku vajadzības,
nodrošinot lielu krātuvi un grāmatu apstrādes centru. Vapor Badia bibliotēkas plašajā
pagrabā ir arī vieta bibliobusa stāvvietai.

Centrālā Vapor Badia bibliotēka SabadeĜjā (Biblioteca Central Vapor Badia de
Sabadell)
SabadeĜja atrodas 20 km uz ZR no Barselonas un Vapor Badia ir vislabāk aprīkotā
publiskā bibliotēka pilsētā. Bibliotēkas vajadzībām tika pārbūvēta 19. gs. rūpnīcas ēka,
kurai jau iepriekš tika piešėirts vēsturiski
nozīmīgas ēkas statuss tās augstvērtīgās
industriālās arhitektūras risinājumu dēĜ. Lai
gan ēka bija Ĝoti sliktā tehniskā stāvoklī,
rūpnīcas ēkas nesošās konstrukcijas, tās izmērs un novietne pilsētas centrā bija ideāli
nosacījumi publiskās bibliotēkas vajadzībām. Saudzīgi izturoties pret vēsturisko ēkas
arhitektūru, tā tika pārbūvēta publiskās
bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka tika atklāta 2002. gada 15. Novembrī un tās kopējā
platība ir 4 500 m2 ar kopējo krājuma
lielumu – 60 000. Kā stāstīja bibliotēkas
vadītājs, līdzīgi kā tas ir bijis citās pēdējos
gados jaunatklātajās publiskajās bibliotēkās,
arī šeit iedzīvotāju interese bibliotēkas atklāšanas dienās bija tik milzīga, ka triju dienu
laikā bibliotēku apmeklēja vairāki tūkstoši
apmeklētāju.
Par ēkas vēsturi liecina nesošās metāla
kolonnas, koka kopnes un nesošā jumta konstrukcija, kas atstāta apskatei telpas interjerā. Mazās logu ailas kontrastē ar iepriekšējās bibliotēkās redzēto. Seno konstruktīvo
elementu iekĜaušana bibliotēkas interjerā to
padara īpaši smalki detalizētu un koka detaĜu
izvēle gan mēbelēm, gan sienu apdarē telpas
padara mājīgas, par ko liecina arī lielais
apmeklētāju skaits. Ēkas 2. stāvā jumta pārsegumā iestrādātās virsgaismas dziĜo abonementa telpu padara pietiekoši gaišu, tomēr,
lai pasargātu telpas no pārāk spilgtās saules,
logos ir iestrādātas žalūzijas, līdzīgi kā visās
citās ēkās. Šajā bibliotēkā arī Bērnu literatūras nodaĜa ir bērnišėīga, ar skatuvīti un
bērniem piemērotām koka mēbelītēm dažādās krāsās.
Pateicoties rūpnīcas vajadzībām būvētajam milzīgajam pagrabam, Vapor Badia

Vapor Badia bibliotēkas abonementa zāle

Sagrada Familia bibliotēka un kultūras centrs (Biblioteca y Centro Cultural
Sagrada Familia )
Netālu no Barselonas slavenākā apskates
objekta – ievērojamā kataloniešu arhitekta
Antonio Gaudi (Antoni Gaudí) projektētās,
bet vēl joprojām nepabeigtās, „Sagrada
Familia” katedrāles atrodas publiskā bibliotēka un kultūras centrs. Bibliotēkas un
kultūras centra vajadzībām tika pārprojektēta un pārbūvēta esoša lielveikala un
daudzstāvu autostāvvietas ēka. Ēkas fasādes
tika pilnībā nomainītas, jo 1992. gadā uzbūvētā autostāvvietai un lielveikalam paredzētā
ēka, kas nekad netika atklāta un lietota, bija
noslēgta pret pilsētu un bez logiem. Pēc
vērienīgās rekonstrukcijas ēka kĜuvusi atvērta, aicinoša un gaiša – tāda, kādai jābūt
publiskai bibliotēkai. 2007. gada jūlijā
bibliotēka vēra durvis lasītājiem un plašajās
5 956 m2 telpās nodrošina visus bibliote78
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griestus un grīdu klāj rotājumi un smalki
namdaru darbi. Restaurētas arī senās bibliotēkas mēbeles un grāmatu lasīšana notiek
ievērojot Ĝoti stingrus drošības noteikumus.
Lai gan bibliotēkā ir pieejams internets, tajā
nav datoru vai citu priekšmetu, kas atgādinātu par mūsdienām, izĦemot gaismas ėermeĦus. Īpašo bibliotēkas gaisotni rada, ne tikai
tās vēsturiskais interjers un grāmatas, bet arī
lēnās cilvēku kustības, pieklusinātās balsis
un sarunāšanās tikai ar skatieniem, kas bibliotēkas apmeklējumu padara par iespaidīgu
pārdzīvojumu. Lai pasargātu īpašo atmosfēru bibliotēkā ir stingri aizliegts fotografēt.
Pēc mācību braucienā piedzīvotā vēl ilgi
nācās pārdomāt un salīdzināt līdzšinējo pieredzi, jo Katalonijas bibliotēkas Ĝoti krasi
atšėiras no ZiemeĜvalstu un Viduseiropas
valstu bibliotēkām. Gan arhitektoniski, gan
lietotāju ziĦā – kataloniešiem ir cits skatījums uz publiskās bibliotēkas nozīmi cilvēka
dzīvē – pārsvarā tā tomēr ir miera osta, vieta
zinībām un attīstībai, retāk – izklaides vieta.
Tik labi izveidotu bibliotēku struktūras attīstīšanas mehānismu vēl nebija nācies sastapt
nekur, jo Barselonas Bibliotēku dienests nodrošina pilnīgu bibliotēkas interešu aizstāvību ēkas projektēšanas laikā, ēkas iekārtošanas laikā, kā arī nodrošina pilnvērtīgu
bibliotēkas „satura” nodrošinājumu pēc ēkas
nodošanas ekspluatācijā. Vienota Barselonas
reăiona Bibliotēku dienesta izveide sniedz
atbalstu gan bibliotēkām, izstrādājot vēlamo
risinājumu, kā arī optimizē projektam paredzētos līdzekĜus. Jau īstenotajos projektos un
Bibliotēku dienestā attīstības stadijā esošajos
projektos dominē pastāvīga saskarsme un
diskusijas starp arhitektiem un bibliotekāriem, kas nodrošina vislabākā rezultāta izstrādāšanu. Nozīmīgs ir arī darbs pie pabeigto bibliotēku pastāvīgas analīzes, lai izvērtētu, vai sasniegti izvirzītie mērėi un cik
pareizi izstrādāti ieteikumi projektētājiem.
Varu tikai apbrīnot, ar cik lielu entuziasmu visi Bibliotēku dienesta darbinieki
piedalās projektos un ar cik milzīgu uzmanību tikām uzĦemtas. Pārliecinājos, ka
kataloniešu entuziasmam un vēlmei sasniegt
labus rezultātus ir uzskatāmi, īstenoti piemēri, kas liek no viĦiem daudz mācīties.

kāros pakalpojumus. Ēkas kultūras funkciju
paplašina arī kultūras centrs ar izstāžu zālēm
un telpām koncertu organizēšanai.

Sagrada Familia bērnu literatūras nodaĜa

Centrālajā daĜā ir izvietotas kāpnes un lifti,
kas atrodas slēgtā telpā. Tomēr gan bibliotēkas vadītāja, gan Bibliotēku dienesta arhitekti atzina, ka esošā kāpĦu konstrukcija ir
pārāk „skaĜa” un ir traucējoša bibliotēkas
lietotājiem. Lai gan ēkas rekonstrukcijas
projekts ir pabeigts, tiek plānots veikt kāpĦu
pārbūves darbus, lai uzlabotu telpu akustisko
kvalitāti.
Bibliotēkas interjerā dominē melnā grīda
un grāmatu plaukti košās krāsās ar melniem
grāmatu plauktu gala paneĜiem, kas kontrastē ar baltām sienām. Bērnu literatūras
nodaĜu atdzīvina krāsainās mēbeles un grīdas segums.
Barselonas Atenjē bibliotēka (Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès)
Pēc Barselonas publisko bibliotēku apskates un iepazīšanās ar moderniem risinājumiem, kādus katalonieši izmanto bibliotēku projektēšanā un iekārtošanā, devāmies
aplūkot senu, īpašu un Ĝoti noslēgtu Barselonas bibliotēku, kurā iekĜūt var tikai izredzētie un īpaši viesi. Par laimi mums bija
iespēja redzēt brīnišėo ēku, kurā kopš 1860.
gada darbojas un tiek veidota un attīstīta Ĝoti
īpaša Katalonijas vēstures, kultūras un ievērojamu personību bibliotēka, kas šobrīd ir
sasniegusi apmēram 25 000 lielu krājuma
apjomu. Bibliotēkā ir saglabāts un pilnībā
restaurēts tās vēsturiskais interjers. Sienas,
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Andra Vīta
RCB direktora vietniece

RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SADARBĪBA
AR SANKTPĒTERBURGAS
M.ěERMONTOVA VĀRDĀ NOSAUKTO
CENTRĀLO BIBLIOTĒKU
Brauciens uz Sanktpēterburgas M. ěermontova vārdā nosaukto Starprajonu centralizēto bibliotēku sistēmu 2009. gada maijā
bija viens no daudzajiem pasākumiem, kas
divu gadu laikā tika realizēti divu bibliotēku
sadarbības līguma ietvaros. Sanktpēterburgas M.ěermontova vārdā nosauktās Starprajonu centralizētās bibliotēku sistēmas un
Rīgas Centrālās bibliotēkas sadarbības līgums uz 2 gadiem tika noslēgts 2007. gada
14. decembrī.
Sadarbības līguma mērėis – attīstīt Sanktpēterburgas un Rīgas publisko bibliotēku
sadarbību grāmatu apmaiĦas jomā starptautiskā līmenī, starpvalstu starpbibliotēku abonementa darbībā, profesionālās pieredzes un
zinātnisko atklājumu apmaiĦā bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas un grāmatniecības jomā un bibliotēku izdoto iespieddarbu un
bibliogrāfisko ziĦu apmaiĦas jomā. Līgums
arī paredzēja sniegt savstarpēju atbalstu kopīgu projektu, konkursu, izstāžu, kolokviju,
konferenču, semināru un citu pasākumu
organizācijā, kā arī regulāru personāla
apmaiĦu.
2009. gada brauciens bija pēdējā Rīgas
Centrālās bibliotēkas pārstāvja vizīte šī
līguma ietvaros, un tā mērėis bija apspriest
un rezumēt līguma darbības laikā notikušās
aktivitātes un abpusējos ieguvumus. Apspriest visus šos jautājumus bija Ĝoti patīkami, jo abu pušu ieguvums ir milzīgs.
Tikšanās ar Sanktpēterburgas kolēăiem
sākās ar iepazīšanos ar pašu Sanktpēterburgas M. ěermontova vārdā nosaukto Centrālo bibliotēku. Bibliotēkas direktors Sergejs Serejčiks iepazīstināja ar bibliotēku un
stāstīja par jauninājumiem, kas ieviesti mūsu
sadarbības rezultātā – jaunajām lasītāju plas-

tikāta kartēm, lasītāju datubāzes veidošanu
un lietotāju automatizēto apkalpošanu, darbu
ar krājuma atlasi un tīrīšanu, kā arī fonda
izvietošanu.
Tika prezentēti jaunākie projekti, kuru
realizācija iecerēta 2009.gadā un tuvākajā
nākotnē, kā starptautiskie projekti (sadarbībā
ar Rīgas Centrālo bibliotēku), tā arī projekti,
kas saistīti ar Sanktpēterburgas M. ěermontova vārdā nosaukto Starprajonu centralizēto
bibliotēku sistēmu kopumā. Tikšanās laikā
ar direktoru un apkalpošanas, automatizācijas, metodiskās nodaĜas un Grāmatu centra
speciālistiem tika apspriesti daudzi praktiski
jautājumi, kas balstās uz abu pušu pieredzi.
Sanktpēterburgas kolēăi izrādīja lielu interesi par tikko atklāto Rīgas Centrālās bibliotēkas izsniegšanas punktu Dienas aprūpes
centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem. ViĦiem tas bija kaut kas jauns,
tādēĜ tika uzdoti neskaitāmi jautājumi. Pēterburgas kolēăus Ĝoti ieinteresēja arī Rīgas
Centrālās bibliotēkas topošais pakalpojums pašapkalpošanās iekārta bibliotēkā pieejamo
izdevumu saĦemšanai un nodošanai, kuru
2009. gada jūlijā mēs gatavojāmies prezentēt
RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”.
Tikšanās un apspriede notika. „ěermontova viesistabā”, kura izveidota Sanktpēterburgas M. ěermontova Centrālās bibliotēkas
projekta „M. ěermontovs: Mantojums” ietvaros. Slavenā literāta dzīves un mantojuma
interesentiem tiek piedāvāti M. ěermontova
darbu izdevumi un literatūra par viĦu,
ilustrētais materiāls un foto; M. ěermontova
dzīves un mantojuma pētīšanas problēmu
tematiskā datubāze (grāmatu un periodisko
izdevumu rakstu elektroniskais katalogs);
CD, DVD, uzziĦu materiāli par viĦu, kā arī
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citi materiāli skolēniem, studentiem un
visiem iedzīvotājiem.
Vizītes laikā kolēăi iepazīstināja ar
Sanktpēterburgas M. ěermontova Starprajonu centralizētās bibliotēku sistēmas galvenajiem projektiem – A. Gribojedova vārdā
nosaukto Nacionālo literatūru bibliotēku un
Grāmatu grafikas bibliotēku ar lieliskām izstāžu zālēm, kurās nesen tika atklāta latviešu
grafikas izstāde.
Projekts „Nacionālo literatūru bibliotēka”
tiek īstenots pilsētas programmas „Tolerance” ietvaros un veiksmīgi darbojas jau
vairāk nekā divus gadus. Tas veicina visu
Sanktpēterburgā dzīvojošo etnisko kopu kultūras mantojuma saglabāšanu, mijiedarbību
un savstarpējo sadarbību, kas Sanktpēterburgai kā tradicionāli multikulturālai pilsētai
ir vitāli nepieciešama.
Nacionālo literatūru bibliotēka ir vienīgā
publiskā bibliotēka Sanktpēterburgā, kas
specializējas dažādu tautu literatūras un
periodisko izdevumu piedāvājumā. Bibliotēkā pašlaik atrodas ap 6 000 kultūras,
mākslas, etnogrāfijas, vēstures, valodniecības (vārdnīcas, mācību grāmatas), kā arī
daiĜliteratūras izdevumu krievu un vairāk
nekā 40 citu Sanktpēterburgā dzīvojošo
tautību valodās. Pieejama arī literatūra par
nacionālo un starpnacionālo attiecību jautājumiem. Bibliotēka saĦem 25 nosaukumu
periodiskos izdevumus – laikrakstus un žurnālus no Tatarstānas, Mari-El, Čuvašijas,
Polijas, Baltkrievijas, kā arī Krievijā izdotus
žurnālus, kas veltīti nacionāliem un etnogrāfiskiem jautājumiem. Te var atrast periodiskos izdevumus un grāmatas, ko izdod
Sanktpēterburgas nacionālo kultūru apvienības, kā arī Rakstnieku Savienības „Daudznacionālā Pēterburga” („Многонациональный Петербург”) un Sanktpēterburgas
Nacionalitāšu nama (Дом национальностей) paspārnē esošā Zinātniskā centra
„Petropole”(„Петрополь”) izdotos materiālus un rakstu krājumus.
Bibliotēkā ir CD, DVD diski, kasetes ar
mūzikas ierakstiem, filmām un, mācību
programmām. Šeit notiek arī dažādi pasākumi – literārie vakari, tematiskas lekcijas,
izstādes, grāmatu prezentācijas un filmu

demonstrācijas.
Vizīte neaprobežojās tikai ar Sanktpēterburgas M. ěermontova Starprajonu centralizētās bibliotēku sistēmas bibliotēkām. Tikos
arī ar V. Majakovska vārdā nosauktās Centrālās pilsētas publiskās bibliotēkas direktora
vietnieci attīstības, jauno tehnoloăiju un
starptautisko sakaru jautājumos Olgu Ustinovu un apmeklēju Multimediju informācijas un servisa centru. Interesantas bija arī
tikšanās ar A. Puškina vārdā nosauktās
pilsētas Centrālās bērnu bibliotēkas direktora vietnieci automatizācijas darbā Natāliju
Hramcovu, kā arī Maskavas Centralizētās
bibliotēku sistēmas pārstāvjiem. ěoti rosinošs bija Lietišėās grāmatas Centra apmeklējums.

V.Majakovska vārdā nosauktās Centrālās pilsētas
publiskās bibliotēkas apmeklējums

Vizītes noslēgumā tika apspriestas un
novērtētas līguma darbības laikā notikušās
aktivitātes. Rīgas Centrālā bibliotēka augstu
vērtē dāvinājumā saĦemto vērtīgo Krievijā
izdoto grāmatu kolekciju. Tajā ir gan
pazīstamu mūsdienu krievu rakstnieku sacerējumi, gan sērijas „Мой 20 век” memuārliteratūra, gan izdevums „Библиотека как
центр межкультурной коммуникации”,
kas ir Ĝoti interesants tieši profesionāĜiem.
Projekta „Grāmatas ceĜ tiltus”, kurš ir
viens no Sanktpēterburgas M.ěermontova
Centralizētās bibliotēku sistēmas Grāmatu
centra darbības aspektiem un kura darbības
sfērā ietilpst grāmatu kolekciju dāvinājumi
Krievijas kaimiĦvalstu publiskajām bibliotēkām, realizācijas gaitā Rīgas Centrālā
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bibliotēka ir saĦēmusi dāvinājumā Sanktpēterburgas mūsdienu rakstnieku darbu
izdevumu kolekciju „Mūsdienu Pēterburgas
grāmata” jeb 45 nosaukumu grāmatas (kopā
100 eksemplāru) ar plašu, M.ěermontova
Centralizētās bibliotēku sistēmas sagatavotu
krāsainu katalogu „Rakstnieks bibliotēkā”,
kurā apkopota informācija par kolekcijā
iekĜauto grāmatu autoriem. ViĦu vidū ir tādi
plaši pazīstami rakstnieki kā A.Žitinskis,
P.Krusanovs, A.Kivinovs, I.Štemlers un
daudzi citi. Starp dāvinātajām grāmatām ir
arī ekskluzīvs Sanktpēterburgas underground prozas trīssējumu izdevums.
Sanktpēterburgas kolēăi augstu vērtē
M. ěermontova Centralizētās bibliotēku sistēmas Grāmatu grafikas bibliotēkā atklāto
izstādi „Latvija fotoobjektīvā”, kas bija
veltīta Latvijas Republikas 90 gadu jubilejai.
Izstāde iepazīstināja ar Latvijas kultūras un
mākslas vērtībām, kā arī ar interesantām
personībām, īpaši akcentējot Latvijas fotomākslinieku daiĜradi. Gatavojot izstādi, tika
veikts rūpīgs sagatavošanas darbs – precīza
un pārdomāta iespiedmateriālu atlase no
RCB un tās filiālbibliotēku krājuma, detalizēta izstādes shēmas sagatavošana, izstādes
bukleta un vienota noformējuma izveidošana, iespieddarbu anotāciju sagatavošana, kā rezultātā izstāde izdevās plaša,
pārdomāta un gaumīgi iekārtota.
Līdztekus Latvijas fotomākslai veltītajai
literatūras izstādei, sadarbībā ar fotomākslinieku Valteru PoĜakovu, Grāmatu grafikas
bibliotēkā un Sanktpēterburgas M. ěermontova vārdā nosauktajā Centrālajā bibliotēkā
tika eksponēta Latvijas Republikas 90.
gadadienai veltīta foto mākslas darbu izstāde
„Latvijas fotomāksla”.
Sanktpēterburgas Nacionālo literatūru
bibliotēka dāvinājumā no Rīgas Centrālās
bibliotēkas saĦēma latviešu mūsdienu rakstnieku darbu izdevumu kolekciju, kas domāta
mūsu tautiešiem Sanktpēterburgā.
Sadarbības līguma darbības laikā Rīgas
Centrālo bibliotēku un tās filiālbibliotēkas
apmeklēja 12 Sanktpēterburgas kolēăi. Mācību braucienu laikā viĦi iepazinās ar Rīgas
Centrālās bibliotēkas, Saulaino dienu bib-

liotēkas jeb RCB izsniegšanas punkta Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī
Bibliotēku dienesta darbu, piedalījās pasākumā RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā,
iepazinās ar RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” atjaunotajām telpām un bibliotēkas
darbību, apmeklēja RCB filiālbibliotēku
„Zemgale” un RCB Svešvalodu filiālbibliotēku, apciemoja RCB Čiekurkalna filiālbibliotēku un filiālbibliotēku „Kurzeme”, kā
arī piedalījās RCB Vecrīgas filiālbibliotēkas
darbinieku sagatavotajā ekskursijā pa
Vecrīgu.
Sanktpēterburgas M. ěermontova Starprajonu Centralizēto bibliotēku sistēmu apmeklēja 5 Rīgas Centrālās bibliotēkas
speciālisti. ViĦi iepazinās ar M.ěermontova
Centralizēto bibliotēku tīklu, Pēterburgas
vēstures un kultūras bērnu bibliotēku jeb
A. Puškina Centrālās bērnu bibliotēkas
filiāli, V. Majakovska vārdā nosaukto Centrālo pilsētas publisko bibliotēku un tās Multimediju informācijas un servisa centru,
A. Puškina vārdā nosaukto Centrālo bērnu
bibliotēku, Sanktpēterburgas Maskavas Centralizētās bibliotēku sistēmas Lietišėās grāmatas Centru, A. Gribojedova vārdā nosaukto Nacionālo literatūru bibliotēku u.c.
Sadarbības gaitā ir nodibināti profesionāli
un personiski kontakti ar kaimiĦvalsts bibliotēku vadošajiem darbiniekiem un speciālistiem, kas radījis apstākĜus objektīvai un
nepastarpinātai informācijas apmaiĦai profesionālajos jautājumos.
Rīgas Centrālā bibliotēka augstu vērtē
starpvalstu sadarbības līgumus. Tā ir iespēja,
no vienas puses, veicināt pozitīvu gaisotni
starpkultūru attiecībās Latvijā, bet, no otras
puses, izmantojot šādu līguma ietvaros organizētu starptautisku komunikāciju, varam
brīvi izplatīt objektīvu informāciju par
Latviju.
Sadarbība līguma ietvaros ir noslēgusies,
taču iecerēs ir kopīgi projekti nākotnē,
kopīgi pasākumi nākamgad un, protams,
turpmāka sadarbība…
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Daiga BērziĦa
RCB Bibliotēku dienesta vadītāja,
Rīgas Reăionālā mācību centra vadītāja

Daina Ăeibaka
RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja

PROJEKTS „TREŠAIS TĒVA DĒLS”
RĪGAS CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2009.GADĀ
2009.gadā RCB darbinieku tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas
pasākumi notika RCB tālākizglītības mācību programmas ietvaros, kā arī Latvijas Valsts un
Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) līdzfinansētā publisko bibliotēku atbalsta projekta
„Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros.
Realizējot 3td projektu, bibliotekāri Rīgas Reăionālajā mācību centrā Graudu ielā 59
apguva šādus mācību kursus:
Apmācīto bibliotekāru
skaits

Organizēto
grupu skaits

„Latvenergo” klientu portāls
www.e-latvenergo.lv

121

10

Nacionālais e-dienests
www.inbox.lv

52

5

Personīgā budžeta pārvaldīšana
pārmaiĦu laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot naudu (aplūkotie temati: sabalansēta personīgā budžeta veidošana, praktiski ieteikumi līdzekĜu taupīšanai,
psiholoăiskie momenti, kā stiprināt sevi un nepadoties pārmaiĦu un krīzes laikā)

47

1

Interneta un televīzijas iespējas
informācijas laikmetā

144 (apmācības tiks
turpinātas arī 2010.gadā)

12

Kursa nosaukums

Taču 2009.gadā ne tikai veikta bibliotekāro darbinieku apmācība, bet arī
paplašināts pakalpojumu klāsts lasītājiem.
Vairākas RCB struktūrvienības realizē
lasītāju datorapmācību:
- RCB Pieaugušo literatūras nodaĜa,
- RCB Daugavas filiālbibliotēka,

- RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēka,
- RCB filiālbibliotēka „Pūce”,
- RCB TorĦakalna filiālbibliotēka,
- RCB Vecrīgas filiālbibliotēka,
- RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”,
- RCB filiālbibliotēka „Zemgale” u.c.).
Turklāt pieprasījums ir tik liels, ka talkā
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tika Ħemta arī Reăionālā mācību centra
mobilā datorklase (RCB filiālbibliotēkai
„Vidzeme”).
2009.gadā tika izveidots ārējais apkalpošanas punkts Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem. Uzskatot, ka bezdarbnieki
ir lasītāji, kuriem datoriemaĦu apguve un
informācijas meklēšana internetā ir Ĝoti būtiska, RCB rosināja apmācīt Dienas centra
apmeklētājus. Projektā 3td Valsts aăentūra
„Kultūras informācijas sistēmas” izstrādāja
pilotprojektu, lai realizētu šādu apmācību.
Sadarbībā ar RCB apmācību realizētāji „Baltijas Datoru akadēmijas” speciālisti –
izstrādāja plašu apmācību programmu un
apmācību materiālus, piedāvājot šādus tematus: datora lietošanas pamati; interneta izmantošanas pamati; bibliotēku piedāvātie
pakalpojumi; internetā pieejamie elektroniskie pakalpojumi; e-pasta izmantošana;
Skype 4.1 izmantošana; sludinājumu portāli
internetā; lietišėo rakstu sagatavošana. Apmācību realizāciju tiek paredzēts veikt 2010.
gadā ārējās apkalpošanas punkta telpās Dienas aprūpes centrā, izmantojot Rīgas Reăionālā mācību centra mobilo datorklasi.
No 2009.gada februāra 874 publiskajās
bibliotēkās visā Latvijā, tajā skaitā RCB un
tās filiālbibliotēkās, apmeklētāji bez maksas
var noskatīties pēdējo gadu labākās Latvijas
filmas. Projekts tapis pēc Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīvas, sadarbojoties Valsts aăentūrai „Nacionālais Kino
centrs” un „Kultūras informācijas sistēmas”.
Projekta būtība – ikvienam bibliotēkas
apmeklētājam nodrošināt iespēju bez maksas
individuāli noskatīties filmas, izlasē iekĜaujot darbus, nominētus vai apbalvotus Nacionālajā filmu festivālā Lielais Kristaps. Portālā www.filmas.lv tiek piedāvāta animācija,
spēlfilmas, dokumentālais kino, filmu krājumu pakāpeniski papildinot.

Portālā www.filmas.lv apkopotā informācija par filmām un to autoriem, par jaunākajiem notikumiem Latvijas kino dzīvē un
Nacionālo filmu festivālu Lielais Kristaps
pieejama no jebkura datora visā pasaulē.
Taču individuāli noskatīties filmas iespējams tikai pašvaldību publisko bibliotēku
datoros (arī RCB un tās filiālbibliotēkās) –
šādu iespēju nodrošina publisko bibliotēku
attīstības projekta 3td ietvaros izveidotais
bibliotēku iekšējais tīkls Valsts vienotajā
bibliotēku informācijas sistēmā.
Taču projekts 3td nav tikai apmācības,
tehnika vai bezvadu internets. Tas ir apjomīgs projekts, kas piedāvā Ĝoti plašas
iespējas publisko bibliotēku apmeklētājiem.
Lai informētu ikvienu iedzīvotāju, 2009.
gada 31. martā Rīgas Centrālajā dzelzceĜa
stacijā tika atklāta Valsts aăentūras „Kultūras informācijas sistēmas” īstenotā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta
„Trešais tēva dēls” informatīvā ceĜojošā
izstāde „Pasaule klikšėa attālumā”. Izstāde
tika veidota kā Trešā tēva dēla vēstījums un
sastāvēja no astoĦiem divpusējiem informatīviem plakātiem.
Izstādes uzdevums bija pievērst sabiedrības uzmanību publiskajās bibliotēkās pieejamajiem bezmaksas interneta pakalpojumiem un mudināt cilvēkus pārvarēt aizspriedumus un mainīt savu dzīvi, sperot soli
datora un interneta izzināšanas un apguves
pasaulē, turklāt ikviens interesents varēja
pārliecināties, cik daudzpusīgas iespējas tiek
piedāvātas ikvienā Latvijas publiskajā bibliotēkā.
RCB direktore Dzidra Šmita savā uzrunā
pauda prieku, ka arī RCB un tās filiālbibliotēkas ir šo bibliotēku vidū. Izstādes atklāšanas pasākums izvērtās Ĝoti atraktīvs un
cilvēkus piesaistošs. Spilgto pasākumu izmantoja arī RCB, izplatot informatīvus materiālus par RCB.
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Ingūna Stranga
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre

”BĒRNI SAVU NĀKOTNI ZINA, VIĥI IZAUGS…”
gan ārvalstu, gan pašmāju speciālisti. Mērėtiecība, profesionalitāte, radošums – varētu
būt konferenci raksturojošie atslēgas vārdi.
Lektoru izsacītās tēzes var būt labs rosinājums pilnveidot un uzlabot bibliotēku pakalpojumu klāstu un iedrošinājums izvirzīt
darbu ar bērniem par vienu no prioritārajiem
virzieniem.

2009.gada 21.oktobrī Cēsīs notika
Starptautiskā Vidzemes novadu bērnu un
skolu bibliotēku darbinieku 9.konference.
Tajā, raksturojot šā brīža situāciju valstī, tika
akcentēta bibliotēku un bibliotekāru nozīmība bērnu un jauniešu personības attīstībā,
tika raksturotas jaunākās tendences darbā ar
bērniem, pozitīvajā darba pieredzē dalījās

”Bērnu tiesības uz informāciju:
atslēga jauniem bibliotēkas pakalpojumiem”
(Marian Koren, Nīderlandes publisko bibliotēku asociācija)
Pamatnostādnes:
1. Ievērosim pamata principu – bibliotēka visiem!
2. Svarīga ir bibliotēkas izmantošana jau no mazotnes.
3. Bibliotēkas misijas izpilde ir atkarīga no personībām – cilvēkiem, kas strādā bibliotēkās
(pašlaik vērojams pārāk liels sieviešu īpatsvars profesijā).
1. Cilvēki ir dažādi. Katram bibliotēkā ir jāatrod kaut kas interesants :
• nepieciešama individuāla attieksme;
• pakalpojumiem jābūt fiziski pieejamiem (piemēram, augstas apkalpošanas letes
apgrūtina mazu bērnu un invalīdu ratiĦkrēslā komunikāciju ar bibliotekāru);
• svarīgs ir bibliotēkas darba laiks;
• šodienas prasība – materiālu daudzveidība (dažādu materiālu veidu piedāvājums).
2. Bibliotēkas vārdam ir jāizskan ārpusē:
• tikai tad, ja pašvaldību pārstāvji redzēs, ka bibliotēka ir vajadzīga, dos līdzekĜus tās pastāvēšanai;
• nav jāgaida, kad lasītāji nāks uz bibliotēku – ir jāpanāk pretī un jāparāda ceĜš uz
bibliotēku;
• informācijai par bibliotēku jābūt visur – skolās, sporta zālēs, u.c.;
• svarīga ir atpazīstamība – logo;
• jāsadarbojas ar medijiem.
3. Aicinot uz bibliotēku, jānoskaidro pieprasījums :
• varat veikt iedzīvotāju aptaujas, lai atbilstoši pieprasījumam veidotu piedāvājumu (piemēram, kādus materiālus un pakalpojumus lasītāji vēlas saĦemt bibliotēkā);
• izpētiet, kā pircējus piesaista veikali (vai skan mūzika, kāda, kas pircējiem patīk,
kāpēc);
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• palūkojieties uz bibliotēku lietotāja acīm;
• lasītajam nepieciešamo varat noskaidrot sarunā pie tējas tases – kas ir tas, ko vajadzētu
ieviest.
4. Viena bibliotēka nav bibliotēka :
• bibliotēkas ir spēks, ja darbojas kopā;
• dalieties zināšanās;
• ja resursi ir ierobežoti, veicat programmu apmaiĦu.
5. Darbs ar bērniem :
• izpēti par bērnu stāvokli valstī var veikt, iepazīstoties ar UNICEF ziĦojumiem;
• arī bibliotekāriem jāpārzina Bērnu tiesību aizsardzības likums;
• bibliotēka var sniegt vecākiem zināšanas par bērnu tiesībām;
• bērni uzskata, ka zina visu par tehnoloăijām, bet nereti viĦi maz zina par drošību –
bērniem jāmāca sevi aizsargāt.
6. Pakalpojumi bērniem nav labdarība. Bērniem ir tiesības uz tiem :
• pakalpojumi bērniem nav luksusa prece – tie ir paredzēti viĦu tiesībās;
• bērns ir aktīva persona, nevis žēlojama būtne;
• ko piedāvājam? vai klausāmies? – ir pamata jautājumi pakalpojumiem bērniem;
• bibliotekāram ir svarīgi nepaĜauties uz savu autoritāti, bet paĜauties uz sarunu ar bērnu;
• jāmācās sarunāties un saprasties ar bērnu.
7. Programma darbam ar bērniem :
• pilnīga informācija;
• piedāvājums izvēlēties;
• bibliotekāru prasme strādāt ar medijiem;
• kritiska pieeja;
• princips – bibliotēka kā dzīves mācības pamats.
8. Jaunās koncepcijas :
• 100 valodu bērnu bibliotēka;
• bērnu informācijas centrs;
• digitālais uzziĦu centrs bērniem un jauniešiem;
• informācijas punkts jauniešiem (veselība, literatūra mācībām, mūzika, materiāli par
attiecībām utt.);
• bibliotekārs, kas palīdz pildīt mājas darbus.
9. Darbs ar jauniešiem :
• svarīgi, lai jaunieši bibliotēkā ir par kaut ko atbildīgi, lai viĦiem bibliotēkā ir kāds
pienākums, piemēram, dalība bibliotēkas dizaina veidošanā; pilsētas plānojuma apspriešanā (sadarbībā ar pašvaldību) u.c.;
• var izmantot dažādas pasākumu formas – paneĜdiskusijas, ekspertu spēles u.c.;
• var veidot mājaslapu jauniešiem par pašvaldību (teātri, koncerti, informācija par darba
meklēšanu).
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”Jauns skats uz bērnu un skolu bibliotēkām –
iespēja krīzes laikā”
(Silvija Tretjakova, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs)
1. Politiėi uzskata, ka bibliotēkas pieder viĦiem, bet bibliotēkas pieder iedzīvotājiem.
2. Pašreiz ir laiks, kad paust savu viedokli skaĜāk (sakarā ar bibliotēku slēgšanu).
3. Ir jāparāda, ka bibliotēkas ir palīgs pašvaldībai (krāt atsevišėu cilvēku stāstus –
pozitīvo pieredzi).
4. Atslēgvārds – sadarbība (ar citām iestādēm, savstarpēja sadarbība).
5. Jāizvērtē savu vietu – vai esam nepieciešami?
6. Var izmantot citu pieredzi.
7. Darbs ar bērniem bibliotēkās :
• pamatprincips – jebkurš jautājums, kas skar bērnus, jārisina no bērna interešu viedokĜa
(to paredz likumdošana);
• bibliotēkas var kĜūt par skolas pagarinātās dienas atbalsta punktu;
• akcentējiet individuālo darbu – līdz plkst. 13.00 neatliekamo pienākumu veikšana, pēc
tam – individuālais darbs ar bērniem (priekšā lasīšana, sarunas);
• aiciniet palīgos brīvprātīgos – lasīšanas krusttēvus, krustmātes (pensionārus, pašvaldību
pārstāvjus);
• sniedziet jaunajiem vecākiem zināšanas par bērnu;
• sarunās ar bērniem māciet paust savu viedokli, jo tā tiek audzināts nākošais pilsonis, kas
spēs brīvi izteikties un aizstāvēt savu nostāju;
• mācieties skaĜi lasīt (ne vienmēr vajadzīga teatralizēta valoda);
• nokomplektējiet informācijas kastes, sūtiet tās uz tuvējām skolām – tas ir aktīvs piedāvājums!
• iesaistiet bibliotēkas darbā skolotājus – bezdarbniekus ar bezdarbnieku programmas
palīdzību;
• ierīkojiet atsevišėu telpu, nodaĜu jauniešiem;
• skatieties kopā ar bērniem un jauniešiem filmas, analizējiet tās un salīdziniet ekranizējumu ar grāmatu.
”Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā”
(Inga Millere, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas departamenta direktore)
8. Bērni ir kā indikatori, kuri reaăē uz visām izmaiĦām sabiedrībā.
9. Krīze tieši ietekmējusi bērnu dzīves:
• pieaug bērnu, kas neēd pusdienas skolā, skaits;
• tiek kavētas mācību stundas (finanses, piesaiste sabiedriskajam transportam);
• pieaug bērnu, kas atsakās piedalīties ārpusstundu nodarbībās, ekskursijās, skaits;
• vidusskolēniem zūd motivācija mācīties, cerība veidot nākotni;
• pieaudzis vardarbību skaits.
10. Arvien grūtāk ir strādāt ar vecākiem (ir pieejams uzticības tālrunis vecākiem un
pedagogiem).
11. Problēmas paplašinās, bet tiek likvidēti speciālistu (psihologi, sociālie darbinieki)
amati.
12. ”Mēs varam gausties, bet dzīve turpinās. Jūsu loma ir liela un nozīmīga!”
• varat saskatīt mazajā bērnā problēmu un par to ziĦot tālāk – policijai, bāriĦtiesai;
• pazīmes, kuras liecina, ka bērnam ir problēmas – sagurums, nomāktība, jūtas nelaimīgs;
• nav jābūt pierādījumiem, bērnu jautājumi tiek izskatīti anonīmi.
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13. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konsultatīvās dienas, kurās
speciālisti stāsta par pozitīvas saskarsmes veidošanu (www.bti.gov.lv).
14. SaskaĦojot ar skolu vadību, sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju, tiek organizēti
pasākumi par drošību un attiecību pozitīvu risināšanu.
”Mākslas nozīme bērna personības tapšanā un sevis izzināšanā”
(Sarmīte Sviėe, Cēsu 2.vakaru maiĦu vidusskolas direktore)
15. Kāpēc pusaudži nonāk pāraudzināšanas iestādēs? Atbilde ir - tāpēc, ka ir lielas
problēmas ăimenē.
16. Darbs ar grūti audzināmiem jauniešiem :
• necīnieties ”pret”, cīnieties ”par”, attīstot to pozitīvo kodolu, kas ir katrā;
• strādājiet kopā;
• Ħemiet vērā, ka radoša pašizpausme cilvēkam ir kā gaiss un ūdens;
• personai, kas strādā ar jaunieti, ir jāspēj iedvesmot;
• Varbūt Jūs būsiet tie cilvēki, kas var sniegt ”grūtajiem” bērniem mazliet siltuma?
”Kā iedrošināt bērnus un vecākus”
(Iveta Berėe, psiholoăe)
17. Iedrošinājums ir drosme dzīvot pašiem un tiem, kas ir mums blakus.
18. Nepieciešams izprast vajadzības. Iegūstot trūkstošo, tiek iegūta arī jauna pieredze.
19. Bērna vajadzības :
• fiziskās vajadzības – ēdiens, dzēriens utt.;
• aprūpe, gādāšana, mierināšana – ja ir slikti, jāĜauj, lai kāds parūpējas;
• būt kopā ar citiem cilvēkiem – svarīga ir dzimtas izjūta;
• vieta, kur jūtamies pasargāti – krēsls, istaba, virtuve utt., ja trūkst drošās vietas, tiek
nemitīgi pieprasīta uzmanība;
• būt saredzētam, atpazīstamam - saskatīt bērnu, kāds viĦš ir, ne to, kādam viĦam ir jābūt;
perfekcionisms atĦem drosmi;
• izpētīt pasauli – darīt to, kas patīk;
• patstāvība – spēja uzsākt patstāvīgu dzīvi;
• reaăēt noraidoši – dusmīgākie ir bērni, kuriem tiek liegta iespēja teikt ”Nē!”; ja iemācās
paust noraidījumu, iemācās sevi pasargāt;
• jutekliskums, prieks – dauzīšanās, skriešana, dejošana; svarīgi grūtās situācijās saprast,
kur smelties prieku;
• garīgums – kas ir vērtības; iespēja dzirdēt stāstus, pasakas, rada izpratni par pasauli.
20. Nodrošinot vajadzības, bērnam tiek dota sajūta – tu esi labs tāds, kāds tu esi.
21. Tajā brīdī, kad saredzam savas un citu vajadzības, iedrošinām sevi rīcībai.

tūciju pārstāvjus atbalstīt bibliotēku darbu,
palielinot finansējumu lasīšanas veicināšanas programmu saglabāšanā un pilnveidošanā, telpu labiekārtošanā.
Pateicība un atzinība Cēsu Centrālās bibliotēkas kolektīvam par jau devīto konferenci, kas pulcē Latvijas un ārvalstu bibliotekārus, lai dalītos jaunās atziĦās, pieredzē un idejās.

Konferences noslēgumā 86 tās dalībnieki
pieĦēma un atbalstīja rezolūciju ”Bibliotēkas
pieder un kalpo iedzīvotājiem, pirmkārt, bērniem un jauniešiem!”, kurā tika akcentēts,
ka bērnu un jauniešu vēlme apmeklēt bibliotēkas ir atkarīga no bibliotēku modernizācijas, vides kvalitātes un personāla kvalifikācijas. Bibliotekāri rosina atbildīgo valsts insti90
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Inta Sallinene
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre

BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA
GALVENIE VIRZIENI UN METODIKA
Ieteikumi Rīgas Centrālajai bibliotēkai

SATURA RĀDĪTĀJS
1. Vispārīgā nodaĜa
2. Novadpētniecības darba organizācija
2.1. Plānošana un pārskats
3. Novadpētniecības krājums
3.1. Novadpētniecības krājuma veidošana
3.1.1. Mutvārdu vēstures avotu krājums
3.1.2. Intervēšanas metodika
3.1.3. Mutvārdu liecību ieskaĦojuma pierakstes metodika
3.2. Novadpētniecības krājuma organizācija un glabāšana
3.2.1. Novadpētniecības mapes un albumi
4. Novadpētniecības bibliogrāfiskā uzziĦu aparāta (NBUA) veidošana un izmantošana
5. Bibliogrāfiskā apkalpošana
6. Novadpētniecības dokumentu un vietējo izdevumu pieejamība
7. Novadpētniecības bibliogrāfisko līdzekĜu sistēmas izveide un to sagatavošana
8. Novadpētniecības zināšanu popularizēšana
9. Metodiskais un konsultatīvais darbs un tālākizglītība
10. Zinātniski pētnieciskais darbs
10.1. Bibliotēku vēstures izpēte
10.2. Dzimtu vēstures pētījumi bibliotēkās
11. Bibliotēku novadpētniecības pakalpojumu lietotāji
12. Bibliotēku novadpētniecības personāls
13. Literatūras saraksts
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1. VISPĀRĪGĀ NODAěA
dzis, dzīvojis vai dzīvo, strādā vai ir strādājis novadā, vai devis ieguldījumu novada
attīstībā. Par novadnieku var uzskatīt arī
cilvēku, kura iepriekšējās paaudzes ir saistītas ar novadu.
Par novadniekiem nosacīti var uzskatīt ar
novadu saistītos literāros tēlus un to prototipus.

Bibliotēku novadpētniecības darba metodiskie ieteikumi RCB un filiālbibliotēkām
izstrādāti, izmantojot IFLAs vadlīnijas, Lielbritānijas un Krievijas Bibliotekāru biedrību
Novadpētniecības sekciju vadlīnijas, iepazīstoties ar Latvijas un citu valstu jaunākajām
un aktuālākajām publikācijām novadpētniecības darba teorijā un bibliotēku novadpētniecības darba pieredzes aprakstiem, analizējot novadpētniecības darba pieredzi RCB
un filiālbibliotēkās.
Metodiskie ieteikumi adresēti RCB un
filiālbibliotēku bibliotekāriem. Tie strukturēti 12 galvenajās nodaĜās. Literatūras sarakstā
ietvertas grāmatas un raksti par bibliotēku
novadpētniecības darba jautājumiem, norādes uz elektroniskajiem resursiem latviešu
un svešvalodās.
RCB novadpētniecības darbs iekĜaujas
visos bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba
procesos, tāpēc tam ir jāatbilst visiem pieĦemtajiem standartiem un rīkojumiem, metodiskajām izstrādnēm.

Bibliotēku novadpētniecības mērėis ir
nodrošināt sabiedrības novadpētniecības intereses, izmantojot bibliotēkas iespējas un
bibliotēkas darba metodes:
• nodrošināt novadpētniecības resursu pieejamību un saglabāšanu,
• popularizēt novadpētniecības zināšanas,
• formulēt sabiedrības novadpētniecības informacionālās vajadzības un veicināt to
attīstību gan novadā, gan ārpus tā robežām.
Bibliotēku novadpētniecības krājuma
izveides galvenie virzieni:
• darbs ar novadpētniecības dokumentiem,
kuriem ir saturisks saistījums ar novadu
(novadpētniecības dokumentiem),
• darbs ar vietējiem izdevumiem, kuri saistīti ar novadu kā to izcelsmes vietu (izdoti, sarakstīti novadā).

Bibliotēku novadpētniecība ir daĜa no
profesionālās novadpētniecības, kuru veic
bibliotēkās atbilstoši bibliotēkas darba
misijai un uzdevumiem, izmantojot, galvenokārt, bibliotēkas darba metodes. Bibliotēku novadpētniecība ir bibliotēkas apkalpojamās teritorijas (novada, apkaimes) vispusīga izpēte. Bibliotēku novadpētniecības darba
galvenais adresāts ir bibliotēkas apmeklētājs, lietotājs, lasītājs, attālinātais lietotājs.
Bibliotēku novadpētniecības darba pamats ir
novadpētniecības literatūra.

Bibliotēku novadpētniecības darba
funkcijas:
• bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana,
• novada novadpētniecības bibliogrāfijas
centrs,
• zinātniski pētnieciskā darba centrs par
novadu un novadniekiem,
• novada sabiedriskās izpētes veicināšana
un vadība, dalība novada sabiedriskajā
izpētē,
• centrālā bibliotēka ir metodiskais un
koordinācijas centrs novadpētniecības
darbā savas sistēmas filiālbibliotēkām.
Kā iestāde, kas veic bibliotekāri - bibliogrāfisko apkalpošanu bibliotēka piedāvā
lietotājiem sekojošus produktus un pakal-

Novadpētniecības literatūra ir iespieddarbi par kādu novadu vai novadnieku,
neatkarīgi no izdošanas vietas, laika, valodas, izdošanas formas. Novadpētniecības literatūra tiek dalīta pēc dažādām tās saistījuma pazīmēm ar novadu: satura, izdošanas
vietas, sarakstīšanas vietas, autora saistības
ar novadu. Galvenokārt tā ir literatūra, kas
saturiski saistīta ar novadu un novadniekiem.
Novadnieks ir cilvēks, kas dzimis, au92
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jautājumos, kas skar bibliotēkas apkalpojamo teritoriju,
• informē par novadpētniecības dokumentiem un vietējiem izdevumiem atbilstoši
vienreizējiem vai ilgstošiem bibliogrāfiska un faktogrāfiska rakstura novadpētniecības pieprasījumiem,
• piedāvā novadpētniecības dokumentus un
vietējos izdevumus savas bibliotēkas
lasītājiem un attālinātiem lietotājiem,
• veido novadpētniecības bibliogrāfisko līdzekĜu un vietējo izdevumu sistēmu,
piedalās Rīgas un Latvijas bibliogrāfisko
izdevumu sistēmas izveidē, bibliogrāfisko līdzekĜu par savu novadu sastādīšanā,
• veido novadpētniecības datubāzes,
• izdod uzziĦu izdevumus un ceĜvežus par
novadpētniecības tematiem un resursiem,
• vāc un izplata informāciju par novadpētniecības resursiem (sastāvu un piekĜuves noteikumiem), kas atrodas citās reăiona bibliotēkās un iestādēs, kā arī par
tiem, kas atrodas ārpus novada.
• izplata novadpētniecības zināšanas, informāciju par novadu, izmantojot bibliogrāfiskā un bibliotekārā darba metodes,
informē visus interesentus par novadpētniecības dokumentiem atbilstoši novadpētniecības bibliogrāfiskajam un faktogrāfiskajam pieprasījumam, sniedz metodiskās konsultācijas savas teritorijas bibliotēkām un nodrošina to darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanu bibliotēku
novadpētniecības jomā,
• organizē un vada novada izpēti.
• organizē novadpētniecības izstādes, pasākumus, sagatavo preses relīzes un informāciju presē, ievieto informāciju internetā.
Par Latviju un Rīgu kopumā RCB nodrošina tikai novadpētniecības pieprasījuma
pamatjautājumus. Tā kalpo kā starpnieks
starp savu bibliotēku un galvenajām (valsts,
reăiona nozīmes) bibliotēkām, arhīviem un
muzejiem.
Latvijas Nacionālā bibliotēka ((LNB)
www.lnb.lv) ir metodiskā darba centrs Rīgas
Centrālajai bibliotēkai. Katra LNB nodaĜa
un lasītava veic novadpētniecības darbu
atbilstoši tās pamatuzdevumiem. LNB Bib-

pojumus:
• piekĜuvi pašiem novadpētniecības dokumentiem un vietējiem izdevumiem (vai to
kopijām) gan no bibliotēkas krājuma, gan
no citām krātuvēm (izmantojot SBA un
elektronisko dokumentu piegādi),
• piekĜuvi bibliogrāfiskajai informācijai,
datu bāzēm,
• bibliogrāfisko apkalpošanu un konsultācijas uzziĦu aparāta un citu novadpētniecības informācijas avotu izmantošanā.
Kā novadpētniecības bibliogrāfiskais centrs:
• piedalās novadpētniecības bibliogrāfijas
un nacionālās bibliogrāfijas izveidē, veido un saglabā nacionālo dokumentu krājumu par savu novadu.
Kā zinātniski pētnieciskais centrs:
• organizē un vada pētījumus bibliotēku
novadpētniecības darbā un novada izpētē.
Kā sabiedriskās novadpētniecības kustības
dalībnieks:
• atbalsta sabiedrisko novada izpēti (biedrības, sabiedriskos novadpētniecības muzejus un individuālos novadpētniekus),
• piedalās novadpētniecības pētījumos, veido novadpētniecības informācijas pirmreizējos avotus.
Kā metodiskais un koordinācijas centrs:
• veido novadpētniecības darba kopēju
stratēăiju, organizē, koordinē un metodiski nodrošina šo darbību.
Bibliotēka izpilda sekojošus novadpētniecības darba veidus:
• visplašākajā novadpētniecības avotu lokā
maksimāli pilnīgi apzina un iekĜauj bibliotēkas krājumā novadpētniecības dokumentus par savu teritoriju un nodrošina to
drošu un pastāvīgu glabāšanu. Pēc bibliotēkas iespējām un tās lietotāju vajadzībām komplektē un glabā vietējos izdevumus,
• maksimāli pilnīgi izpēta un maksimāli
pilnīgi atspoguĜo novadpētniecības bibliogrāfiskajā uzziĦu aparātā ziĦas par novadpētniecības dokumentiem un vietējiem izdevumiem, neatkarīgi no to glabāšanas vietas (pēc iespējas pievienojot
norādes uz dokumentu glabāšanas vietu),
• nodrošina bibliogrāfisko apkalpošanu
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liotēku attīstības institūts (BAI) ir metodiskā
un konsultatīvā darba centrs visām publiskajām bibliotēkām arī novadpētniecības
darba jautājumos. Otra lielākā Latvijas
nacionālās literatūras krātuve ir Latvijas
Akadēmiskās bibliotēkas MisiĦa bibliotēka
(www.acadlib.lv).
RCB izmanto šo bibliotēku piedāvājumus
un iepazīstina ar tiem bibliotēku lietotājus.
Bibliotēkas nedublē arhīvu darbu, bet
pārzina arhīvu piedāvājumu, īpaši elektronisko, un rosina to izmantot. Piemēram,
Latvijas Valsts vēstures arhīvs piedāvā
ekskluzīvu iespēju pētīt savus radurakstus
iepriekšējās paaudzēs, izmantojot arhīva
datubāzi (www.lvva-raduraksti.lv).
RCB ir starpnieks starp Rīgas Domi un
savas teritorijas iedzīvotājiem. Piedalās Rīgas Domes Attīstības departamenta portāla
(www.apkaimes.lv) papildināšanā ar bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.
Bibliotēku novadpētniecības resursi ir
atklāti un pieejami, bet daĜai dokumentu ir
noteikta ierobežota pieejamība. Ierobežotas
pieejamības dokumenti ir daĜa no bibliotēkas
lietvedības dokumentiem, kas ir iekĜauti
novadpētniecības krājumā pēc to norakstīšanas no bibliotēkas lietvedības dokumentu
krājuma. Tie ir dokumenti, kas satur personas datus, privātu informāciju. Dokumenti
tiek izsniegti bibliotēku vēstures pētniekiem,
studentiem mācību nolūkos. Lietvedības
dokumentiem ir noteikts atšėirīgs glabāšanas
laiks, pēc kura tie tiek izĦemti no lietu
nomenklatūras un arhivēti. Tos turpina glabāt bibliotēka. DaĜa iepriekšējo gadu bibliotēku lietvedības dokumentu ir nodota
glabāšanai Latvijas arhīviem. Arhīvos ir
noteikts dokumentu glabāšanas laiks, pēc
kura bibliotēkas tos var saĦemt atpakaĜ un
turpināt glabāt kā vērtīgu bibliotēku vēstures
izpētes materiālu.
Novadpētniecības resursiem, kas atrodas
novada teritorijā, ir jābūt pieejamiem jebkuram šīs teritorijas iedzīvotājam, kā arī
visiem interesentiem ārpus šīs teritorijas.
Novadpētniecības resusiem, kas attiecas uz
novadu un atrodas ārpus tā robežām, ir jābūt
pieejamiem novada iedzīvotājiem:
1. nodrošinot novadpētniecības dokumentu

krājuma pilnīgumu:
• iegādājoties pašus novadpētniecības dokumentus un to kopijas,
• kopējot novadpētniecības dokumentus
(papīra un elektroniskie informācijas nesēji) krājuma papildināšanas nolūkos.
2. nodrošinot pieejamību dokumentiem:
• racionāli organizējot novadpētniecības
dokumentu krājumu bibliotēkas nodaĜās,
• nodrošinot pietiekamu eksemplāru skaitu,
• nodrošinot dokumentu saglabāšanu,
• plaši izmantojot SBA,
• izmantojot elektroniskos resursus.
3. Bibliogrāfiskās un faktogrāfiskās informācijas par novadpētniecības dokumentiem
pieejamību nodrošina:
• sagatavojot un publicējot (papīra un elektroniskā veidā) novadpētniecības bibliogrāfiskos rādītājus,
• sagatavojot faktogrāfiskus un uzziĦu izdevumus, kas atspoguĜo informāciju par
novadpētniecības dokumentiem,
• veicot attālu lietotāju pieprasījumu bibliogrāfisko un informacionāli bibliogrāfisko apkalpošanu (pa pastu, telefonu, epastu),
• uzziĦu izpildē izmantojot ne tikai tos
novadpētniecības resursus, kas atrodas
bibliotēkā, bet arī tos, kas atrodas citur un
ir pieejami elektroniski.
4. Informācijas pieejamību par bibliotēkas
novadpētniecības darbu un novadpētniecības
resursiem nodrošina :
• atspoguĜojot ziĦas par iespieddarbiem
(uzziĦu izdevumiem par novadpētniecības informacionālajiem resursiem),
• veidojot novadpētniecības krājumu un
kolekciju aprakstus,
• sastādot lielāko interneta novadpētniecības resursu aprakstus un ievietojot tos
bibliotēkas mājaslapā.
Bibliotekārā un bibliogrāfiskā novadpētniecības rakstura pieprasījumu apkalpošana
tiek veikta bez maksas.
Samaksa var tikt Ħemta par papildus pakalpojumiem un paaugstināta servisa apkalpošanu, bet ar noteikumu, ka bibliotēkai
ir jānodrošina arī to pašu novadpētniecības
resursu bezmaksas izmantošana.
Pakalpojumu veidus, par kuriem var Ħemt
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samaksu, un tās apmērus nosaka bibliotēkas
administrācija saskaĦā ar bibliotēkas dibinātājiem.
Bibliotēku novadpētniecības darbs tiek
veikts sadarbībā ar citām iestādēm, kas

nodarbojas ar profesionālo novadpētniecību
(bibliotēkām, arhīviem, muzejiem), Latvijas
bibliotekāru biedrības Novadpētniecības
sekciju.

2. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA
Novadpētniecības darbu veic RCB un
filiālbibliotēkas RCB direktora vadībā. Novadpētniecības darbu veic RCB un katra
RCB nodaĜa un RCB filiālbibliotēka atbilstoši sava darba misijai, pamatuzdevumiem
un virzieniem.
RCB Bibliotēku dienesta Metodiskā nodaĜa ir novadpētniecības darba metodiskais
un konsultatīvais centrs RCB filiālbibliotēkām. RCB Bibliotēku dienests pārbauda
RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības
darbu, apkopo un analizē šī darba pieredzi,
organizē RCB un filiālbibliotēku darbinieku
tālākizglītību. Katru gadu RCB un filiālbibliotēkās tiek sastādīti darba plāni, kuros tiek
plānots bibliotēkas novadpētniecības darbs,
bet gada beigās rakstīti gada darba pārskati.

stāvoklis bibliotēkā:
• jāsastāda novadpētniecības mapju saraksts ar īsu anotāciju par katru no tām,
• jāsastāda novadpētniecības albumu saraksts ar īsu anotāciju par katru no tiem,
• jāsastāda novadpētniecības datubāzu saraksts (kādas izveidotas bibliotēkā un kādas novadpētniecības datubāzes izmanto),
• jāsastāda novadpētniecības bibliogrāfisko
līdzekĜu saraksts (kādus ir sastādījusi bibliotēka),
• jāraksturo bibliotēkas novadpētniecības
uzziĦu aparāts,
• jāapzina kādas sarežăītas novadpētniecības uzziĦas pieprasītas, kādas izpildītas,
kādas pāradresētas izpildei ārpus bibliotēkas (kur?),
• jāuzraksta novadpētniecības krājuma raksturojums un novērtējums (apjoms, ietverto dokumentu veidi, kur tas izvietots,
noformējums, kā krājums tiek izmantots),
• jāuzraksta kādi bijuši nozīmīgākie bibliotēkas novadpētniecības pasākumi, konkursi, izstādes u.c., kādos citu rīkotajos
novadpētniecības pasākumos ir Ħemta dalība (kādā veidā),
• publicitāte (kas rakstīts par bibliotēkas
novadpētniecības darbu un pašu sagatavotās publikācijas),
• tālākizglītība (bibliotēkas dalība dažādās
lekcijās, kursos, mācību braucienos),
• vai notikuši pētījumi novadpētniecības
darbā, kādi ir to galvenie secinājumi,
• sadarbības partneri novadpētniecības darbā (kā notikusi sadarbība),
• raksturot bibliotēkas novadpētniecības
darba sasniegumus un vājās puses,
• kāds atbalsts un palīdzība ir saĦemta novadpētniecības darbā un kāda vajadzīga,
• novadpētniecības darba tehniskais nodro-

2.1. Plānošana un pārskats.
Novadpētniecības darba plānošanā un
analīzē RCB un filiālbibliotēkas vadās pēc
RCB Bibliotēku dienesta izstrādātās Gada
darba plāna un pārskata shēmas.
Novadpētniecība šinī plānā apskatīta kā
viens no bibliotēkas darba virzieniem. Gada
darba plāna un pārskata veidotājiem iesaka:
• izvairīties no vispārīgiem teikumiem,
sniegt konkrētu informāciju,
• izvairīties no anonimitātes,
• norādīt konkrētu svarīgāko pasākumu
norises laiku, bet plānā paredzēt konkrētu
izpildes laiku.
Sastādot kārtējā gada novadpētniecības
darba plānu, vispirms ir jāapzina un
jāuzraksta detalizēts pārskats vai kopsavilkums par nozīmīgāko jau paveikto visos
bibliotēkas novadpētniecības darba virzienos, jo pirms gada plāna sastādīšanas ir jākonstatē esošais novadpētniecības darba
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šinājums (datori, fotoaparāts, televizors,
diktofons u.c.).
Tas būs rezumējums līdzšinējā darbā
sasniegtajam, informēs par novadpētniecības
darba stāvokli bibliotēkā, kā arī kalpos par
ceĜvedi jauna plāna sastādīšanai.
Plānojot katras bibliotēkas kārtējā gada
novadpētniecības darbu ir jāparedz :
1. Atbildīgais par novadpētniecības darbu
kopumā un atsevišėos tā virzienos. Ja darbinieka amata instrukcijā paredzēti arī citi
pienākumi, tad jānorāda, cik darba stundu
(dienu) darbinieks strādās tikai novadpētniecībā (visos tās virzienos – gan bibliotēkā,
gan ārpus tās, piemēram, datubāzu veidošana, mapju rediăēšana, izstāžu izlikšana,
novadpētniecības krājumu izpēte, tālākizglītībā novadpētniecības darba jautājumos
u.c.). Jānorāda novadpētniecības darba periodiskums (cik stundu šim darbam tiks
veltīts nedēĜā, vai tam veltīta visa darba
diena vai tikai dažas stundas).
2. RCB gada darba prioritātes, jo tās būs
prioritātes arī bibliotēkas novadpētniecības
darbā, kuru veikšana tad arī vispirms ir jāieplāno, paredzot nepieciešamo darba apjomu,
darba laiku un materiālos līdzekĜus.
3. Kādos starptautiskos, valsts un vietējā
mēroga bibliotēku novadpētniecības projektos paredzēts piedalīties, kādā veidā, kurš
darbinieks strādās, cik darba stundu būs
nepieciešams, kādi būs sadarbības partneri,
kad projekts sāksies, kad noslēgsies.
4. Novadpētniecības darba tehniskais un finansiālais nodrošinājums. Te jāparedz, kas
papildus jau esošajiem līdzekĜiem būs nepieciešams novadpētniecībai, kādā veidā tas
tiks pieprasīts un nodrošināts (fotoaparāts,
mapes u.c.).
Jāplāno, cik izmaksās novadpētniecības
pasākumu organizēšana, samaksa lektoriem,
kafijas pauzes, atzinības balvas, transporta
izmaksas, arhīvu dokumentu kopijas.
5. Kādi konkrēti novadpētniecības darba
uzdevumi tiks veikti: cik stundu, no kura
datuma līdz kuram, kas par to būs atbildīgs,
kāds paredzēts rezultāts.
Piemēram:
• ieteicošā bibliogrāfiskā līdzekĜa „Ko lasīt
par Pārdaugavu…” sastādīšana,

• intervija ar pensionēto bibliotēkas vadītāju, bibliotēku darbinieku atmiĦu pieraksti,
• LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaĜas
nepublicēto materiālu izpēte,
• darbs arhīvos ar mērėi papildināt novadpētniecības krājumu ar jaunu informāciju,
dokumentu kopijām.
6. Mūžizglītība. Tālākizglītības pasākumi
novadpētniecības jomā ir nepieciešami, gan
bibliotekāriem, gan bibliotēkas apmeklētājiem. Bibliotekāram ir pastāvīgi jāpapildina
zināšanas divos virzienos: jāapgūst jaunākā
profesionālā bibliotekārā novadpētniecības
literatūra, dažādu nozaru literatūra, kas saturiski ir saistīta ar novadu un novadniekiem.
Jāparedz, kad un kur bibliotekārs papildinās
novadpētniecības zināšanas, piemēram, profesionālo izdevumu studēšana bibliotēkas
attīstības dienās, semināri, lekcijas. Jāplāno,
kādos novadpētniecības jautājumos un kādām metodēm tālāk tiks izglītoti bibliotēkas
lietotāji. Bibliotekāram ir jāplāno bibliotekārās stundas novadpētniecības jautājumos dažādām auditorijām par dažādiem novadpētniecības tematiem, piemēram, skolēniem,
pedagogiem (kad, par kādiem tematiem). Jāparedz, cik laika bibliotekārs veltīs bibliotēkas novadpētniecības krājuma satura iepazīšanai, tā atklāsmei bibliotēkas lietotājiem,
piemēram, jāieplāno, kādi novadpētniecības
dokumentu jaunieguvumu un tematiskie
apskati tiks sastādīti, kāds būs to adresāts,
kādiem konkursiem par novadu un novadniekiem sagatavoti jautājumi.
7. Novadpētniecības darba publicitāte. Piemēram, kas, kad, par kādiem novadpētniecības jautājumiem sagatavos publikācijas
RCB izdevumiem, kā tiks atklāts novadpētniecības krājuma saturs, kādi raksti, pētījumi
sagatavoti, pētot novadpētniecības krājuma
dokumentus, kādas novadpētniecības izstādes organizētas, kādi literatūras apskati un
citi pasākumi sagatavoti.
Novadpētniecības darba gada plānam ir
jābūt Ĝoti detalizētam, norādot konkrētus izpildītājus un termiĦus, darba apjomus, jo
tikai tā novadpētniecības darbam var ierādīt
tā nozīmei atbilstošu vietu citu bibliotēkas
darbu vidū.
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tad kāpēc, ko no šī plāna pārcelt uz nākošo
darba gadu, bet kas savu aktualitāti ir zaudējis, kādi novadpētniecības projekti turpināsies. Kādi ir gada laikā gūtie secinājumi
par bibliotēkas novadpētniecības darbu,
kādu darba pieredzi ieteiktu izmantot kolēăiem. Novērtēt savu novadpētniecības darbu
10 ballu sistēmā.

Katru gadu jāsagatavo bibliotēkas novadpētniecības darba gada pārskats. Teksta pārskatā uzskaita paveikto visos novadpētniecības darba virzienos pārskata gada laikā,
raksturo darba procesus izvirzīto mērėu
sasniegšanai. Veicot darba analīzi jānoskaidro, vai plāns bija atbilstošs bibliotēkas
iespējām, vai plānotais tika izpildīts, ja ne,

3. NOVADPĒTNIECĪBAS KRĀJUMS
3.1. Novadpētniecības krājuma veidošana.

nacionālā bibliotēku krājuma sastāvdaĜa.

Novadpētniecības krājums ir dokumentu kopa, kura satur informāciju par kādu
valsts daĜu (novadu, Rīgas pilsētas daĜu), neatkarīgi no informācijas nesējiem (papīrs,
elektroniskie dokumenti, fotofilmas u.c.),
dokumentu izdošanas laika, veida, tirāžas,
autora politiskās pārliecības, valodas un
citiem faktoriem.
Bibliotēkai izstrādājot novadpētniecības
krājuma komplektēšanas politiku, ir jāĦem
vērā RCB un filiālbibliotēku kopējā krājuma
komplektēšanas politika, topogrāfiskais aptvērums, ietverto dokumentu veidi. Bibliotēkas novadpētniecības krājumi jāveido tā, lai
tie nedublētos ar muzeju un arhīvu krājumiem. Krājuma izveides koncepcijai ir jāatspoguĜo vietējās sabiedrības specifika, kolekcijas izvietojums, jāparedz kādā veidā
tiks vākti un glabāti novadpētniecības materiāli, kā saglabāt un glabāt speciālos dokumentu veidus (mikrofilmas, rokrakstus u.c.).
Bibliotēkai ir jāapsver iespēja daĜu materiālu
nodot glabāšanai muzejiem, arhīviem, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, jo svarīgāk par
lokālo patriotismu ir radīt krājuma saglabāšanai un izmantošanai iespējami vislabākos apstākĜus.
Novadpētniecības darba pamatu bibliotēkā veido novadpētniecības krājums par
bibliotēkas apkalpojamo teritoriju un vietējie
izdevumi. Novadpētniecības krājums par
bibliotēkas apkaimi tiek komplektēts pēc
maksimāla pilnīguma principa, orientējoties
uz maksimāli aktīvu izmantošanu un pastāvīgu glabāšanu. Vietējo izdevumu krājumi
tiek uzskatīti kā īpaši vērtīgi, kā unikāla

Novadpētniecības krājumā tiek ietverti:
1. Publicētie dokumenti par savu novadu
(pilnīgi) un reăionu kopumā (daĜēji), neatkarīgi no dokumentu fiziskās formas (iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, audiovizuālie materiāli, mikrofilmas un citi),
neatkarīgi no izdevuma tipa un izdevuma
veida, valodas, izdošanas vietas un laika.
Mūsdienās ir daudz novadā izdotu un tam
veltītu grāmatu, brošūru, avīžu un citu iespieddarbu. Tāpēc ir jāizstrādā kritēriji, pēc
kuriem izdevumus izvēlēties, kā šos izdevumus atšėirt no īslaicīgas nozīmes literatūras, jāizlemj, kāds eksemplāru skaits ir
nepieciešams. Ja ir iespējas, bibliotēkas krāj
vietējo autoru darbus arī tad, ja tiem nav
saturiskā saistījuma ar novadu.
Bibliotēkas kooperējas, veidojot novadpētniecības dokumentu kopijas. Bibliotēkas
komplektē vietējos periodiskos izdevumus,
ziĦu lapiĦas, baznīcu, skolu un pašvaldību
izdotos materiālus, vietējo firmu katalogus,
izdevumus, kas saistīti ar arheoloăiju, ăimenes vēstures izpēti. Bibliotēkas veido atbilstošas tematikas izgriezumu mapes par
novadpētniecības jautājumiem, kuri ir Ĝoti
aktuāli bibliotēkas lietotājiem, (piemēram,
mape ”Dzimtu izpēte”, kurā varētu būt metodiski ieteikumi kā uzsākt šo darbu,
literatūras saraksts, arhīvu piedāvātās iespējas, interneta adreses u.c.).
2. Sīkiespieddarbi, „pelēkā literatūra” – vietējie īslaicīgas nozīmes materiāli novadpētniecības krājumā jāglabā arī pēc tam, kad
tie savu aktualitāti ir zaudējuši. Tie ir tirdz97
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Novadpētniecības dokumentu krājumā
tiek komplektēti:
1. dokumenti par bibliotēkas apkalpojamo
teritoriju vai tās daĜu – pēc maksimāla pilnīguma principa, to aktīvai izmantošanai un
pastāvīgai glabāšanai,
2. dokumenti par visu reăionu – ar atlasi,
vispirms bibliogrāfiskie izdevumi, uzziĦu
izdevumi, statistikas krājumi, universāla
rakstura literatūra.
Bibliotēka veic tekošo un retrospektīvo
novadpētniecības dokumentu fonda komplektēšanu par savu teritoriju un reăionu
kopumā, par komplektēšanas avotiem izmantojot līgumus ar vietējām izdevniecībām
un citiem izdevējiem, parakstīšanos uz preses izdevumiem, dāvinājumus, grāmatu apmaiĦu, pirkšanu (tajā skaitā arī izsolēs,
antikvariātos un no privātpersonām), kopēšanu vai reprodukcijas (uz elektroniskajiem
un papīra informācijas nesējiem, tajā skaitā
mikrofilmas).
Līdztekus kārtējam darbam ar bibliotēkas
jaunieguvumiem pārbauda visu agrāk komplektēto krājumu (grāmatas, žurnālus, avīzes
u.c.), lai atrastu līdz šim vēl neapzinātos
novadpētniecības materiālus.

niecības katalogi, vietējo notikumu un pasākumu programmas un afišas, vietējā sabiedriskā transporta satiksmes saraksti, biĜetes,
vēlēšanu bukletiĦi un citi vietējo dzīvi, sadzīvi un politiskos notikumus atspoguĜojoši
materiāli. Bibliotēkas var veidot lielas šo
materiālu tematiskas kolekcijas, piemēram,
par novada rūpniecības vēsturi. Komplektējot šo literatūru īpaši svarīga ir komplektēšanas operativitāte, jo pēc tam šo izdevumu
var nebūt vai arī tiem var būt augsta cena.
3. Nepublicētie dokumenti par novada teritoriju (vietējās pašvaldības normatīvie un
tiesību akti, rokraksti, atmiĦas, vēstules, dienasgrāmatas), kurus privātpersonas vai iestādes nodod bibliotēkai pastāvīgai glabāšanai
vai dokumenti, kurus ir radījusi pati bibliotēka, jāglabā visas novada dažādu laiku kartes un plāni, bet tos digitalizējot un kopējot
jāievēro autortiesības.
4. Vietējo fotogrāfiju un citu ilustratīvo materiālu kolekcijas. Ieteicams veidot pastkaršu
kolekciju par novadu. Bibliotēkas veido novadpētniecības foto materiālu datubāzes gan
vietējās nozīmes, gan internetā pieejamas.
Visi ilustratīvie materiāli ir detalizēti jāapraksta. Bibliogrāfiskajā aprakstā norāda
fotogrāfijas autoru, fotogrāfijas datumu, kad
fotogrāfija tapusi, kad atnesta bibliotēkai,
kas atnesis šo fotogrāfiju, detalizētu aprakstu
par to, kas fotogrāfijā attēlots (personām norādot vārdus, uzvārdus, amatus, vietām nosaukumus).
Bibliotēkas iesaistās vietējās dzīves notikumu fotografēšanā, kā arī organizē un vada
novada dzīves fotografēšanu, fotoreportāžas
par vietējās dzīves notikumiem. Vispirms
nodrošina bibliotēkas ikdienas dzīves dokumentēšanu fotogrāfijās, bibliotēkas pasākumu fotografēšanu. Digitālā veidā šīm fotogrāfijām ir jābūt pieejamām arī bibliotēkas
lietotājiem.
5. Bibliotēkās ieteicams veidot vietējo notikumu, un objektu skaĦu un video ierakstu
kolekcijas.
6. Izskatot virtuālos resursus, bibliotēkas arhivē informāciju par novadu un novadniekiem. Nozīmīgāko daĜu šīs informācijas vēlams izprintēt, lai to saglabātu un izmantotu.

3.1.1. Mutvārdu vēstures avotu krājums
Mutvārdu vēsture ir nereglamentētās, neformālās vēstures liecības: atmiĦas, dzīvesstāsti, autobiogrāfijas, dzimtas vēstures un
ciltskoku apraksti.
Uzsākot darbu pie bibliotēkas mutvārdu
krājuma veidošanas, vispirms ir jāparedz kādā nolūkā un apjomā darbs tiks veikts.
Publisko bibliotēku aicinājums ir veidot
jaunu novadpētniecības krājumu sastāvdaĜu
– novadnieku dzīvesstāstu kolekciju un atmiĦu kopojumu par novada vēsturi, kuru
varētu izmantot bibliotēku un skolu darbā.
Svarīgi ir vākt mutvārdu vēsturi par savu
bibliotēku (ilggadējo bibliotēkas darbinieku
dzīvesstāsti un atmiĦas, bibliotekāru, lasītāju
un citu cilvēku stāstījumus par bibliotēku,
tās darbiniekiem, pasākumiem utt.).
Plānojot darbu pie mutvārdu vēstures krājuma izveides, ieteicams:
1. iepazīties ar novada vēsturiskās attīstības
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īpatnībām,
2. noskaidrot novada vēstures izpētes līmeni,
3. izstrādāt detalizētu intervijās noskaidrojamo jautājumu loku, sagrupēt tos tematiski hronoloăiskos vai hronoloăiski
tematiskos blokos (atkarībā no novada
īpatnībām un bibliotēkas iecerēm mutvārdu
vēstures avotu vākšanā), izcelt nozīmīgākos
un aktuālākos tematus,
4. sastādīt potenciālo autoru sarakstu. Par
katru personu vēlams iegūt un atzīmēt galvenos biogrāfiskos datus – vecums, izglītība,
īsas ziĦas par dzīves un darba pieredzi, tematus, par kuriem ar šo cilvēku svarīgi
runāt,
5. noskaidrot cilvēkus, kuri paši būtu spējīgi
un gribētu uzrakstīt (uz papīra, ierakstīt
kasetē u.c.) savu autobiogrāfiju vai atmiĦas
un rosināt viĦus šim darbam. Lūgt nodot šo
materiālu kopijas bibliotēkas novadpētniecības krājumam, sagatavot publikācijas un
atĜaut tos izmantot.

Intervētājam jārosina intervējamais stāstīt
par paša redzēto, pārdzīvoto, par to, ko labi
atceras. Intervētājam jāizvairās lietot svešvārdus, speciālo terminoloăiju, kuru intervējamais varētu nezināt. Jautājumiem jābūt
mērėtiecīgiem, jāatĜauj respondentam izteikt
viedokĜus un vērtējumus, nedrīkst strīdēties
ar viĦu. Kontroljautājumi ir jāuzdod, lai pārliecinātos vai autors stāsta paša pārdzīvoto.
Piemēram: „ Kur Jūs atradāties, kad bibliotēkā ienāca bruĦoti laupītāji ?”
Pirms intervijas izstrādā jautājumu loku,
ievērojot intervijas nolūku un stāstītāja dzīves pieredzi. Jautājumus sagrupē tematiskos
blokos loăiskā secībā.
Intervētāja uzdevums ir virzīt sarunu ar
mērėtiecīgiem jautājumiem, atbilstoši savai
iecerei un intervijas tematam.
Intervijas pamatu veido aprakstošie jautājumi. Piemēram: ”Pastāstiet, lūdzu, ko atceraties par bibliotēkas iekārtojumu, sākot no
tā laika, kad sākāt strādāt.”; „Pastāstiet,
lūdzu, kā bibliotēkas darbinieki svinēja 8.
martu?”.
Jautājumi, kuru mērėis ir kaut ko precizēt, vērst uzmanību uz kaut ko atsevišėu,
uz kādu detaĜu, piemēram: „Kur jūs parasti
pusdienojāt? Kādi bija ikdienas pusdienu
ēdieni?”.
Pieredzes jautājumi liek atcerēties cilvēka
piedzīvoto, piemēram: ”Pastāstiet par kādu
netipisku notikumu bibliotēkā.”
Jautājumi, ar kuriem noskaidro, ko katrs
saprot ar attiecīgu valodas apzīmējumu, ir
īpaši svarīgi, ja intervētājs un stāstītājs nenāk no vienas kultūras, paaudzes, kā arī tad,
ja savākto informāciju izmantos citu kultūru
un paaudžu cilvēki.
Jautājumi, kuri palīdz stāstītājam iedziĜināties notikumu būtībā, precīzāk izteikties,
piemēram: „Vai Jūs varētu tuvāk pastāstīt
par saviem kolēăiem, ar kuriem kopā strādājāt?”
Jautājumus var uzdot arī par iepriekš stāstītajiem pagātnes notikumiem, lai pārliecinātos vai stāstītājs tos atkārto tieši tāpat, vai
kaut ko izmaina, papildina.
Negatīvi ievirzīti jautājumi rosina atklāt
intervētāja attieksmi, piemēram: „Vai pārcelšanās uz jaunajām telpām bibliotēkā

3.1.2. Intervēšanas metodika
Mutvārdu vēsture top intervētāja un stāstītāja sadarbības rezultātā. Sastādot konkrētas intervijas jautājumus, ir jāĦem vērā intervēšanas nolūks, intervējamā un intervētāja
personības, intervijas norises vieta un apstākĜi.
Stāstītāja izvēle ir cieši saistīta ar intervijas nolūku. Parasti izvēlas vecākās paaudzes cilvēkus, labus novada un novadnieku
likteĦu zinātājus, kuri visu mūžu vai lielāko
tā daĜu dzīvojuši vai strādājuši novadā.
Intervētājam jāpanāk cilvēka piekrišana
intervijai. Potenciālie stāstītāji jāinformē, kā
noritēs intervija, kādam nolūkam tā nepieciešama, kur un kā to paredzēts izmantot,
kādi būs temati, jautājumi.
Papildus jāaicina uzrakstīt autobiogrāfiju
(rakstiskā formā fiksētu vēstītāja, kā centrālās figūras, mūža aprakstu), atmiĦas par
pagātnes notikumiem.
Pirms intervijas jāiegūst maksimāli daudz
ziĦu par intervējamo, par vietu, laiku un
apstākĜiem, kādos viĦš dzīvojis un strādājis,
par notikumiem, kuros bijis iesaistīts.
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pasliktināja darba apstākĜus?”.
Ar jautājumiem var noskaidrot stāstītāja
izpratni, uzzināt, kā stāstītājs pats sakārto
iegūtās zināšanas par attiecīgām lietām, vai
pārliecināties par terminu precizitāti, notikumu secību, attiecībām, piemēram: ”Kāpēc,
jūsuprāt, radās domstarpības bibliotēkas
kolektīvā?”.
Atkārtoti jautājumi sniedz iespēju iedziĜināties sarunā, izskatīt tematu no dažādiem
aspektiem, piemēram: ”Gribu vēlreiz jautāt
par izjūtām brīdī, kad Jūs palūdza aiziet
pensijā”.
Ja stāstītājs lūdz izslēgt diktofonu vai
nefilmēt, tas nekavējoties ir jādara.
Intervijas centrā ir intervējamā persona.
Pret stāstītāju jāizturas ar cieĦu, nedrīkst ar
viĦu strīdēties, komentēt, kritizēt, nosodīt.
Intervijas sākumā intervētājs nosauc savu
vārdu un uzvārdu, darba un dzīves vietu,
min intervijas datumu un tās norises vietu.
Pēc tam viĦš uzaicina stāstītāju pateikt savu
vārdu un uzvārdu. Parasti lieto ievada frāzi:
„Iepazīsimies, lūdzu…” Svarīgi, lai tieši
pats stāstītājs iepazīstinātu ar sevi, minētu
galvenās biogrāfiskās ziĦas (dzimšanas gadu
un datumu, vietu, uzvārda izmaiĦas…, tēva
vārdu un uzvārdu, mātes vārdu un uzvārdu,
arī mātes pirmslaulības uzvārdu).
Ja gribam uzklausīt visu dzīvesstāstu, tad
vislabāk, ja cilvēks stāsta par savu mūžu
hronoloăiskā secībā.
Intervijas laikā intervētājam ir jāseko
stāstījumam, jādomā par jautājumiem stāstītā precizēšanai un papildināšanai, taktiski
virza sarunu atbilstoši intervijas uzdevumam, izrāda interesi par stāstīto.
Pēc intervijas intervētāja klātbūtnē noklausās intervijas fragmentu, lai pārbaudītu
ieraksta kvalitāti. Uzmanīgi noklausoties
visu ierakstu, intervētājs var secināt:
1. par kādiem tematiem, notikumiem, cilvēkiem, kas intervijā tikai pieminēti būtu vēlams iegūt detalizētāku informāciju,
2. kādas vietas stāstījumā ir nesaprotamas
bez papildus paskaidrojumiem,
3. vai intervijā ir pretrunīgi apgalvojumi,
4. kĜūdas stāstījumā – stāstītājs sajaucis vēsturiskos notikumus, pieĜāvis faktu kĜūdas utt.
5. intervētājs nevajadzīgi iejaucies intervijā.

Zinošākos stāstītājus intervē atkārtoti, lai
novērstu iepriekšējā reizē pieĜautās kĜūdas,
precizētu neskaidrās vietas, iegūtu jaunu un
pilnīgāku informāciju.
Stāstītāja aizsardzībai ir noteikti tiesiskie
un ētiskie principi, kas jāievēro kontaktos ar
intervējamo personu un stāstījuma tālākā izmantošanā. Pēc ieraksta dokumentāri ir jānoformē veidlapu – vienošanos ar autoru.
Galvenie šādā dokumentā paredzētie datu
bloki ir:
1. Iestādes nosaukums un adrese, tālruĦa
numurs un e - pasta adrese.
2. Dokumenta nosaukums – Vienošanās ar
dzīvesstāsta un atmiĦu autoru.
3. ZiĦas par autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas vieta un datums, dzīvesvietas adrese,
tālruĦa numurs.
4. ZiĦas par interviju un intervētāju: intervijas datums, intervijas vieta, adrese, ieraksta skanēšanas ilgums, kasešu skaits, intervētājs (vārds, uzvārds, darba vieta, amats,
adrese, tālrunis).
5. Autora atĜauja dokumenta izmantošanai.
Jāsastāda un jāizpilda veidlapa, kurā
paredzēti intervijas izmantošanas noteikumi
un autors savu piekrišanu tiem ir apstiprinājis ar parakstu, piemēram:
• „Es,…neiebilstu pret savu atmiĦu izmantošanu bibliotēkas novadpētniecības darbā. Tās var izmantot skolu mācību darbā,
pētījumos, publikācijās...”
• Ierobežojumi intervijas izmantošanā.
• Vienošanās noslēgšanas datums.
• AtmiĦu autors….(paraksts)
• Intervētājs…(paraksts)
Pēc intervijas jāuzraksta intervētāja novērojumi par stāstītāju un intervijas norisi
(stāstītāja izvēle, saruna pirms intervijas,
intervijas apstākĜi un gaisotne, stāstītāja attieksme pret intervētāju un interviju, atklātība, liecību ticamība, atmiĦas precizitāte.
Kas vēl piedalījās intervijā un kā viĦa klātbūtne ietekmēja intervijas norisi.)
3.1.3. Mutvārdu liecību ieskaĦojuma
pierakstes metodika
Kad ieraksts (skaĦu vai video) ir pa100
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uzsvērtos vārdus un frāzes,
• ( ) apaĜajās iekavās likt stāstītāja vārdus,
kas paskaidro situāciju vai sarunas, priekšmetu un intonatīvi vai pēc runas ātruma
izdalās no pārējā teikuma,
• [ ] kvadrātiekavās taisnā šriftā uzrādīt
oriăinālo tekstu papildinošus pierakstītāja
vārdus un frāzes, kuras nepieciešamas
teksta jēgas saprašanai,
• [..] ar divpunkti kvadrātiekavās apzīmēt
izlaidumu tekstā,
• [ ] slīpajā šriftā kvadrātiekavās paskaidrot maz pazīstamu vārdu nozīmi, dot citas
valodas vārdu un izteicienu tulkojumu,
raksta komentārus par intervijas norisi,
stāstītāja žestiem, emociju izpausmēm,
• …. ar daudzpunkti apzīmē nepabeigtu
teikumu.
Organizējot mutvārdu vēstures pieraksti,
mēs nevaram zināt, kas un kādiem pētījumiem nākotnē tā tiks izmantota. Tāpēc speciālisti iesaka sagatavot pilnīgus pierakstus.
Bibliotēku novadpētniecības darbam vēlams
veikt pierakstus vidējās precizitātes līmenī,
reizēm nedaudz rediăējot tekstus.

beigts, to nokopē. Oriăinālo ierakstu glabā
kā arhīva eksemplāru, bet tālāk strādā ar
kopiju: inventarizē un kataloăizē ieskaĦoto
tekstu, izveido intervijas (ar to saprotot visa
veida mutiskās liecības) aprakstu, kā arī
atveido runāto rakstiskā formā. SkaĦu ierakstā fiksētā stāstījuma pierakstīšanu sauc
par atšifrēšanu, bet gala rezultātu par atšifrējumu. Ierunātā teksta pārrakstīšanu un pārrakstījumu sauc par transkripciju. Minētos
svešvārdus var aizstāt ar latvisko vārdu ”pierakste” un atbilstošiem šīs saknes atvasinājumiem.
Lai gan mutvārdu stāstījums ir primārais
dokuments, tomēr vairums speciālistu atzīst,
ka ir nepieciešams izveidot arī runātā teksta
pieraksti. Pirms pieĦemt lēmumu veikt pieraksti ir jāapsver reālās iespējas veikt šo
darbu (vai ir nepieciešamie cilvēku un finansiālie resursi, tehniskais aprīkojums), ieraksta satura nozīmīgums un vērtība, pierakstu
nepieciešamība.
Vispiemērotākā persona intervijas pierakstei ir intervētājs. Ja intervētājs uzraksta
detalizētu intervijas apstākĜu un norises
raksturojumu, tad pierakstīšanu var veikt arī
cits speciālists. Runātais vārds pierakstā ir
jāatveido atbilstoši rakstu valodas prasībām,
precīzi rakstiskā formā ir jāatspoguĜo autora
izteiktā doma. Mutvārdu vēsturnieki izšėir
šādus galvenos pierakstes veidus:
1. iespējami pilnīgs un precīzs stāstījuma
atveidojums (runātais teksts tiek pierakstīts
burtiski – vārdu pa vārdam, uzrādītas pauzes, emociju izpausmes, uzsvērtie izceltie
vārdi un frāzes, atzīmētas intonāciju maiĦas
un temps, kā arī citas runas nianses);
2. vidējas precizitātes pieraksts (rakstiskā
versijā tiek atveidots viss būtiskais, lai pietiekami pilnīgi un pareizi atspoguĜotu runātā
jēgu, bet netiek ietvertas atsevišėas mazāk
nozīmīgas detaĜas);
3. rediăēts stāstījuma teksts (labākai lasāmībai, izmantošanai bibliotēku izstādēs un
publiskos pasākumos, publicēšanai);
4. stāstījuma pārstāsts.
Bibliotēku darbinieki mutvārdu liecību
ieskaĦojumu pierakstos var izmantot šādus
apzīmējumus:
• _ ar pasvītrojumu izcelt stāstītāja īpaši

3.2. Novadpētniecības krājuma
organizācija un glabāšana
Novadpētniecības krājumu var izdalīt kā
pastāvīgu atsevišėu bibliotēkas krājuma
sastāvdaĜu.
Laikraksti un žurnāli, kuros publicētas ziĦas par novadu un novadniekiem vai novadnieku darbi, atsevišėi nav jāizdala.
Atsevišėi izdalītais novadpētniecības krājums tiek glabāts novadpētniecības nodaĜā
vai lasītavā. IzĦēmums ir speciāli izdevumu
veidi, kas prasa specifisku apstrādi un glabāšanu – notis, grafika, audiovizuālie dokumenti un vietējie normatīvie tiesību akti. Ja
bibliotēkai ir atsevišėas specializētās nodaĜas (mākslas, mūzikas un citas), tad šie izdevumi glabājas atbilstošo nodaĜu krājumos.
Novadpētniecības krājums parasti atrodas
lasītavās. Novadpētniecības dokumenti ar ierobežotu pieejamību glabājas atsevišėi, tiem
nav brīvpieejas. Īpaši vērtīgiem dokumentiem pieejamas ir tikai to kopijas, bet oriăināli glabājas slēgtās telpās.
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Ja ir pietiekams eksemplāru skaits, novadpētniecības dokumenti glabājas arī abonementā kopējā bibliotēkas krājumā un tiek
izsniegti uz mājām. Ir pieĜaujama arī novadpētniecības krājuma neizdalīšana atsevišėi
no pārējā bibliotēkas krājuma. Tas tiek iepludināts kopējā bibliotēkas krājumā, bet
jebkurā krājuma izvietojuma veidā novadpētniecības materiāli jāizceĜ ar īpašām
uzlīmēm.
Novadpētniecības krājums tiek kārtots
atbilstoši pieĦemtajai krājumu kārtojumu
shēmai bibliotēkā.
Ja RCB teritorijā ir veikta izdevējdarbība,
var tikt veidoti vietējo izdevumu (tajā skaitā
arī ne novadpētnieciska satura) krājumi un
kolekcijas.
Novadpētniecības dokumentu izslēgšanas
iemesli var būt:
1. pārāk liels eksemplāru skaits,
2. nolietojuma pakāpe (ja ir pietiekams
skaits citu eksemplāru un, ja nav mērėtiecīgi
nolietotos izdevumus restaurēt).
Novadpētniecības dokumenti nevar tikt
izslēgti, ja tie ir morāli novecojuši, ja ir
vēlāk izdoti atkārtoti, ja pašreiz tiem ir mazs
pieprasījums.
Nepublicētie novadpētniecības dokumenti
(rokraksti, personīgie dokumenti, fotogrāfiju
kolekcijas u.c.), kuras ir nodotas bibliotēkai
pastāvīgai glabāšanai, tiek pieĦemtas glabāšanā kā arhīva daĜa. Šie dokumenti tiek
pieĦemti un glabāti atbilstoši arhīvu fonda
prasībām.
Novadpētniecības krājums tiek uzskatīts
par kopīgā bibliotēkas krājuma sastāvdaĜu
un bibliotēka nodrošina tā saglabāšanu:
• regulāri apseko novadpētniecības dokumentu fizisko stāvokli (izdalot eksemplārus, kuriem nepieciešama tūlītēja
konservācija vai restaurācija, ierobežota
izmantošana, kopēšana un pārlikšana uz
citiem informācijas nesējiem). Šis darbs
ir jāuztic atbilstošo nozaru speciālistiem,
• kontrolē novadpētniecības dokumentu
glabāšanas un izmantošanas apstākĜus,
• izstrādā atsevišėus noteikumus unikālu
(nepublicētu, retu vai bibliotēkā vienā
eksemplārā esošu) dokumentu izmantošanai,

• veido novadpētniecības dokumentu rezerves un aizsardzības kopijas (Ħemot vērā
šo dokumentu intensīvu pieprasījumu,
fizisko nolietojumu),
• piedalās programmās par novadpētniecības dokumentu saglabāšanu. Tiek apzināti reti un vērtīgi dokumenti par novadu
lielāko novada bibliotēku krājumos.
Lai saglabātu novadpētniecības krājumu,
ir vēlams atkārtoti izdot vērtīgus, retus un
aktīvi izmantotus novadpētniecības dokumentus. Te jāievēro autortiesības un jāparedz peĜĦas iespējas. Jāizstrādā saudzīgi
novadpētniecības krājuma lietošanas noteikumi.
Viss novadpētniecības krājums tiek iezīmēts ar īpašām uzlīmēm – uzlīmi ar Rīgas
siluetu zem kura ir rakstīts „novadpētniecība.”. Uzlīmi līmē redzamā vietā – uz
grāmatas vai mapes muguriĦas, bet, ja materiāls plānāks – uz vāka. Šādas uzlīmes jāpiešėir ne tikai iespieddarbiem, bet arī citiem informācijas nesējiem par novadu un
novadniekiem. Ja novadpētniecībai nav veltīts viss darbs, bet tikai nodaĜa, vairākas nodaĜas, atsevišėas lappuses, vai arī grāmatas
autors ir novadnieks, bet grāmatas saturs nav
novadpētnieciska rakstura, tad vēlams atzīmēt, kurās lappusēs ir novadpētniecība. Tāpēc satura rādītāju varētu papildināt ar
papildus ziĦām par tām lappusēm, kurās ir
informācija par novadu (piemēram, – par
novadu 12., 17-18. lpp.).
3.2.1. Novadpētniecības mapes un albumi
Novadpētniecības krājumā ir dokumenti,
kurus ērti apkopot un glabāt mapēs. Tie ir
gadu gaitā krātie izgriezumi no periodiskajiem izdevumiem, rakstu kopijas, zīmējumi, attēli, rokraksti un citi dokumenti. Novadpētniecībā mapes tiek veidotas atsevišėiem novada kultūras un vēstures objektiem
un pieminekĜiem (ielām, iestādēm, organizācijām), aktuālām tēmām, novadniekiem (jaunajiem literātiem, skolotājiem, bibliotekāriem, ārstiem, novada ievērojamām dzimtām
utt.). Ne vienmēr jāievēro stingrs dalījums
tematiskajās un personāliju mapēs. Piemēram, mapē „Bibliotēkas vēsture” var veidot
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atsevišėas sadaĜas bibliotēkas darbiniekiem.
Ja materiālu nav daudz, tos apvieno vienā
mapē, izdalot katram tematam vai personai
atsevišėu sadaĜu tajā. Mapju izveide un regulāra to papildināšana ir darbietilpīgs
process, tāpēc, jau plānojot šo darbu, jāĦem
vērā bibliotēkas darbinieku iespējas sistemātiski turpināt mapju papildināšanu ar jauniem dokumentiem.
Informācija par vieniem un tiem pašiem
novada objektiem var būt pieprasīta vairākās
apkaimes bibliotēkās. Lai šo darbu nedublētu, jāvienojas par to, kādas mapes katra no
bibliotēkām veidos, bet pārējās ieinteresētās
bibliotēkas var veidot šīs mapes dublikātu –
elektronisko versiju vai kopiju. Jāsastāda saraksts ar novadpētniecības mapju nosaukumiem, to bibliogrāfiskajam aprakstam pievienojot īsu anotāciju par mapes saturu,
dokumentu hronoloăisko aptvērumu un citām būtiskām ziĦām. Šāds saraksts ir jānosūta visām sistēmas bibliotēkām. Mapju
sarakstam ir jābūt pieejamam bibliotēkas
lietotājiem. Veidojot mapes (līdzīgi kā komplektējot novadpētniecības krājumu), vislielākā uzmanība ir jāpievērš tematiem, objektiem, personām, kas ir pazīstamas tikai
novada robežās, bet nav populāras plašākā
mērogā. Mapes regulāri jāpapildina. Ja temats vairs nav pieprasīts, mapi var nepapildināt ar jaunu informāciju, bet uz mapes
vāka jānorāda līdz kuram laikam tā papildināta.
Katrai mapei ir nepieciešams priekšvārds.
Priekšvārds ir mapes vizītkarte, kas iepazīstina ar mapes saturu un struktūru, mapē iekĜauto materiālu veidiem, galvenajiem avotiem, materiāla atlases un kārtojuma principiem, hronoloăisko aptvērumu, meklēšanas
iespējām tajā.
Katrai mapei ir jābūt satura rādītājam.
Tajā jānorāda mapes sadaĜu virsraksti un
lappuses. Lapu numerācija jāveic ar zīmuli,
jo, papildinot mapi, lappušu skaits var mainīties. NodaĜu robežās ērti izmantot apgriezti
hronoloăisko materiāla kārtojumu (jaunākos
materiālus sākumā).
Vispopulārāk rakstu kopijas ir ievietot
plastikāta kabatiĦās un apvienot ātršuvēja
mapēs.

Ja ir rakstu izgriezumi, tos uzlīmē uz
biezākām A4 formāta lapām vai arī pārkopē.
Katram ietvertajam dokumentam ir jāpievieno tā bibliogrāfiskais apraksts atbilstoši
jaunākajiem bibliogrāfiskā apraksta standartiem. Katrai fotogrāfijai ir jādod iespējami
pilnīgs apraksts – fotogrāfs, kad, kas, kur
fotografēts, kas attēlots – norādot personas
vārdus un uzvārdus, objektu precīzus nosaukumus, kas un kad atnesis fotogrāfiju un
atdevis bibliotēkai, kur glabājas negatīvi.
Lai materiālu oriăinālus saglabātu, piemēram, senas fotogrāfijas un citus vērtīgus
materiālus, tie jāaizstāj ar kopijām ikdienas
lietošanai un ievietošanai mapēs. Bet dokumentu oriăināli jāglabā slēgtos plauktos.
Lasītājam jābūt informētam, ka šādi oriăināli ir un īpašos gadījumos tie tiek izsniegti,
piemēram, šo izdevumu zinātniskai izpētei,
eksponēšanai izstādēs.
Mape par bibliotēkas vēsturi. Mapes par
savas bibliotēkas vēsturi un darbiniekiem ir
jāveido un pastāvīgi jāturpina papildināt
katrai bibliotēkai, jo nekur citur šādas mapes
ar tik pilnīgu saturu, dokumentējot bibliotēkas ikdienas vēsturi, netiks veidotas. DaĜu
bibliotēkas vēstures veido lietvedības dokumenti, kuriem ir ierobežota pieejamība.
Personāliju mapes par novadniekiem –
literātiem, māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem un citiem novada Ĝaudīm. Personāliju mapes parasti veido šādi:
pirmajā lapā ir personas ăīmetne, kuru papildina visas iespējamās ziĦas par šo fotogrāfiju, portretu vai zīmējumu. Tad seko īsa
biogrāfija, norādot autoru, vai no kurienes
šīs ziĦas gūtas (jāizvēlas pēc iespējas ticami
jaunākie avoti un ziĦas jācenšas pārbaudīt,
salīdzinot vairākus avotus) un, ja iespējams,
autobiogrāfija. Ir gadījumi, kad šādu mapi
ērti dalīt divās daĜās – personas darbi un literatūra par viĦu. Piemēram, ja persona, par
kuru ir iekārtota mape, ir fotogrāfs, tad
pirmajā daĜā varētu būt fotogrāfijas un to
kopijas (negatīvus drošāk glabāt atsevišėi).
Rakstnieka grāmatas būs atrodamas bibliotēkas plauktā, bet mapē varētu būt nepublicēti dzejoĜi, rokraksti, būtu vēlama
nodaĜa ar recenzijām par rakstnieka darbiem.
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Personāliju mapēs ietverti visdažādākie materiāli – izgriezumi un rakstu kopijas, atmiĦu
stāstījumi, intervijas, fotogrāfijas, bibliogrāfija, atsauces uz bibliotēkas uzziĦu aparāta
atbilstošajām nodaĜām.
Novadpētniecības albumus parasti veido,
ja ir daudz fotogrāfiju un citu vizuāli spilgtu
materiālu, piemēram, bibliotēkas atklāšana
vai bibliotēkas, bibliotekāru vai novadnieku
jubilejas svinības. Pie katras fotogrāfijas jā-

pievieno ziĦas par tajā attēloto. Tāpat
albumam jābūt kopējam virsrakstam, norādot, kad šis notikums bijis, kur noticis. Šādām ziĦām jābūt arī tad, ja albumi tiek
veidoti tikai digitālā veidā.
Materiālus no mapēm un albumiem apraksta novadpētniecības datu bāzei, tos
skenē un veido elektroniskās mapes un
albumus.

4. NOVADPĒTNIECĪBAS
BIBLIOGRĀFISKĀ UZZIĥU APARĀTA (NBUA)
VEIDOŠANA UN IZMANTOŠANA
Novadpētniecības bibliogrāfiskais uzziĦu
aparāts (NBUA) ir RCB uzziĦu aparāta daĜa,
kuras mērėis ir pēc iespējas pilnīgi atklāt
novadpētniecības dokumentu krājuma sastāvu un saturu visdažādākajos aspektos.
NBUA ietver ziĦas par visiem publicētajiem novadpētniecības dokumentiem, neatkarīgi no to fiziskās formas, valodas, izdošanas vietas un laika, saturā paustās ideoloăijas (ja tā nav ar likumu aizliegta), eksemplāru skaita bibliotēkā, kā arī ziĦas par
nepublicētajiem dokumentiem, kas glabājas
RCB un filiālbibliotēkās.
Ja bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir izvērsta izdevniecību darbība, uzziĦu aparāts
var uzrādīt šos vietējos izdevumus.
Par racionālu tiek uzskatīta šāda uzziĦu
aparāta elementu kopa:
1. elektroniskais katalogs, kas ietver bibliogrāfiskos ierakstus visu veidu novadpētniecības dokumentiem,
2. datubāzes „Ievērojumu notikumu kalendārs,” „Rīga latviešu daiĜliteratūrā”, „Rīgas
pilsētas novadpētniecība” un faktogrāfiskās
datubāzes (adrešu, novadnieku u.c.). Informāciju par RCB uzziĦu aparātu un datubāzēm, kādas ir sagatavotas un pieejamas lietotājiem, var atrast RCB mājaslapā (www.
rcb.lv). Iespiedveidā sagatavota metodiskā
izstrāde, kā meklēt informāciju RCB elektroniskajā datu bāzē ”Rīga latviešu daiĜliteratūrā” un „Rīgas pilsētas novadpētniecība”.
RCB datubāzu sistēmā līdztekus pašu

veidotām datu bāzēm, ietilpst citu iestāžu
datu bāzes, kas ir iegādātas vai ir noslēgts
līgums par to izmantošanu.
Novadpētniecības kartotēka (kartīšu veidā) saglabā savu vēsturisko vērtību. Novadpētniecības uzziĦu un bibliogrāfisko līdzekĜu
krājums ietver publicētos un nepublicētos
dokumentus (bibliogrāfiskos rādītājus, sarakstus, uzziĦu izdevumus) iespiestā veidā
un elektroniski.
RCB nodrošina pieeju novadpētniecības
resursiem internetā. Bibliogrāfiskie ieraksti,
kas veido novadpētniecības datubāzi, tiek
veidoti tā, lai tos varētu izmantot vietējā,
nacionālā un starptautiskā informācijas apmaiĦā. Tas nosaka kopīgus noteikumus bāzu
pieejamībai, pilnīgumam un kvalitātei:
1. visiem novadpētniecības dokumentiem
un vietējiem izdevumiem, kuriem ir zināma
to atrašanās vieta, bibliogrāfiskais ieraksts
jāveic de visu,
2. izmantojot kādu nacionālo vai starptautisko formātu, kas nodrošina informācijas
pieejamību citām bibliotēkām un lietotājiem,( RCB izmanto MARC21)
3. nodrošinot bibliogrāfiskā ieraksta pilnīgumu (visu obligāto un fakultatīvo elementu
izmantošana) atbilstoši spēkā esošajiem
standartiem,
4. satura atklāsmi nodrošina priekšmetošana, kas nodrošina meklēšanu no dažādiem
aspektiem,
5. obligāti jānorāda dokumenta atrašanās
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vieta (iestādes nosaukums), ja tā ir zināma,
6. jāpievieno anotācijas.
RCB piedalās dažāda līmeĦa un mēroga
projektos, kas paredz veidot novadpētniecības dokumentu un vietējo izdevumu plūsmu vai retrospektīvos masīvus, elektronisko
novadpētniecības datubāzes izveidi, sagatavot kārtējos bibliogrāfiskos izdevumus.
Elektroniskie un kartīšu novadpētniecības
katalogi, kartotēkas un datubāzes tiek uzskatīti par unikāliem un īpaši vērtīgiem
nepublicētiem dokumentiem. Tāpēc bibliotēkas nodrošina un garantē to saglabāšanu:
1. kartīšu novadpētniecības kartotēkas retro
konversiju elektroniskā formā,

2. regulāru novadpētniecības elektronisko
katalogu un citu novadpētniecības datubāzu
kopēšanu uz elektroniskajiem informācijas
nesējiem,
3. datu bāzes aizsardzību no nesankcionētas
piekĜuves (ar programmēšanas līdzekĜiem).
Novadpētniecības kartotēkas un datubāzes, kuras radījusi bibliotēka, ir bibliotēkas
intelektuālais īpašums. Bibliotēka ir tiesīga
kontrolēt kopēšanu no datubāzēm, kartīšu un
elektroniskajiem katalogiem vai to ierobežot
ar programmēšanas un citiem līdzekĜiem.
Lielu ierakstu masīvu piegādi citiem interesentiem var veikt uz līguma pamata savstarpēji izdevīgiem noteikumiem.

5. BIBLIOGRĀFISKĀ APKALPOŠANA
liogrāfiskie pieprasījumi tiek izpildīti tāpat
kā citi šāda rakstura pieprasījumi. Prioritāte,
izpildot šādus pieprasījumus, ir sekojošiem
pieprasītājiem – Rīgas Domei, muzejiem, arhīviem, mācību iestādēm, zinātniskās pētniecības kolektīviem, individuālajiem novadpētniekiem un vietējo novadpētniecības
biedrību biedriem. Novadpētniecības bibliogrāfiskā apkalpošana var tikt veikta, noslēdzot līgumu.
RCB plānveidīgi nodrošina novadpētniecības informāciju mācību procesam savas
teritorijas vispārizglītojošajās un specializētajās skolās. Bibliotēkas slēdz līgumus ar
mācību iestādēm un to bibliotēkām.

Bibliotēka ir novadpētniecības bibliogrāfisko uzziĦu apkalpošanas centrs savā teritorijā.
Izpildot novadpētniecības uzziĦas bibliotēka izmanto savu krājumu un uzziĦu aparātu, kā arī internetā pieejamos resursus. Ja
uzziĦu nav iespējams izpildīt, to pāradresē
citām lielākajām bibliotēkām.
Bibliogrāfiskie uzziĦu pieprasījumi un atbildes uz tiem tiek uzskaitītas katrā bibliotēkā un regulāri tiek analizētas, lai iegūtu
reālu ieskatu novadpētniecības pieprasījumā,
novadpētniecības uzziĦu kvalitātē, novadpētniecības bibliogrāfisko izdevumu efektivitātē u.c.
Individuālie un kolektīvie pastāvīgie bib-

6. NOVADPĒTNIECĪBAS DOKUMENTU
UN VIETĒJO IZDEVUMU PIEEJAMĪBA
kai lietošanai uz vietas lasītavā vai novadpētniecības nodaĜā. Lai tos fiziski saglabātu,
pieĜaujams izsniegt ne pašus dokumentus,
bet to kopijas papīra, elektroniskā veidā vai
citos informācijas nesējos (mikrofilmas, fotokopijas).
Vienīgie eksemplāri netiek izsniegti – to
vietā pēc iespējas tiek izgatavotas un izsūtītas šo izdevumu kopijas. Pēc citu bib-

Novadpētniecības dokumentu izsniegšana
tiek veikta atbilstoši konkrētās bibliotēkas
nolikumam. Nav pieĜaujama piekĜuves ierobežošana novadpētniecības dokumentiem,
kas saistīta ar to saturu. IzĦēmums var būt
tikai tie ierobežojumi, kas noteikti likumdošanā un iekšējās kārtības noteikumos.
Novadpētniecības dokumenti, kas ir oriăināli un vienā eksemplārā, tiek izsniegti ti105
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liotēku un attālinātu lietotāju pieprasījuma
novadpētniecības dokumenti tiek piegādāti
elektroniski.
Lai racionāli organizētu novadpētniecības

darbu, var būt speciāla novadpētniecības dokumentu pieprasījumu un izsniegumu uzskaite.

7. NOVADPĒTNIECĪBAS BIBLIOGRĀFISKO LĪDZEKěU
SISTĒMAS IZVEIDE UN TO SAGATAVOŠANA
RCB piedalās novada novadpētniecības
bibliogrāfisko līdzekĜu sistēmas izveidē, kuras mērėis ir nodrošināt pieprasījumu pēc
novadpētniecības informācijas reăiona iedzīvotājiem un attālinātiem bibliotēku lietotājiem.
Bibliogrāfisko līdzekĜu sistēma tiek veidota plānveidīgi, ievērojot:
• cik aktīvs ir pieprasījums pēc šīs literatūras un kāds ir tās bibliogrāfiskais
nodrošinājums,
• tās pieejamība elektroniskā veidā un tradicionālajā veidā, kā arī jau izdotajos
bibliogrāfiskajos līdzekĜos.

• universāla rakstura ieteicošie novadpētniecības literatūras rādītāji,
• tematiskie ieteicošie bibliogrāfiskie rādītāji (veltīti kādai aktuālai tēmai, novada
vai novadnieka jubilejai),
• novada svarīgāko notikumu un atceres
dienu kalendāri.
RCB Bibliotēku dienests piedalās RCB
novadpētniecības bibliogrāfisko rādītāju
sistēmas izveidē, sniedz metodisku palīdzību, konsultācijas šo bibliogrāfisko līdzekĜu
sastādīšanā, rīko bibliogrāfisko līdzekĜu
konkursus filiālbibliotēkām.
Pieprasīti un plaši izmantoti bibliogrāfiskie līdzekĜi tiek papildināti, pārkopēti arī
citos informācijas nesējos (elektroniskajos
vai papīra), papildināti un izdoti atkārtoti.

RCB tiešā atbildības sfērā ietilpst šādu
bibliogrāfisko līdzekĜu sagatavošana :

8. NOVADPĒTNIECĪBAS ZINĀŠANU POPULARIZĒŠANA
novadpētniecības konferences, novadpētniecības literatūras lasījumi, semināri,
novadpētniecības literatūras izstādes, tikšanās ar novadpētniekiem un novadpētniecības satura grāmatu autoriem, tikšanās ar novadniekiem,
• mācību, uzziĦu un populāru novadpētniecības materiālu sagatavošana un izdošana (preses relīzes, novadpētniecības
vārdnīcas un enciklopēdijas, ceĜveži par
atsevišėām apdzīvotām vietām, notikumu
hronikas, almanahi, rakstu krājumi, novadpētniecības konferenču materiāli, novadpētnieku pētījumu publikācijas un
nepublicētie novadpētniecības dokumenti, hrestomātijas par teritorijas vēsturi
tiem, kas mācās, kartes, atklātĦu komplektus par teritoriju u.c.),
• publikācijas internetā,

RCB plānoti un mērėtiecīgi izplata zināšanas par savu novadu, izmantojot bibliotekārā darba metodes. Šī informācija ir adresēta visiem teritorijas iedzīvotājiem un attālinātiem bibliotēkas lietotājiem. Novadpētniecības zināšanu popularizēšana tiek veikta
sadarbībā ar citām iestādēm, kas izplata novadpētniecības zināšanas (muzejiem, arhīviem, dabas un vēstures pieminekĜu aizsardzības biedrībām, mācību iestādēm u.c).
Bibliotekāri popularizē novadpētniecības
krājumu – ko un kā tajā var atrast, kā arī
pēta šī krājuma saturu un iepazīstina interesentus ar to.
Novadpētniecības zināšanu popularizēšana tiek veikta šādos galvenos virzienos:
• publisku pasākumu organizēšana un vadīšana, kas adresēta visiem novada iedzīvotājiem un bibliotēkas apmeklētājiem:
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Tās organizēšanā bibliotēkas veic sekojošus darbus:
• novadpētniecības konferences tēmas izvēle,
• ielūgumu izsūtīšana,
• referātu tekstu pieĦemšana un rediăēšana,
• darbs ar tekstu autoriem,
• iesūtīto referātu sagatavošana publicēšanai un publicēšana.
Sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem
sekmē novadpētniecības zināšanu popularizēšanu. Te var rīkot novadpētnieku un bibliotekāru „apaĜos galdus” par novadam
svarīgām tēmām.
Novadpētniecības konkursu mērėis ir
paplašināt novadpētniecības zināšanas. Katrs
konkurss tiek veltīts kādai konkrētai auditorijai un tēmai. Organizatori sagatavo konkursa nolikumu un konkursa jautājumus.
Jautājumus cenšas veidot interesantus un nestandarta, iesaistot šo jautājumu sagatavošanā zinošus novadpētniekus. Konkursa jautājumi vedina dalībniekus strādāt ar bibliotēkas novadpētniecības krājumu, uzziĦu
aparātu, arhīvu dokumentiem, izteikt savu
personīgo viedokli. Konkursa jautājumi tiek
publicēti vietējā presē kopā ar konkursa
noteikumiem. Bibliotēka veicina interesi par
konkursa tēmu, veidojot atbilstošas tematikas izstādes. Konkursa darbu vērtēšanai tiek
izveidota kompetenta žūrijas komisija, kurā
piedalās bibliotekāri, vietējie novadpētnieki
un citi konkursa tēmas zinātāji. Konkursa
noslēgumā tiek paziĦoti rezultāti, apbalvoti
uzvarētāji. Parasti par godu konkursam tiek
rīkots noslēguma pasākums. Bibliotēkā tiek
izlikta konkursa darbu izstāde. Konkursa
darbi vai to kopijas glabājas bibliotēkas novadpētniecības krājumā un, ja ir autora atĜauja, tos var izmantot ikviens interesents.
Labākos darbus sagatavo publicēšanai.
Novadpētniecības ekskursijas – reālā un
virtuālā vidē ir ekskursijas pa bibliotēku dažādām interesentu grupām, iepazīstinot tās
ar bibliotēkas novadpētniecības darbu, novadpētniecības krājumu un tā jaunieguvumiem, retumiem, interesantiem faktiem
par novadu un novadniekiem. Bibliotēkas
sagatavo un vada ekskursijas pa bibliotēkas
apkaimi. Tās var būt veidotas arī kā prezentācijas elektroniskā formā.

• komfortablas informācijas vides izveide,
kas Ĝauj interesentiem patstāvīgi un viegli
saĦemt novadpētniecības informāciju
(informācijas vide, kas tiek orientēta uz
attālinātiem bibliotēkas lietotājiem).
Mājaslapā (www.rcb.lv) novadpētniecības sadaĜā ievieto:
• informāciju par RCB un bibliotēkas vēsturi, bibliotēku novadpētniecības krājumiem, kolekcijām, retiem un vērtīgiem
dokumentiem, par sniegtajiem pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem, pasākumiem, bibliotēkas izdevumiem, sabiedrisko novadpētniecības biedrību darbību pie
bibliotēkas,
• faktogrāfiskas uzziĦas par novadu,
• norādes uz piekĜuvi galvenajām datubāzēm,
• elektroniskās versijas bibliogrāfiskajiem
rādītājiem, sarakstiem un citiem novadpētniecības izdevumiem, kurus sagatavo
RCB un filiālbibliotēkas,
• svarīgāko un vērtīgāko novadpētniecības
dokumentu elektroniskās versijas,
• norādes uz lielākajiem interneta resursiem, kas veltīti novadam, bibliotēku un
citu iestāžu mājaslapām (administratīvo
iestāžu, arhīvu, muzeju, zinātnisko iestāžu un mācību iestāžu) novadā, kurās ir
novadpētniecības informācija un glabājas
novadpētniecības resursi,
• visi šie elementi veido vienotu novadpētniecības informācijas sistēmu un ir
savstarpēji saistāmi ar norādēm.
Filiālbibliotēkās, kas specializējas bērnu
un jauniešu apkalpošanā, tiek izmantotas
novadpētniecības zināšanu izplatīšanas specifiskas formas atbilstoši šai auditorijai.
Novadpētniecības zināšanu popularizēšanā veiksmīga ir sadarbība ar skolām,
piemēram, izstrādājot programmas skolu
bibliotekārajām novadpētniecības stundām.
Bibliotekārajās stundās māca skolotājus
un skolēnus kā strādāt ar bibliotēkas novadpētniecības krājumu, kā meklēt ziĦas par
novadu un novadniekiem bibliotēkas uzziĦu
aparātā. Tajās aplūko tēmas par novadu un
novadniekiem, izmantojot bibliotēkas novadpētniecības krājumu.
Novadpētniecības konferences bibliotēkas
var organizēt savas bibliotēkas lietotājiem.
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9. METODISKAIS DARBS UN KVALIFIKĀCIJAS
PAAUGSTINĀŠANA, TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Bibliotēku dienests kā metodiskais centrs
RCB un filiālbibliotēkām:
• analizē novadpētniecības darbu CB un
filiālbibliotēkās, sagatavo RCB novadpētniecības darba gada pārskatu,
• gatavo un publicē metodiskos un bibliogrāfiskos materiālus, praktiskā darba pieredzes apskatus,
• sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību konkrētos novadpētniecības darba jautājumos,

• organizē bibliotēku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu bibliotēku novadpētniecības darba jautājumos: radošas praktiskas nodarbības, pirmrindas pieredzes
skolas, vada mācību seminārus, praktikumus, grupu un individuālo stažēšanos,
nodrošina pieredzes apmaiĦu ar citu publisko bibliotēku novadpētniekiem,
• metodiskā palīdzība tām bibliotēkām, kuras neietilpst RCB sistēmā var tikt sniegta
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

10. ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS
Pētījumu mērėis ir pilnveidot bibliotēku
novadpētniecības darbu, veikt novadpētniecības resursu papildināšanu, novadpētniecības krājuma satura, sastāva un izmantošanas iespēju atklāsmi, novadpētniecības dokumentu satura izpēti, novadpētniecības informācijas ticamības paaugstināšanu, novadpētniecības faktogrāfiskās informācijas paplašināšanu, kā arī novadpētniecības darbinieku kvalifikācijas līmeĦa paaugstināšanu.
RCB un filiālbibliotēkas iesaistās novada
izpētes projektos.
Zinātniski pētnieciskais darbs ir vērsts
vispirms uz faktogrāfisko datu ieguvi un
izpēti. Tam ir plānveida raksturs, kas pamatots uz rezultātiem, kuri gūti, izpētot informacionālo nodrošinājumu dažādiem novadpētniecības objektiem savā teritorijā (ăeogrāfiskie objekti, dabas pieminekĜi, vēstures
un kultūras pieminekĜi, vēsturiski notikumi,
iestādes, personas u.c.).
Galvenie virzieni, kuros tiek vākta novadpētniecības informācija ir sekojoši:
• novadpētniecības informācijas lietotāju
un to vajadzību izpēte,
• bibliotēkas vēstures izpēte,
• novada robežu un administratīvi teritoriālā dalījuma izmaiĦu izpēte,
• vietvārdu, apvidvārdu sarakstu sastādīšana un to izcelšanās pētījumi,
• galveno novada notikumu hronika,

• ăimeĦu un dzimtu vēsture,
• galveno teritorijas iestāžu un uzĦēmumu
atrašanās vieta, dibināšanas dati un
pārmaiĦas,
• ievērojamu novadnieku galvenie biogrāfijas dati (vietējās administrācijas pārstāvji, nopelniem bagāti pedagogi, ārsti,
bibliotekāri u.c.), viĦu fotogrāfijas, portreti,
• ziĦas par novada arhitektūras, vēstures un
kultūras pieminekĜu rašanos, atklāšanu, to
apraksti, attēli,
• dabas pieminekĜu attēli un apraksti,
• apraksti un attēli par vietējo iedzīvotāju
amatiem, tradīcijām, paradumiem, rituāliem, folkloras ieraksti.
Svarīgi virzieni novada izpētē ir:
• novadpētniecības grāmatu krājuma un novadpētniecības dokumentu kolekciju izpēte,
• nozīmīgu novadpētniecības izdevumu satura un vēstures izpēte,
• novadpētniecības vēstures izpēte (bibliotēku novadpētniecības darba vēstures,
bibliotēku un grāmatniecības vēstures) un
aktuālākās mūsdienu novadpētniecības
darba pieredzes (organizācijas, tehnoloăiju, metodikas) izpēte,
• bibliotēkas darbinieku novadpētniecības
kvalifikācijas paaugstināšanas iespēju
izpēte (bibliotekāru zināšanu paaugsti108
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Novadpētniecība prasa līdzekĜu ieguldījumu, pat vairāk kā citi bibliotēkas darba
virzieni. Jāplāno un jāseko, lai šim darbam
būtu materiālais nodrošinājums.

nāšana par novadu un tā vēsturi, par
ăeneoloăiju, ăimenes vēstures izpēti u.c).
RCB veic novadpētniecības zinātniski
pētniecisko darbību, sadarbojoties un koordinējot to ar citām iestādēm, kas nodarbojas
ar šī novada izpēti (muzejiem, arhīviem,
pieminekĜu aizsardzības biedrībām u.c.) pēc
iespējas iesaistoties vietējās, reăionālajās
izpētes programmās.
Faktogrāfiskās informācijas avoti, kurus
izmanto bibliotēkas ir:
• mutvārdu un video vēstures ieraksti,
• etnogrāfijas un folkloras materiāli,
• dokumenti no personīgiem, ăimenes un
valsts arhīviem,
• publicētie dokumenti.
Visa savāktā faktogrāfiskā informācija
tiek dokumentēta (ierakstīta atbilstošā informācijas nesējā ar norādi uz avotu, autoru,
vietu un laiku, kad tā fiksēta) un piedāvāta
lietotājiem tādā veidā, kas nodrošina šīs
informācijas ilglaicīgu saglabāšanu, kā arī
attālinātu piekĜuvi. Izveidotie dokumenti
tiek atspoguĜoti RCB uzziĦu aparātā.
Bibliotēku novadpētniecības darba vērtēšanā nozīmīgi ir kvantitatīvie un kvalitatīvie
darba rādītāji. Bibliotēku novadpētniecības
darba kvalitāti nosaka vairāki kritēriji – vai
ir vākti novadpētniecības materiāli, vai novadpētniecības kolekcija tiek regulāri papildināta un attīstīta, vai ir pietiekami un
vispusīgi atspoguĜota vietējā novada dzīve
dažādos laikos – apstākĜi, notikumi, kāda ir
bibliotēkas sadarbība ar vietējām organizācijām un citiem novadpētniekiem, darbinieku kvalifikācija, vai prioritāte ir unikālu
novadpētniecības dokumentu saglabāšana,
kāda ir novadpētniecības dokumentu izmantošanas efektivitāte, vai novadpētniecības
darbs tiek veikts vispusīgi, kādi ir novadpētniecības pasākumi.
Novadpētniecības materiāli jādigitalizē
un jāpiedāvā dažādām skolu mācību
programmām tālākizglītībai un mūžizglītībai, tādējādi ar bibliotēkas krājumu iesaistoties vienotā izglītības tīklā.
Bibliotēkai ir jāpiedāvā „hibrīda koncepcija”: novadpētniecības iespiedresursi, digitalizēti dokumenti un novadpētniecības informāciju plašsaziĦas līdzekĜos un internetā.

10.1. Bibliotēku vēstures izpēte
RCB un filiālbibliotēkas ir veikušas nozīmīgu bibliotēku vēstures izpētes darbu
gatavojoties RCB simtgadei. Piesaistot vadošos Latvijas bibliotēku vēstures teorētiėus
un praktiėus, ir tapusi ”Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata”. RCB un atsevišėu filiālbibliotēku bibliotēku vēsture ir
izstrādāta kā studentu bakalauru un maăistru
darbi.
Sākot savas bibliotēkas vēstures izpēti,
vispirms ir jāapzina jau padarītais bibliotēkas vēstures izpētes jomā, jāsakārto bibliotēku vēstures krājums, atbilstoši noteikumiem jānoformē materiāli mapēs un
albumos, jāskenē un jāieraksta datu bāzēs.
Bibliotēku vēsturi bez grāmatām un periodiskajiem izdevumiem atklāj visdažādākie
dokumenti, fotogrāfijas, ieraksti grāmatās,
skaĦu ieraksti, zīmogi, atmiĦu pieraksti,
mutvārdu vēstures pieraksti, internetā pieejamās datubāzes un citi elektroniskie resursi, lietišėie materiāli. RCB filiālbibliotēkā
„Vidzeme” ir izveidota Novadpētniecības un
bibliotēkas vēstures istaba. Pētot bibliotēkas
vēsturi, vēlams pievērst uzmanību sekojošiem jautājumiem:
• bibliotēkas nosaukums un tā izmaiĦas
laika gaitā, norādot kāds bibliotēkas nosaukums bijis, kad un kā tas mainīts un
uz kādu dokumentu pamata,
• bibliotēkas dibināšanas gads, bibliotēkas
dibinātājs, kādi dokumenti saglabājušies,
• kāds grāmatu fonds ir bijis dibināšanas
laikā, tā raksturojums,
• bibliotēkas skaitliskais raksturojums (krājuma lielums, lasītāju skaits, izsniegums
u.c.), kuru uzskatāmi atspoguĜo tabulu
veidā pa bibliotēkas darba pārskata gadiem,
• bibliotēkas darba saturiskais raksturojums, tā izmaiĦas pa gadiem (krājuma nodaĜu izmaiĦas, saturiskais krājuma raksturojums, organizētie pasākumi, to temati.
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tībai, jācenšas iegūt vismaz svarīgāko biogrāfisko informāciju par novadniekiem.
Bibliotēku uzdevums ir komplektēt krājumu tā, lai tas noderētu dzimtu vēstures
pētījumos, kā arī sniegt informāciju par citu
bibliotēku, arhīvu un muzeju piedāvātajām
iespējām dzimtu vēstures izpētē. Biogrāfisku
datu meklēšanā visnoderīgākās ir universālās un nozaru biogrāfiskās vārdnīcas, enciklopēdijas un enciklopēdiskās vārdnīcas.
Dažādas tematikas monogrāfijās un apkopojošos darbos, novadu vēsturēs, mācību iestāžu vēstures apcerējumos, var atrast ziĦas
par laikmetu un vidi, kurā dzīvoja un strādāja ăimenes locekĜi, senči.
Loti noderīgi novadpētniecības krājumam
ir dzimtu vēstures pētījumi – grāmatas, raksti, dzimtu vēstures apraksti ar rokraksta
tiesībām, dzimtas ciltskoku tabulas, autobiogrāfijas un memuāri.
Bibliotēkās glabājas izdevumi, kuros var
atrast novadnieku un novada vidi raksturojošus attēlus: portretus, ēku, ielu, laukumu,
apdzīvoto vietu fotogrāfijas, zīmējumus; izdevumi, kuros ir ziĦas par Latvijas iedzīvotāju gaitām, likteĦiem karos, izsūtījumos,
emigrācijā.
Izmantojot publisko bibliotēku krājumus,
dzimtas pētnieku informatīvās vajadzības
var apmierināt tikai daĜēji. Tāpēc bibliotekāriem jāzina arhīvu un muzeju piedāvātās
iespējas, kā arī citu bibliotēku krājumus un
interneta resursus.
Bibliotekāriem jāsniedz kvalificēta palīdzība bibliotēkas lietotājiem dzimtu pētījumu metodikā:
• palīdzēt lietotājiem atrast iespiestās un
elektroniskās metodiskās izstrādnes, rakstus, praktiskus padomus un citas publikācijas par dzimtas vēstures pētniecības
metodiku,
• sniegt konsultācijas par svarīgākajiem
avotiem, to vērtēšanas kritērijiem, resursu
piemērotību konkrētajai vajadzībai un
izskatīšanas metodiku.
Dzimtas vēstures izpēti ieteicams sākt ar
mutvārdu vēstures avotiem. Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki filmē personas,
kuru dzīvi ietekmējusi padomju vai nacistu
okupācijas vara – nepamatoti represētie,

Kādi dokumenti par tiem saglabājušies,
piemēram, reăistrēts apmeklētāju skaits,
fotogrāfijas, atmiĦas,
• bibliotēkas lasītāji, bibliotēkas lasītāju
aktīvs, lasītāju pulciĦi, kuri darbojās bibliotēkā
• bibliotekāri un citi bibliotēkas darbinieki,
personāla izglītība, ieĦemamie amati,
• bibliotēkas galvenie darba virzieni, metodes,
• bibliotēkas finansējums, finansētājs, materiālais nodrošinājums,
• bibliotēkas telpas, aprīkojums, tehnika,
dizains – sadarbība ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm un individuālajiem novadpētniekiem.
Bibliotēku darba teksta pārskatos un statistikas uzskaitē atrastās ziĦas nodrošinās
bibliotēkas oficiālās vēstures izpēti, bet tās
neatklās ikdienas vēsturi, tradīcijas. To nodrošinās mutvārdu vēstures izpētes metodes.
Bibliotekārs, pētot savas bibliotēkas vēsturi, strādā pie esošo dokumentu apzināšanas
un izpētes, sākot ar savu bibliotēkas krājumu, bet turpinot LNB un LAB MisiĦa bibliotēkā, Latvijas arhīvos un muzeju krājumos. Otrs, bet ne mazsvarīgāks šī darba
posms ir bibliotēku vēstures dokumentu papildināšana ar jauniem pētījumiem un produktiem, kas tapuši bibliotekāram aktīvi
piedaloties un iesaistoties bibliotēku vēstures izpētē (piemēram, pierakstot bibliotēkas darbinieku atmiĦas).
10.2. Dzimtu vēstures pētījumi bibliotēkās.
Jaunākajā bibliotēku specialitātes literatūrā ir radusies jauna pieeja novadpētniecības darbam – tiek uzsvērta nepieciešamība
izzināt „cilvēku vēsturi.” Tas nozīmē pētīt
novadnieku, to dzimtu dzīvi, darbību, likteĦus. Publisko bibliotēku uzdevums ir rosināt
un sekmēt dzimtu pētniecību savā novadā,
aicinot dzimtu izpētē iesaistīties sabiedrību.
Vienojoties ar dzimtu pētniekiem, bibliotēkām ir jācenšas iegūt savā īpašumā izveidotos novada dzimtu ciltskokus, dzimtu aprakstus, dzīvesstāstu skaĦu ierakstu, kā arī
citu dokumentu kopijas. Ja dzimtu pētnieki
nevēlas sava pētījuma rezultātus nodot atklā110
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ăijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures
projekta (www.dzivesstasts.lv) krājumā.
Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centrs ir izveidojis dzīvesstāstu kolekciju, kas uzklausīti un pierakstīti dažādos
Latvijas austrumu pagastos.

bēgĜi, nozīmīgu vēstures notikumu aculiecinieki. Videoieraksti glabājas muzeja Video
un kinofonofoto krātuvē un ir pieejami
lietotājiem, ja vien informācijas sniedzējs
nav noteicis izmantošanas ierobežojumus.
Dzīvesstāstu skaĦu ieraksti ir uzkrāti Latvijas Universitātes Filozofijas un sociolo-

11. BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS
PAKALPOJUMU LIETOTĀJI
Bibliotēku novadpētniecības pakalpojumi
aptver visu vietējo sabiedrību: sociālās un
etniskās grupas, rases, tautības, reliăijas.
Starp viĦiem ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Bibliotekāram ir jābūt gatavam, ka
daži no potenciālajiem novadpētniecības
interesentiem ir mazāk spējīgi izskaidrot savas vajadzības un prasības, tāpēc ir jāparedz
ilgāks laiks darbam ar šādiem lietotājiem.
Visiem interesentiem pastāvīgi ir jābūt
informētiem par bibliotēkas bezmaksas novadpētniecības pakalpojumiem.
Mērėi un nolūki, kādos tiek izmantoti
bibliotēkas novadpētniecības pakalpojumi
un dokumenti, kĜūst aizvien daudzveidīgāki
– izglītība, komercdarbība, tūrisms.
Bibliotēkas novadpētniecības pakalpojumus un resursus izmanto arvien biežāk masu
mēdiji, vietējā pašvaldība, ārzemnieki un
ārzemēs dzīvojošie tautieši, ăimenes vēstures un novada vēstures pētnieki, skolēni,
pensionāri, bezdarbnieki. Katrai novadpētniecības pakalpojumu lietotāju grupai ir
atšėirīgas prasības.
Bibliotēkās var izdalīt sekojošas novadpētniecības pakalpojumu un resursu lietotāju
pamatgrupas:
• Lektori un studenti. Bibliotekāram jāapzina, kāda veida izglītība ir pieejama
novadā, kādas mācību iestādes darbojas
bibliotēkas apkalpojamā teritorijā. Operatīvi jāiepazīstas ar mācību plāniem, programmām. Tajos nereti ir iekĜauti novadpētniecības kursi, dzimtu izpēte, mūžizglītība, tālākizglītība, pašizglītība.
• Skolotāji un skolnieki. Skolēniem ir
nepieciešami dažādi metodiskie ieteikumi, instrukcijas kā strādāt ar novadpēt-

niecības dokumentiem. Mācību gada sākumā bibliotekāriem jāiepazīstas ar skolu
gada mācību plāniem, lai laikus varētu
sagatavoties un koordinēt savu darbu ar
skolu bibliotēkām, sagatavoties skolu
aktivitātēm, projektu izstrādes nedēĜām.
• Novada vēstures pētnieki. Daudziem
cilvēkiem, kuri ir pievērsušies nopietnai
novada vēstures izpētei, nav akadēmiskās
izglītības vēstures zinātĦu nozarē. Bibliotekāram ir jāsagatavo ieteikumi kā izmantot bibliotēkas novadpētniecības resursus novada tālākai izpētei.
• Ăimenes vēstures pētnieki. Interesenti
uz bibliotēkām visbiežāk nāk ar jautājumu „Kā sākt?” Bibliotekāriem ir jāpiedāvā atbilstoša literatūra, speciāli sagatavotas informācijas lapas, kurās būtu norādīti
galvenie šī darba soĜi, izmantojamās literatūras saraksts. Bibliotekāri var organizēt lekcijas, rīkot darba grupas ăimenes
vēstures pētniecības jautājumu risināšanai. Nepieciešama bibliotēkas sadarbība
ar dzimtu vēstures izpētes entuziastiem
un biedrībām.
• Novada sociālās un ekonomiskās dzīves
pētnieki. Bibliotekāram jāprot orientēties
šādos informācijas resursos, ietverot speciālas kolekcijas un arhīvu materiālus,
jāpiedāvā dokumenti, kuros ir novada
salīdzinājums ar citiem reăioniem.
• Transporta vēstures pētnieki. ViĦu uzmanības lokā ir visi transporta veidi un
ceĜi – kanāli, dzelzceĜi, ceĜi, ielas, transporta kustības grafiki, pakalpojumi.
• Folkloras pētnieki. Novadiem ir atšėirīgas tradīcijas. Bibliotekāram ir jāpārzina
111
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novada folklora, vietējie dialekti.
Ăeogrāfi, ăeologi. Lai apkalpotu šo lietotāju grupu ir nepieciešami speciāli materiāli un resursi – statistikas krājumi, kartes, ăeogrāfu, ăeologu memuāri. Bieži šie
dokumenti jāmeklē lielākajās bibliotēkās.
Arheologi. Šo grupu interesē arheologu
ziĦojumi, izpētes rezultātu apraksti, atskaites, kartes, fotogrāfijas. Šiem dokumentiem vajadzētu būt pieejamiem arī
digitalizētā veidā.
Etniskās grupas. Bibliotēkā vajadzētu būt
ziĦām par to, kādas etniskās grupas dzīvo
novadā. Bibliotēkām ir jākĜūst ne tikai
par etnisko grupu saiti ar viĦu etnisko
dzimteni, bet arī par atbalstu novada
iepazīšanā un integrācijai vietējā sabiedrībā.
Cilvēki ar īpašām vajadzībām. Novadpētniecības pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem ārpus bibliotēkas, tieši tur, kur
tos visērtāk saĦemt šai lietotāju grupai.
Piemēram, bibliotekāri var sagatavot materiālus biblioterapijas nodarbībām. Redzes invalīdiem būtu vēlamas audiokasetes ar ziĦām par novadu.
Komerciālās interešu grupas. DaĜu bibliotēkas novadpētniecības pakalpojumu šīm
grupām var sniegt pret samaksu vai vienojoties par savstarpēju izdevīgumu, pie-

mēram, ja papildus novadpētniecības
pakalpojumi tiek sniegti plašsaziĦas līdzekĜiem, var vienoties, ka bibliotēkai un
novadpētniecības darbam tiks nodrošināta
publicitāte un reklāma.
• Tūristi. Tūristi un brīvdienu viesi apmeklē bibliotēku, lai iegūtu informāciju par
tūrisma iespējām un objektiem novadā,
muzejiem, atpūtas un izklaides iespējām
novadā. Bibliotēkai jābūt gatavai sniegt
šādu informāciju.
• Pārējie bibliotēkas lietotāji. Bibliotēkas
lietotājiem nereti interesē visdažādākā
vietējās nozīmes informācija – vietējās
adreses, vietējā likumdošana, novada aktualitātes. Bibliotēkās ieteicams veidot
biežāk pieprasīto novadpētniecības materiālu kolekciju, kas palīdzētu ātri atbildēt
uz jautājumiem par novadu.
• Bibliotēku novadpētniecības resursu un
pakalpojumu lietotāji nākotnē. Novadpētniecības resursi domāti ilglaicīgai lietošanai, tāpēc jādomā par to kvalitatīvu
un pēc iespējas pilnīgi visu izdevumu
saglabāšanu nākotnei, jo mēs šodien
nevaram zināt, kas interesēs nākotnes
bibliotēkas lietotāju.

12. BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS
PERSONĀLS
Bibliotekāram, kurš ir atbildīgs par novadpētniecības darbu, jābūt ne tikai profesionāli izglītotam un augsti kvalificētam
bibliotēku darba speciālistam, bet arī sava
novada patriotam, novadpētniecības darba
entuziastam. Bibliotekāram jāiepazīst visdažādākie novadpētniecības dokumenti un
jāgūst ieskats daudzveidīgajā novadpētniecības literatūrā. Līdz ar to novadpētniecības
bibliotekārs kĜūst par plaša profila novadpētnieku.
Prasības novadpētniecības bibliotekāram:
• detalizēta bibliotēkas iekšējo un ārpus
bibliotēkas esošo novadpētniecības re-

sursu pārzināšana,
• vadlīniju un standartu pārzināšana bibliotēku novadpētniecības darbā un radniecīgās nozarēs, piemēram, arhīvu un
muzeju darbā,
• pieredze darbā ar publiku, spēja strādāt
kopā ar dažādām vietējo iedzīvotāju grupām, bibliotēkas klientu apkalpošanas iemaĦas, prasme publiski uzstāties, efektīvas rakstiskās un mutiskās komunicēšanas iemaĦas, organizatora un menedžera
prasmes, žurnālista darba prasmes, skolotāja darba iemaĦas, izdevēja un bibliogrāfa darba prasmes, kompetence darbā ar
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Novadpētniecības darba pamata prasmes
apgūst visi bibliotēkas darbinieki. Novadpētniecības bibliotekāriem ir jāsaĦem atbilstoša
apmācība, kas nodrošinās novadpētniecības
darba sekmīgu veikšanu.
Bibliotēku novadpētniecībā, kur vien tas
ir iespējams, ir jāizmanto brīvprātīgo palīdzība.

informācijas tehnoloăijām, pētnieciskā
darba iemaĦas, entuziasms novada un ăimenes vēstures izpētē, bibliotēku lietotāju
vajadzību izpratne, spēja strādāt vienotā
komandā ar kolēăiem citās bibliotēkās un
sadarboties ar radniecīgu nozaru speciālistiem.
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Ingūna Stranga
RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre

„60 +”
BIBLIOTEKĀRIE PAKALPOJUMI
VECĀKIEM CILVĒKIEM
uzlabošanai. Nodrošinot brīvu pieeju informācijai, jaunām zināšanām, motivējot vecos
cilvēkus būt darbīgiem, iesaistot tos dažādās
aktivitātēs, publiskās bibliotēkas var veicināt
veco cilvēku labsajūtu.
Metodiskie ieteikumi ”60+” veidoti, lai
rosinātu bibliotekārus veikt pasākumus vecāku cilvēku bibliotekārās apkalpošanas
kvalitātes uzlabošanai. Bibliotēkas, aktualizējot darbu ar vienu no lielākajām publisko
bibliotēku apmeklētāju grupām – vecākiem
cilvēkiem, var pilnveidot tradicionālo pakalpojumu klāstu, var veidot jaunus, šai
auditorijai aktuālus pakalpojumu veidus.
Pirmajā metodisko ieteikumu daĜā sniegts
ieskats biežāk sastopamajās vecuma un novecošanas izpausmēs, kas var ietekmēt viĦu
intereses, komunikāciju ar citiem. Otrajā
daĜā doti ieteikumi bibliotēkas darba ar
vecākiem cilvēkiem mērėtiecīgai vadībai.
Trešajā un ceturtajā daĜā apkopota vairāku

Pēdējos gados demogrāfiskās situācijas
pētnieki norāda uz globālo situāciju pasaulē
– sabiedrības novecošanu. Samazinoties
dzimstībai, uzlabojoties dzīves līmenim,
proporcionāli palielinās cilvēku skaits, kuri
vecāki par 65 gadiem. Arī Latvijā ievērojami pieaudzis gados veco cilvēku skaits.
Sabiedrībā arvien vairāk tiek aktualizēts jautājums par vecākās paaudzes dzīves kvalitātes uzlabošanu, uzsverot, ka veco cilvēku
labklājībai svarīgs ir ne tikai finansiālais
nodrošinājums, bet arī pašizglītības, komunikācijas un savstarpējās saskarsmes process.
Publiskās bibliotēkas, kuras darbojas kā
informācijas, kultūras, izglītības un sabiedriskie centri, var aktīvi iesaistīties vecākās
paaudzes labklājības veicināšanā. Lai bibliotēku piedāvātais pakalpojumu klāsts būtu
pielāgots vecāko cilvēku interesēm un vajadzībām, jāmeklē jauni risinājumi kvalitātes
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valstu bibliotekāro speciālistu praktiskā
darba pozitīvā pieredze, bibliotēkās veidojot
pasākumu programmas vecākiem cilvēkiem.
Metodisko ieteikumu noformējumā izmantoti foto no Rīgas Centrālās bibliotēkas
Publicitātes nodaĜas (D.Ăeibaka) un atsevišėu RCB filiālbibliotēku arhīviem.

vecāku cilvēku psiholoăisko stāvokli. Raksturīgi, ka fiziski aktīviem un darbīgiem
vecākās paaudzes cilvēkiem retāk izpaužas
psiholoăiskas problēmas, novērojama lielāka
apmierinātība ar dzīvi.
Vecāku cilvēku emocionalitāti ietekmē
gadu gaitā pārdzīvotais. Prieku un pozitīvismu saglabā tie, kuriem, neskatoties uz
nepatīkamām pagātnes situācijām, raksturīgs
optimisms. ViĦi viegli veido kontaktus ar
citiem, dalās pārdzīvojumos, ir līdzjūtīgi.
Tiem, kuriem dominējošā ir negatīvā pieredze, raksturīga ir trauksmes, nepilnvērtības
sajūta, pašpārliecinātības trūkums, skumjas,
bailes, bažas.
Racionālajā (prāta) jomā vecāki cilvēki
biežāk tiek raksturoti ar jēdzieniem ”viedi”,
”dzīves gudri”. Dzīvojot lēnākā tempā, viĦi
spēj objektīvāk novērtēt faktus un izdarīt
secinājumus. Lēnāk tiek apgūts viss jaunais,
tomēr to kompensē vecākiem cilvēkiem raksturīgā vēlēšanās iegūt jaunās zināšanas un
prasmes. Vecāku cilvēku intelekts bieži ir
atkarīgs no viĦu nodarbošanās – tie, kuri
aktīvi turpina izmantot savas spējas vai iemaĦas, tās ilgi saglabā augstā līmenī. Ja
vecākie cilvēki vēlas turpināt savu izaugsmi,
viĦi meklē sev piemērotu nodarbošanos vai
aizraušanos.
Sociālā statusa maiĦu ietekmē pensionēšanās. Palielinās brīvais laiks, jāizvērtē,
kā to pavadīt, samazinās saskarsmes un sociālo kontaktu loks, bet ăimenes attiecībās
dominējošo lomu sāk ieĦemt bērni, mazbērni. Ja cilvēks ir aktīvs un vēlas komunicēt, viĦš labprāt piedalās dažādos pasākumos, brīvi iesaistās pārrunās, diskusijās,
pauž savu viedokli, stāsta par savām idejām,
interesēm utt. Ja trūkst komunikācijas, mēdz
izpausties viedokĜa vienveidība. 60-70 gadu
vecumā cilvēkiem raksturīga diezgan liela
interese par sabiedrisko dzīvi – viĦi aktīvi
apmeklē teātrus, dažādus pasākumus, labprāt
dalās savos iespaidos ar citiem, bet pāri 80
gadiem – pastiprinās interese par savu dzīvi,
sāk dominēt personiskās vajadzības, rūpes
par māju, labsajūtu, veselību.
Vecāku cilvēku aktivitāte ir dažāda –
daži ir aktīvi un enerăiski, viĦi turpina
strādāt un vienmēr ir aizĦemti, citi – vairs

IzmaiĦas, kurām jāspēj pielāgoties
Cilvēka vecums un novecošana bieži tiek
saistīti ar dažādiem stereotipiem, kuri var
būt pavisam pretrunīgi – vecie cilvēki ir
gudri un plānprātīgi, apskaidroti un nomākti
utt. Pārsvarā stereotipi par vecuma izpausmēm ir negatīvi (slimīgums, lēnība, skopums, nabadzība, vientulība, konservatīvisms utt.), tos biežāk izsaka jaunāki cilvēki,
lai attaisnotu savu priviliăēto stāvokli
sabiedrībā. Cilvēki vecumu sāk uztvert arvien pozitīvāk, kad paši kĜūst vecāki. Bieži
tieši negatīvie stereotipi un fizisko izmaiĦu
apzināšanās negatīvi ietekmē vecāko cilvēku
labsajūtu, īpaši, ja viĦi paši un apkārtējie
nespēj pieĦemt novecošanos kā normālu
fizioloăisku procesu.
Dažādu nozaru pētnieki (psihologi, gerontologi, geštaltterapeiti u.c.), kuri pievērsušies vecuma un novecošanas izpētei,
norāda, ka sabiedrībai ir nepieciešamas
zināšanas par novecošanas procesiem, jo
izpratne veicina dažādu paaudžu savstarpējo
saskarsmi. Tiek uzsvērts, ka katram cilvēkam piemīt savas individuālās novecošanas
īpatnības, tomēr pastāv arī vispārējas tendences.
Dažreiz nesaskaĦas un pārpratumi komunikācijā ar veciem cilvēkiem rodas tāpēc, ka
netiek Ħemtas vērā šo cilvēku fiziskās izmaiĦas. KĜūstot vecākiem, cilvēki biežāk
sūdzas par slimīgām sajūtām ėermenī, piemēram, par redzes un dzirdes sajūtu
samazināšanos, kas nosaka nepieciešamību
lietot palīglīdzekĜus (brilles, lupas, dzirdes
aparātus). Sāk izpausties dažādu slimību
simptomi, kas var radīt cilvēkā trauksmi.
Pavājinoties vestibulārā aparāta reakcijām,
vērojama nelīdzsvarotība, galvas reiboĦi,
tāpēc nav vēlama strauja ėermeĦa stāvokĜa
maiĦa. Fiziskās izmaiĦas mēdz ietekmēt arī
116

~ Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2009 ~
bibliotēkā – īpaša vērība veltāma ne tikai
aktuālajam darbam ar bērniem un jauniešiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
bet arī strādājot ar vecākajiem cilvēkiem.
Bibliotēkai būtu jākĜūst pievilcīgākai, aicinošākai, pamanāmākai ne tikai tiem vecākajiem cilvēkiem, kas jau ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji, bet arī potenciālajiem
lasītājiem. Darbu ar šo lasītāju grupu jāakcentē ilgstošā laika periodā.

nevēlas strādāt, bet aizĦemti ir vienmēr, jo
priecājas par hobiju vai nodarbēm, kurās
piedalās, un ir arī neaktīvi un egocentriski
vecāki cilvēki. Ir veikti vairāki pētījumi par
veco cilvēku vaĜaspriekiem un interesēm,
iegūtie dati pārsvarā ir līdzīgi :
• populārākās nodarbes – TV skatīšanās,
radio klausīšanās, grāmatu lasīšana, dārzkopība, teātris un koncerti, ceĜojumi;
• sievietēm patīk skatīties TV, klausīties
radio, lasīt grāmatas, interesē teātris un koncerti, rokdarbi, kulinārija, dejošana, dziedāšana;
• vīrieši labprāt skatās TV, klausās radio,
makšėerē, lasa grāmatas, interesējas par auto
un tehniku, sportu, dārzkopību, mūziku un
deju;
• pētījumos atklājas, ka vismazāk vecos
cilvēkus interesē krustvārdu mīklas, sēĦošana un sabiedrisko organizāciju darbs.
Bibliotēku pakalpojumi
vecākiem cilvēkiem
Pieaugošais vecāko cilvēku īpatsvars
norāda, ka jau šobrīd bibliotēkas var paredzēt savu pakalpojumu nozīmības palielināšanos, īpaši tad, ja tiks veidoti vecāko
cilvēku vajadzībām atbilstoši piedāvājumi.
Bibliotēkām, apzinoties jauno situāciju, jāspēj mainīties un pielāgot savu darbu vienas
no lielākajām apmeklētāju grupas interesēm.
Pētniecības darba veikšana.
Procesi sabiedrībā mainās aizvien straujāk, piemēroties šīm izmaiĦām kĜūst grūtāk.
Lai izprastu vecāko cilvēku specifiskās informatīvās vajadzības un intereses noteiktajā
laika posmā (katrai paaudzei ir dažāda
pieredze, intereses, vēlmes) un vietā (bibliotēkas apkalpes rajona specifiskās īpatnības), nepieciešams veikt izpētes darbu.
Iegūstot un apkopojot datus, var iegūt ziĦas,
kas palīdz veidot bibliotēku pievilcīgāku vecākajiem cilvēkiem – pilnveidot krājumu,
pielāgot un paplašināt pakalpojumu klāstu.
Bibliotēkas pakalpojumu vecākiem
cilvēkiem mērėtiecīga vadība.
Nosakot bibliotēkas darba prioritātes,
būtu jāĦem vērā, ka mērėtiecīga darba veikšana nepieciešama dažādām lasītāju grupām

Lasītāja pie grāmatu tematiskās izstādes

Bibliotēkas darba plāna izstrādē, izdalot
vecākās paaudzes lasītāju grupu, var iekĜaut
īpaši šai grupai veidotu pasākumu un pakalpojumu programmu un atvēlēt budžetā
līdzekĜus, kas būs nepieciešami to izpildei,
piemēram, finansējums varētu būt nepieciešams pensionāru informācijas centra
izveidošanai, regulārām lasošā speciālista
(ārsta, policista, žurnālista u.c.) dienām
bibliotēkā, tikšanās reizēm ar populārām
personām u.c.
Darba plānā var paredzēt bibliotēkas
krājuma regulāru papildināšanu gan ar vecāko cilvēku pieprasītākajiem izdevumiem,
gan ar materiāliem, kas noderīgi vecāku
cilvēku aprūpē, gan ar speciāli pielāgotiem
dokumentu veidiem (audio grāmatas, izdevumi ar lieliem burtiem, adaptētiem, viegli
uztveramiem tekstiem).
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Bibliotēkas vadība ir atbildīga par vecāko
cilvēku apkalpošanas kvalitāti –korektums,
profesionalitāte, atsaucība un iejūtīgums.
Nav pieĜaujama bibliotēkas personāla (visos
līmeĦos) augstprātīga attieksme pret vecākiem cilvēkiem, kas balstīta uz stereotipiem.
Vēlams bibliotēkā noteikt personu, kas
specializējusies kvalitatīva servisa nodrošināšanā pensionāriem un kura pienākumu
lokā ietilpst krājuma un pakalpojumu pārraudzība un attīstības veicināšana, specifiskās krājuma daĜas pārzināšana, informēšana un konsultēšana par pasākumu
programmām, bibliotekārās apkalpošanas
dzīvesvietā organizēšana.
Sadarbība ar pensionāru organizācijām.
Sadarbībā ar pensionāru organizācijām,
klubiem, iestādēm, pasākumu programmas
iespējams organizēt ne tikai bibliotēkā, bet
arī ārpus tās, piemēram, bibliotekārajos
izsniegšanas punktos pensionāru klubos,
sociālajās mājās un visur, kur visvairāk
pulcējas vecāki cilvēki – parkos, pagalmos
u.c.
Bibliotekāro pakalpojumu popularizēšana.
Bibliotēkas piedāvājumu vecākiem cilvēkiem nepieciešams reklamēt – informāciju
izplatīt radio, TV, pensionāru preses izdevumos, pensionāru organizācijās, veselības
centros, sociālajās iestādēs u.c.
Arvien vairāk vecāki cilvēki iemācās
lietot jaunās tehnoloăijas, tāpēc mājas lapā
bibliotēka var veidot speciālu sadaĜu vecākiem cilvēkiem. Tajā iespējams ievietot informāciju par pasākumiem, kas organizēti
speciāli šai grupai (piemēram, informācija
par diskusiju grupu darbu), par bibliotekāro
pakalpojumu dzīvesvietā nodrošināšanas
kārtību, te var būt pieejami pilna teksta
dokumenti un izveidotas saites ar valsts
pārvaldes un citu institūciju, iestāžu mājas
lapām, kurās ir iekĜauta vecākiem cilvēkiem
svarīga informācija.

Plānojot bibliotēkas darbu, jāizstrādā
praktiski pielietojamu sistēmu, kas nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā tiem, kuri paši nespēj to
apmeklēt. Bibliotēkas budžetā jāparedz
finansējums, kas nepieciešams šī uzdevuma
veikšanai.
Ja nav veikta lasītāju interešu izpēte,
vēlams plānošanas procesā iesaistīt atsevišėus aktīvākos vecākās paaudzes bibliotēkas lasītājus vai pensionāru biedrību,
klubu pārstāvjus, kuri var izteikt savas
vēlmes pakalpojumu uzlabošanai.
Bibliotēkas pakalpojumu atbilstība
speciālajām vajadzībām.
Publiskās bibliotēkas krājumam ir jābūt
atbilstošam vecāko cilvēku pieprasījumiem
un pakalpojumiem ir jāatbilst laba servisa
līmenim. Krājums regulāri jāpapildina ar
jauniem, aktuāliem izdevumiem (juridiskie
materiāli, izdevumi par veselības aprūpi,
sociāliem jautājumiem utt.) – tos vēlams
apvienot tematiskajās kopās.
Apkalpojot vecākos cilvēkus, bibliotēkas
aprīkojumam jābūt ērtam un drošam.
Parasti, ja aprīkojums ir atbilstošs cilvēku ar
īpašām vajadzībām apkalpošanai (piemēram,
pieejami palīglīdzekĜi – tekstu palielinošās
lupas, iekārtas, labi saskatāmas norādes utt.),
tiek nodrošināta arī bibliotekāro pakalpojumu pieejamība vecākajiem cilvēkiem.
Jāievēro, ka bibliotēkās izdevumus nevajadzētu izvietot plauktos, kas ir grūti aizsniedzami. Viegli pieejamās vietās vēlams izvietot to krājuma daĜu, kuru visvairāk izmanto
pensionāri, piemēram, brošūras par sociālajiem jautājumiem, par veselību u.c. Tomēr
biežāk vecākajiem cilvēkiem ir nepieciešama atsaucīga un laipna bibliotekāra
palīdzība, lai ne tikai izvēlētos un atlasītu
lasāmvielu, bet arī iegūtu izdevumus no
grūtāk sasniedzamām vietām.
Bibliotēkās vecākiem cilvēkiem jāparedz
vieta atpūtai (krēsli tuvu krājuma zonai un
pie apkalpošanas letes), var izveidot speciālu
atpūtas zonu. Tiem, kuri nevar paši apmeklēt
bibliotēku, jābūt pieejamiem pakalpojumiem
viĦu dzīvesvietā – dzīvoklī, mājā, aprūpes
namos, pansionātos.
Bibliotēkas personāla izglītošana.

Bibliotēkas krājuma pielāgošana
vecāku cilvēku interesēm un
pieprasījumiem.
Palielinoties izdevumu skaitam un
veidam bibliotēkās, konkrētas informācijas
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laiku pavadīt ilgstoši sēžot pie televizora,
bet tas nelabvēlīgi ietekmē gan fizisko, gan
garīgo labsajūtu. Aktīvu darbību veikšana –
lasīšana, krustvārdu mīklu risināšana, mūzikas instrumentu spēlēšana, gleznošana utt.
aktivizē intelektu, veicina dzīvesprieku.
Vecāku cilvēku bibliotēku apmeklējumu var
veicināt interesi rosinošas izstādes vai
pasākumi.

meklēšana kĜuvusi sarežăītāka, komplicētāka. Vecākiem cilvēkiem nereti ir grūtības
orientēties plašajā bibliotēkas dokumentu
piedāvājumā. Izpētot vecāko bibliotēkas
lietotāju intereses un pieprasījumus, bibliotēkās var veidot speciālas kolekcijas (piemēram, grāmatas palielinātā drukā, izdevumi vieglā valodā, audio grāmatas), kuras
kopējā kārtojumā iespējams izcelt ar
marėējumu (uzlīmi), tās var izvietot atsevišėos plauktos. Informācijas meklēšanu var
atvieglot informatīvu mapju vai izdevumu
tematisko kopu par nozīmīgiem un pieprasītiem tematiem izveidošana:
• pensionēšanās (likumdošana);
• veselība un fiziskās aktivitātes (medicīnisko pakalpojumu izmaksas; mājas
aptieciĦa, biežākās saslimšanas, veselīgs
uzturs, ārstnieciskās sporta nodarbības,
vingrojumi mājās u.c.);
• finanses (atvieglojumi un sociālie pabalsti, finanšu plānošana, ieguldījumu
veidi, apdrošināšanas fondi, īpašuma apsaimniekošana u.c.);
• brīvais laiks (labdarība, brīvprātīgo
kustība, pensionāru biedrības, apmācību
iespējas, ceĜojumu biroji u.c.);
• vecāku cilvēku ērtību nodrošinājums
(sociālie dienesti, mājas aprūpe un tās
saĦēmēji, mājas neatliekamā izsaukuma
dienests, pārvietošanās palīglīdzekĜi u.c.).

”Laika prognoze”:
• interesanti fakti par laika rekordiem
(piem., skatītākās TV ziĦas – laika ziĦas
u.c.);
• kā laika ziĦas nosaka profesionāĜi;
• laika prognozēšanas metodes, ko var
izmantot amatieri;
• mākoĦu veidi, kā tie ietekmē laiku;
• drošības pasākumi dažādos laika apstākĜos.
”Jūsu policijas iecirknis”:
• stereotipi par policijas darbu, reālā situācija;
• kā policija var palīdzēt vecākiem cilvēkiem;
• kā vecāki cilvēki var palīdzēt policijai;
• vai ir labi novērot kaimiĦus.
”Putnu pieradināšana”:
• putnu vērošana priekam;
• dažādu putnu sugu noteikšana (dienas un
nakts);
• kāda veida putnus iespējams piesaistīt
konkrētai vietai;
• barība, ar kuru var piesaistīt putnus;
• putnu būrīšu izgatavošana;
• fotoalbumu, aprakstu veidošana, novērojumu reăistrēšana.

Bibliotēkas pasākumi
vecākiem cilvēkiem.
Pašreiz vairākums no bibliotēkas vecākiem lasītājiem ir izglītoti cilvēki, interesantas personības. Katram no viĦiem piemīt
individuālas īpašības, attieksme pret lietām,
intereses. Tomēr ir temati, zinātĦu nozares,
kurām biežāk tiek dota priekšroka, izvēloties
literatūru, nodarbošanos brīvajā laikā. Atbilstoši šiem tematiem bibliotēkās var veidot
interesantus un daudzveidīgus tematiskus
pasākumus un izstādes.
Brīvais laiks.
Aizejot pensijā dažreiz vecāki cilvēki
apjūk un nezina, ko iesākt brīvajā laikā, jo
darba dzīvē viĦi vienmēr bijuši aktīvi un
aizĦemti. Nereti vecāki cilvēki mēdz brīvo

”Paša audzēts” :
• pozitīvie aspekti (medicīniskie un psiholoăiskie), ko rada darbošanās dārzā;
• kā atvieglot darbu dārzā;
• kā veidot dārzu pievilcīgāku – tauriĦu
piesaistīšana, putni;
• balkona kompozīciju veidošana;
• dārzeĦi un ogas uz balkona u.c.
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”Ziedi skaistumam”:
• ziedu kompozīcijas, kas grezno telpu,
uzlabo noskaĦu;
• zināšanas par krāsu un formas elementiem;
• dažādu materiālu izmantošana ziedu
kompozīcijās, informācija par to iegādes
iespējām;
• ziedi kosmētikā;
• ziedu kompozīciju veidošanas paraugdemonstrējumi;
• dalībnieku ziedu kompozīciju veidojumi,
izstādes noformēšana.

• spēles, ko spēlēja agrāk;
• datorspēles.

”Pēcpusdiena kopā ar mazbērniem”:
• grāmatu izvēle mazbērnam bibliotēkā;
• idejas kā priekšā lasīšanu veidot interesantāku;
• spēlējam spēles (pirkstiĦ spēles, galda
spēles u.c.);
• bibliotēkas pasākuma bērniem apmeklējums kopā ar mazbērnu.

Dziedāšanas pasākums Ėengaraga filiālbibliotēkā

Dzīves stils un veselība
Attieksme pret savu veselību vecākiem
cilvēkiem ir Ĝoti dažāda – vieni veltī pastiprinātu vērību slimību izpausmēm un medicīniskajām diagnozēm, citi – pret notiekošo
ėermenī izturas nevērīgi. Vecākiem cilvēkiem jābūt informētiem par veselības
pārmaiĦām, par iespējām, kā ilgstošāk
saglabāt labu fizisko, emocionālo labsajūtu.

”Palīdzības brigāde”:
• aktīvistu kluba izveidošana, kartotēkas
izveidošana, kurā norādīts kādā sfērā
cilvēks vēlas darboties kā brīvprātīgais;
• aktīvistu kluba šefība par vientuĜajiem un
nevarīgiem pensionāriem;
• rokdarbi trūcīgajiem;
• stāstu un pasaku stundas bibliotēkā.

1. ”Dzīvespriecīgais pensionārs”:
• līnijdejas dzīvespriekam;
• senioru deju kopas;
• relaksēšanās veidi (daba, pirtis u.c.);
• mākslas terapija – veids kā gūt pozitīvas
emocijas.

Sarīkojumi aktivitātei, atpūtai, priekam.
Vecāku cilvēku saikni ar sabiedrību veicina aktīva darbošanās grupā, bet nodarbinātība, kas ir atbilstoša viĦu iespējām,
Ĝauj justies noderīgiem, vajadzīgiem, Ĝauj
gūt panākumus. Humors un izklaide, spēles
un sacensības rada dzīvesprieku, jaunu
enerăiju visiem, bet īpaši tas nepieciešams
vecākās paaudzes cilvēkiem.
1. Ekskursijas pa vēsturiskām vietām;
2. Radošās izrādīšanās konkursi:
• karnevāls;
• retro un nākotnes tērpu demonstrācija;
• talanta izpausmes – dziedāšana, muzicēšana, apdziedāšana utt.
3. ”SpēĜu diena”:
• zolīte, pokers u.c.;

2. ” Esi vesels!”
• kā pareizi vingrot (pastaigas un vingrojumi svaigā gaisā), pareizi elpot (dziednieciskā elpošana);
• nūjošana veselības veicināšanai; nūjošanas pamata tehnika, inventārs;
• vēlamās uztura pārmaiĦas;
• veselības aprūpes pakalpojumi vecākiem
cilvēkiem.
3. ”Neaizmirsti! Mācies atcerēties!”:
• atmiĦas trenēšanas metodes;
• palīglīdzekĜi, kas palīdz trenēt atmiĦu –
lasīšana, krustvārdu mīklu risināšana,
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spēles1 u.c.

Pārrunas par grāmatām ”Izlasīju un
Jums iesaku” - stāstījumu par izlasīto veido
kāds no grupas dalībniekiem.

Atceroties pagājušos laikus…
Vecākiem cilvēkiem patīk atcerēties
pagātnes notikumus, dalīties pieredzē,
novērojumos. Veidojot stāstījumu par tiem,
diskusijās tiek veicināta domāšana un
atmiĦa. Vēstures un vēsturisku lietu pētīšana
var kĜūt par vecāku cilvēku aizrautību.

Pārrunas un diskusijas grupā par literatūras veidiem ”Grāmatas, kuras izvēlos” ir
regulāras nodarbības (piemēram, vienu reizi
mēnesī), kurās par izlasītajām 1-3 grāmatām
norisinās saruna starp grupas dalībniekiem.
Saistošu dialogu var palīdzēt veidot uzvedinoši jautājumi par tematu:

1. ”Dzimtas sakĦu noskaidrošana”:
• ăeneoloăija – zinātne, kas nodarbojas ar
dzimtas sakĦu pētniecību;
• kur un kā sākt meklēšanu par savu
dzimtu;
• kā organizēt un veidot materiālus no
iegūtajiem dokumentiem.
2. ”Nieki vai dārgumi mājas bēniĦos”:
• antikvārās lietas un kolekcijas;
• pazīmes, kas raksturo antikvārās vērtīgās
lietas (paraksti, atzīmes u.c.);
• kā veidot savas antikvāro lietu kolekcijas;
• kā no antikvārām lietām uzzināt par
vēsturi, notikumiem, īpašniekiem.
3.
•
•
•
•

„Lasošā speciālista dienas” filiālbibliotēkā Laima

1. DaiĜliteratūra
• tematika – Par ko stāstīts grāmatā? Kāpēc
autoram šėiet nozīmīgs šis temats? Literārajā darbā ir viena vai vairākas tematiskās līnijas? Vai stāsts varēja norisināties citā laikā?
• sižets – Kāda ir galvenā intriga, konflikts? Vai tas ir atklāts pārliecinoši? Vai
grāmata beidzas ar labām beigām, kāds
varētu būt turpinājums?
• tēli – Kādas ir galveno varoĦu īpašības?
Vai raksturi atklāti pārliecinoši? Vai
gribas uzzināt vairāk par galveno varoĦu
dzīvi, raksturiem?
• stils – Stils ir lirisks, optimistisks, depresīvs, ironisks? Vai interese, spriedze saglabājas līdz grāmatas beigām?
• lasāmība – Kā stāsts tevi ietekmēja? Ko
ieguvi, izlasot grāmatu? Kā juties, kad
lasīji grāmatu?

”Reiz zāle bija zaĜāka…”:
iemīĜotās vecās radio pārraides;
bērnības mīĜgrāmatiĦas;
lelles, tērpi, rotas, spēles, dejas utt. agrāk;
pilsētas stāsti (populārākās izklaides vietas – kafejnīcas).
Diskusiju grupu darbs

Vecākiem cilvēkiem pastiprinās nepieciešamība pēc komunikācijas ar apkārtējiem
cilvēkiem. Veicinot savstarpējo saskarsmi
bibliotēkas pasākumos, tiek mazināta vecāko cilvēku izolētība, bet domu, viedokĜu
apmaiĦa veido jaunu pašapziĦas līmeni.
Pasākumu cikli ”Lasošā speciālista dienas” – par savām īpašajām grāmatām stāsta
dažādu profesiju pārstāvji : ārsts, policists,
ugunsdzēsējs u.c.

1

2. Memuāri
• Kādi ir populārākie šī literatūras žanra
izdevumi? Vai patiesie dzīvesstāsti ir pār-

http://www.managimene.lv/speles/atmina
http://www.pasakas.net/speles/atminas_spele/
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izklāstīts saprotami? Vai aplūkots tikai
viens temats? Cik spilgti autors atklāj
tematu, vai tas rada pārdomas, asociācijas? Vai autors sniedz objektīvu informāciju, kas par to liecina? Vai ticamību
pastiprina grāmatā ievietotais izmantotās
literatūras saraksts? Vai autora sniegtā
informācija nav vienpusīga? Vai grāmata
mainīs sabiedrības domas par tematu? Kā
var mainīt sabiedrības domas par personu
vai notikumu? Kādiem jābūt argumentiem, lai pārliecinātu? Kāda ir autora
nostāja par tematu, vai tā atklājas tekstā?
Kas grāmatā ir oriăināls? Kā grāmata
atšėiras no citiem līdzīga temata izdevumiem?

liecinošāki par tiem, kas aprakstīti daiĜliteratūrā? Vai ir memuāru literatūras
darbi, kuri ir līdzīgi? Kā zināt, ka rakstnieka uzrakstītais stāsts par personu ir
patiess? Vai autora nostāja ietekmē lasītāja notikumu uztveri? Kāda loma cilvēka
dzīvē ir liktenim? Vai apstākĜi ietekmē
dzīvi, vai to nosaka kāds augstāks spēks?
Vai galvenie varoĦi bija aktīvi vai pasīvi
savas dzīves veidotāji? Kāpēc memuāru
literatūras žanrs kĜuvis tik populārs? Vai
vajag publicēt personas dzīves intīmās
detaĜas? Vai, lasot grāmatu, atcerējies
savā dzīvē piedzīvoto?
3. Mistērijas un detektīvi
• intriga – Kādas ir detaĜas, no kurām tiek
veidota intriga? Vai aprakstītais varētu
būt patiess notikums? Vai noslēpums ātri
atrisināms jau grāmatas sākumā? Vai,
lasot grāmatu, bija bailīgi, nepatīkami?
• tēli – kāds attēlots galvenais varonis/varoĦi? Kādas galvenā varoĦa personiskas īpašības atklājas sižeta gaitā? Vai
ir stereotipi, kādam jābūt izmeklētājam?
Vai ir interesanti, ja atklāta ne tikai intriga, bet arī galvenā varoĦa privātā dzīve?
Vai ir zināmi līdzīgi detektīvi, kuros
galvenais varonis ir līdzīgs šajā grāmatā
aprakstītajam (slepenpolicists, izmeklētājs, nejauši iesaistīts cilvēks)? Vai ir
kādas ārējas pazīmes, kas liecina par
cilvēka noziedzīgu noslieci?
• sižets – Cik svarīgi detektīvā ir atklāt
psiholoăiskos aspektus? Kāds ir grāmatas
sociālais konteksts?
• stils – Kas raksturo autora stilu? Vai var
nojaust autora attieksmi pret aprakstītajiem notikumiem, Ĝaunumu? Vai var
grāmatu salīdzināt ar kādu cita autora
darbu? Kādas detaĜas vai apraksti piesaista uzmanību?
• žanrs – Kāda žanra darbam grāmata ir
atbilstoša – klasiskais detektīvs, psiholoăisks trilleris, politisks trilleris, nozieguma apraksts u.c.?

Periodikas lasītājs PĜavnieku filiālbibliotēkā

5. Dzeja
• Vai dzeja mainās līdzi laikam (temati,
izteiksmes līdzekĜi)? Vai var just izmaiĦas viena dzejnieka darbos (agrāk izdotie
krājumi, jaunākie izdevumi)? Vai var
saistīt tematus ar dzejnieka dzīves notikumiem? Vai tiek dota priekšroka kāda
konkrēta dzejnieka darbiem? Kāpēc dzejas izdevumi ir mazāk pieprasīti nekā
detektīvi? Vai esat mēăinājuši rakstīt
dzeju?
Izmantotie avoti:
1. PumpiĦa B. Geštaltterapija darbā ar
veciem cilvēkiem / B. PumpiĦa // Psiholoăijas Pasaule. – Nr.8 (2004), 22.-26.lpp.
2. ReĦăe V. Kad vēl nav par vēlu sākt
mācīties? / V. ReĦăe // Psiholoăijas Pasaule.

4. Nozaru literatūra
• Kādi temati pašreiz ir aktuāli? Cik prasmīgi autors atklāj saturu? Vai temats
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– Nr.8 (2004), 2.-5.lpp.
3. Strazds O. Kā jūtas pensionārs / O.
Strazds // Psiholoăija Mums. – Nr.11/12
(2005), 19.-25.lpp.
4. Kā jūtas pensionārs [Elektroniskais
resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://
www.reikinet.lv/home/menu_90/topic_90/st
ory_344/. - Resurss skatīts 2010. g. 20.
maijā.
5. Guidelines for Library Services to Older
Adults [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http:// http://www.ala.org/ala
/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/librar

yservices.cfm. – Resurss skatīts 2010. g.
20.maijā.
6. Libray Services to Older Adults : Guidelines [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL : http://www.sos.mo.gov/libra
ry/development/services/seniors/manual/gui
delines.pdf. - Resurss skatīts 2010. g. 20.
maijā.
Serving Seniors: A How-To-Do-It manual
for Librarians [Elektroniskais resurss]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.cplrmh.
com/seniors.html. - Resurss skatīts 2010. g.
20. maijā
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Čehijas Republikas Nacionālās bibliotēkas
direktora vietnieka pētniecības,
tehnoloăiju attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos
Ādolfa Knolla atbildes uz RCB Bibliotēku dienesta
galvenās bibliotekāres Intas Sallinenes jautājumiem.

SASTRĀDĀJOTIES NEJŪTOT VALSTS ROBEŽAS
mo profesionālo vizīti divu nacionālo
bibliotēku sadarbības līguma ietvaros. Dažādi Eiropas projekti pavēra jaunas iespējas.
Pirmais bija PHARE publisko bibliotēku
projekts, kuram sekoja sadarbības līguma ar
jūsu bibliotēku parakstīšana.
- Latvijas bibliotekāri ar interesi ir klausījušies Jūsu lekcijas, piedalījušies Jūsu
vadītajos semināros, saĦēmuši praktiskus padomus, citādu skatījumu uz ierastām lietām, lasījuši Jūsu publikācijas, bet ko Jums ir devusi sadarbība
ar Latvijas bibliotēkām?
Pirmās lekcijas par digitalizāciju starptautiskai auditorijai es pasniedzu tieši Rīgā
1999. gadā. Tās noklausījās bibliotekāri no
visām trijām Baltijas valstīm. Tieši Rīgā es
izstrādāju metodi kā labāk stāstīt par jaunajām tehnoloăijām lielai auditorijai. Mūsu
sadarbības laikā esmu saticis daudz jauku
cilvēku, ar kuriem joprojām esam draugi.
- Vai Latvijā ir vietas, kurās gribētos
vēlreiz atgriezties, cilvēki, ar kuriem
vēlreiz satikties?
Protams, man Jūsu valstī ir vairāki labi
draugi, ar kuriem allaž esmu priecīgs tikties.
Par vietām runājot, man patiktu apmeklēt
dažādas Latvijas pilsētas, bet pamatā mana
viesošanās notiek Rīgā. Rīgā jūtos Ĝoti labi,
spēju pat aizmirst, ka esmu ārzemnieks.
- Jūs brīvi runājat angĜu un krievu valodā, esat studējis franču un rumāĦu
valodu, bet izvēlējāties darbu bibliotēkā. Kāpēc?
Tā mana dzīve iegrozījās. Es studēju
Rumānijā. Man ir liela internacionāla ăimene. Tās locekĜi dzīvo gan uz austrumiem,
gan rietumiem no Čehijas. Šie apstākĜi ap-

Ādolfs Knolls

Jūs vairākkārt esat apmeklējis Rīgas
Centrālo bibliotēku, iepazinies ar mūsu
darbu, īpaši automatizācijas un digitalizācijas procesiem, slēdzis savstarpējus sadarbības līgumus. Mēs lepojamies, ka
kopš pašas pirmās Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmatas iznākšanas 2003.
gadā Jūs - pasaules bibliotekārajā sabiedrībā plaši pazīstams un augsti vērtēts
bibliotēku darba speciālists – atsaucāties
uzaicinājumam darboties toreiz nevienam
nezināma izdevuma redkolēăijā. Kā iesākās Jūsu sadarbība ar Latvijas bibliotēkām?
1995. gadā mēs saĦēmām uzaicinājumu
piedalīties konferencē par jaunajām tehnoloăijām, kas notika Rīgā. Tā kā digitalizācija
bija mans darbalauks, nācās sagatavot referātu par mūsu bibliotēkas pirmajiem soĜiem
digitalizācijā un doties uz Rīgu. Tā aizsākās
mūsu sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šo braucienu varam uzskatīt par pir127
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grūtināja manu iekārtošanos darbā, īpaši jau
sociālisma laikā. Biju tuvu izmisumam. Pēc
vairāku mēnešu neveiksmīgiem mēăinājumiem atrast darbu pieklauvēju pie Nacionālās bibliotēkas durvīm. Mani pieĦēma
darbā; vienu vai divus mēnešus strādāju kataloăizācijas nodaĜā, tad gandrīz desmit
gadus mūsu Ārzemju Literatūras Komplektēšanas nodaĜā.
20. gadsimta 80. gados aktīvi piedalījos
automatizācijas un digitalizācijas procesos.
Lielo pārmaiĦu laikā – 1989. un 1990. gadā
es aptuveni četrus mēnešus biju bibliotēkas
direktors. Kopš tā laika esmu direktora
vietnieks. Mana darba specifika ir strauji
mainījusies kopā ar vispārējām pārmaiĦām
bibliotēkā. Atskatoties uz savu darbu, varu
uzskaitīt dažādus pienākumus, ko esmu
veicis.
- Kāda vieta grāmatai ir bijusi un ir
Jūsu dzīvē? Kādās valodās lasāt?
Grāmatas man vienmēr ir nozīmējušas
daudz, tā kā esmu studējis rumāĦu un franču
valodu, ieguvis grādu salīdzināmajā literatūrā. Vienmēr esmu centies lasīt darbus
oriăinālvalodā, īpaši dzeju, jo to nav iespējams kvalitatīvi pārtulkot. Es lasu krievu,
čehu, slovāku, angĜu, rumāĦu, franču, vācu,
spāĦu, itāĜu un dažreiz poĜu valodās. Lai
gan, lasīšana nenozīmē tikai prozu un dzeju,
grāmatas ir neaizstājams zināšanu avots
daudzās nozarēs.
- Kā Jūs pavadāt no darba brīvo laiku?
Vai Jums ir kādi hobiji?
Es vēlētos, lai man būtu vairāk brīvā
laika. Es uzaugu tehnisku cilvēku ăimenē
mazā kalnu pilsētiĦā Bohēmijas ziemeĜaustrumos, netālu no Čehijas un Polijas robežas.
Mans hobijs ir saistīts ar tehniku – esmu
diezgan pieredzējis aviomodelisma piekritējs. Es veidoju un laižu debesīs planierus,
īpaši tādus, kas strādā, izmantojot elektrību,
spēj izpildīt figūrlidojumus un mērogā darinātus modeĜus (no Pirmā pasaules kara). Es
ar prieku braucu ar kalnu divriteni un vasarās baudu pastaigas kalnos. Tādi ir mani
galvenie hobiji.
- Kas Jūs uztrauc mūsdienu pasaulē?
Cilvēku tukšās sirdis un smadzeĦu skalo-

šanas kampaĦas dažādu ekonomisku (tāpat
arī politisku) ambīciju vārdā... cilvēku vispārējās inteliăences līmeĦa pasliktināšanās...
tas, ka aizvien retāk cilvēki ir pieklājīgi
viens pret otru, retāk ciena otra jūtas, profesionālismu un uzklausa otra domas.
- Kādu Jūs redzat Latvijas un Čehijas
bibliotēku nākotni? Kādas tās būs un
vai pastāvēs pēc 10 un 100 gadiem?
Es Ĝoti ceru, ka bibliotēkas eksistēs. Neuzdrošinos minēt, kādas tās būs, jo ir grūti
prognozēt tehnoloăiju attīstību un to, cik Ĝoti
cilvēki vēlēsies atgriezties pie iespieddarbu
lasīšanas. Jebkurā gadījumā, bibliotēkas tiks
saglabātas, ja tās turēsies pie grāmatām. Tas
taču ir bibliotēku radīšanas mērėis.
Arī pats esmu ievērojis, ka citos informācijas nesējos vajadzīgo informāciju izdodas
sameklēt ātrāk nekā iespieddarbos. Bibliotēkas apdraud savu pastāvēšanu, ja nespēj
pielāgoties laikam un cenšas uzĦemties svešus pienākumus. PārmaiĦas ir neizbēgamas... padomājiet, kā ir mainījusies kinematogrāfija kopš mums ir iespēja skatīties
filmas mājas TV, videolentēs, pat digitālajā
formātā.
- Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Es vēlētos minēt principus, kuriem sekoju
grūtos brīžos: nekad nenovērtē citus pārāk
zemu; centies aplūkot problēmu no malas,
apdomājot dažādus risinājumus; apbruĦojies
ar pacietību un nekad nepadodies... pat, ja
tevi piespiež padoties, jo eksistē spēki, kas ir
pārāki par mums, kas nolīdzina līdz ar zemi
mūsu izpratni par lietām... to apzinoties, ir
jābūt pazemīgiem un jāciena tas, ar ko
šobrīd nodarbojamies.
- Ko es Jums nepajautāju?
Es Ĝoti ceru, ka sadarbība mūsu valstu,
visas Eiropas un pasaules līmenī turpināsies,
kas Ĝaus cilvēkiem sastrādāties, nejūtot valstu robežas. Tajā ir liels potenciāls.
Es novēlu jūsu bibliotēkai labklājību,
veiksmi, kā arī labu veselību un laimi jūsu
darbiniekiem.

Interviju tulkojusi Silvija Horsta
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PATEIKT LIKTENIM PALDIES
Saruna ar RCB filiālbibliotēkas „Laima” vadītāju Tatjanu Medni

2009. gada 26. marta rītā RCB filiālbibliotēka „Laima” tīta cīruĜputenī. Bibliotēkas vadītājas Tatjanas Mednes kabinetā ir silti un mājīgi, smaržo kafija,
smalkmaizītes un „Laimas” šokolāde.
Tatjanas kundze kā vienmēr – staltu
stāju, viesmīlīga, sirsnīga, smaidīga. Piebilst gan, ka ir uztraukusies par gaidāmo
interviju un gari nerunāšot. 2009. gads
Tatjanai ir nozīmīgs jubilejas gads, jo
tieši 1. aprīlī paiet 35 gadi kopš jaunā universitātes krievu valodas un filoloăijas
studente Tatjana Medne uzsāka darbu
Rīgas Centrālās bibliotēkas sistēmā.

veicās. RCB Bērnu bibliotēkā bija Ĝoti
brīnišėīgs kolektīvs. Strādājām vienpadsmit
sievietes. Starp mums nebija skaudības, nenovīdības. Mēs atbalstījām viena otru visās
dzīves situācijās. Arī tagad joprojām tiekamies un jūtamies kā radinieces. Kamēr es tur
strādāju, nomainījās trīs vadītājas: Valentīna

- Gadadienās pieklājas atcerēties un
pārdomāt aizgājušo laiku, ierakstot
kādu jaunu rindu bibliotēku vēsturē.
Kāpēc Jūs izvēlējāties darbu bibliotēkā?
Toreiz studēju, man jau bija ăimene.
DēliĦam Valentīnam bija viens gads un
septiĦi mēneši. Par darbu bibliotēkā nesapĦoju. Universitātes Filoloăijas fakultātes
studentiem 1974. gada pavasarī bija mācību
prakse skolā. Kāda skolotāja ierunājās, ka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu bibliotēkā
ir vajadzīgs darbinieks, varbūt es gribētu?
ViĦas draudzene tur strādājot. Aizgāju uz to
bibliotēku Ăertrūdes ielā. Bibliotēkas vadītāja Valentīna Aviroma mūsu sarunā piedalīties pieaicināja vēl divas darbinieces. ViĦas
parunāja ar mani, „nopētīja” un teica, ka padomāšot un vēlāk piezvanīšot. Saruna notika
krievu valodā. Tikai, kad jau gāju projām,
bibliotēkas vadītāja vēl pajautāja, vai es
protot latviešu valodu. Valodu es zināju.
Toreiz gan tā nenopietni atsmēju, ka mans
vīrs Imants zina latviešu valodu.
- Kā šodien vērtējat savu toreizējo izvēli
strādāt bērnu bibliotēkā?
Tagad es saprotu, ka man toreiz Ĝoti pa-

Bērnu bibliotēkas kolektīvs 1993. gada ziemā

Aviroma, PoĜina ěubinska, Valentīna
Čudakova. Bet viĦas visas bija brīnišėīgas
vadītājas! Nekad nebija dusmīgas, nekliedza
uz padotajiem, uzklausīja. ViĦām varēja
visu par sevi izstāstīt un sagaidīt sapratni.
Toreiz mūsu bibliotēkā patiešām bija Ĝoti
daudz lasītāju. Mēs visu precīzi uzskaitījām.
Nebija nekādu neesošu lasītāju „pierakstu”.
Rīkojām daudz pasākumu gan bibliotēkā,
gan ārpus tās: pirms izrādēm cirkā, kinoteātros un citur. Sākās pārmaiĦu laiks, arī
bibliotēkās. Par RCB direktoru atnāca strādāt Aivars Beika. Bērnu bibliotēku Ăertrūdes ielā slēdza. Man piedāvāja darbu RCB
Ėengaraga filiālbibliotēkā, kur arī nostrādāju vairāk nekā gadu. Bibliotēka atradās
tālu no manas dzīvesvietas, bija jābrauc ar
diviem transporta līdzekĜiem. Es toreiz un
arī tagad dzīvoju tepat netālu HospitāĜu ielā,
saimnieka mājā.
- Vai Jūsu bērnība arī bija saistīta ar
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grāmatām un bibliotēku? Kādā vidē
un cilvēkos uzaugāt?
Mana māte un tēvs bija vienkārši cilvēki
un strādāja rūpnīcā. Daudz laika, ko veltīt
mums ar māsu, viĦiem nebija, bet attiecības
ăimenē bija Ĝoti sirsnīgas. Sevišėi ar tēvu es
Ĝoti labi sapratos. Es viĦam visu varēju izstāstīt, arī par savu pirmo mīlestību stāstīju
tēvam. Mamma man ir Ĝoti klusa un kautrīga, man tad bija neērti par tādām tēmām ar
viĦu runāt. Ăimenē runājām krieviski.
Manai mammītei tagad ir 83 gadi, bet tēvs ir
miris.

Bērnībā lasīju pilsētas bibliotēkā, kas
atradās tajā pašā mājā, kurā bija manu vecāku dzīvoklis. Bibliotekāru vārdus neatceros, bet atceros, ka viĦas bija Ĝoti smaidīgas

„Bērnu grāmatu nedēĜa” cirkā 1986. gadā

Ar vecmāmiĦu Johannu

Bērnībā vistuvākais cilvēks man bija tēva
mamma - mana vecmāmiĦa Johanna Bettere.
Kopā mēs nedzīvojām, bet man Ĝoti patika
ciemoties viĦas mājās, tur satikties ar saviem radiem. ViĦiem visiem bija, manuprāt,
tādi skaisti vārdi – Arvīds, Ilga, Zelma,
Mirdza, Erna, Valija, Laimonis. Tagad tādus
vārdus bērniem reti liek. Mana vecmāmiĦa
bija latviete, vācu valodas skolotāja. ViĦas
mājās runāja latviski, vāciski, krieviski.
Galdu klāja Ĝoti perfekti, ar visiem maltītē
paredzētajiem smalkajiem galda piederumiem – skaisti. Rītos man brokastīs pasniedza debesmannu. Tā man Ĝoti garšoja. VecmāmiĦai bija astoĦas mazmeitas un viens
mazdēls, bet es zināju, ka esmu viĦai vismīĜākā. Bērnībā man patika glīti ăērbties. Man
bija mežăīĦu cimdiĦi, sarkana laka somiĦa,
cepure ar aizplīvurojumu. VecmāmiĦa bieži
veda mani uz teātri. Kopā apmeklējām grāmatu antikvariātu Brīvības un Elizabetes
ielas stūrī, kopā izvēlējāmies un pirkām man
grāmatas. Vecāki arī pirka grāmatas.

un pieklājīgas – piedāvāja vienu grāmatu,
tad otru… Bibliotēkas fondam nebija brīvpieejas. Divreiz nokĜuvu bibliotēkas parādniekos. Tad gan Ĝoti baidījos iet uz bibliotēku. Kad beidzot saĦēmos un aizgāju, bibliotekāres nerājās, teica, lai es nebaidoties.
Es esmu Ĝoti pateicīga savai vecmāmiĦai
par daudzām dzīves gudrībām. ViĦa man
mācīja, ka vajag mīlēt cilvēkus. Mēs ar viĦu
runājām par nākotni – par laiku, kad es būšu
liela un apprecēšos. ViĦa teica, ka sievai vīrs
jāsagaida no darba katru dienu tā, it kā būtu
svētki – safrizētiem matiem, skaisti ăērbtai.
ViĦa man mācīja, kā sievietei veidot pareizu
stāju, gaitu un cik tas ir svarīgi. VecmāmiĦa
gribēja, lai es būtu ārste vai skolotāja un
apprecētos ar latviešu vīrieti.
- Vai vecmāmiĦas vēlmes piepildījās?
Vai padomi noderēja?
Par ārsti negribēju būt, Filoloăijas fakultāti pabeidzu, bet par skolotāju nekĜuvu.
Papildus studijām beidzu teātra režijas kursus, spēlēju pašdarbības teātrī, tēloju visādas
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lomas. Mani bija pamanījuši un aicināja
strādāt profesionālajā teātrī. Uzrakstīju iesniegumu universitātes rektoram, ka pārtraucu studijas un būšu aktrise. Paldies
Dievam, ka rektors toreiz nepieĦēma manu
iesniegumu!
Apprecējos ar latvieti. Mans vīrs bija
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas katedras docents Imants Mednis. Nodzīvojām laimīgā laulība 41 gadu. Laulības
dzīvē vecmāmiĦas padomi noderēja. Mēs

Darbs, kas man Ĝoti, Ĝoti patīk, saprotoši
kolēăi, tuvie cilvēki, radi, draugi. Bibliotēkas administrācija pārcēla uz vēlāku laiku
bibliotēkas akreditāciju, jo pēc bērēm nebiju
spējīga to sagatavot. Tomēr dzīves tukšuma
sajūtu un vientulību nekas nespēj aizstāt.
Atraitnes mani sapratīs. Sirds joprojām sāp,
arī laiks nedziedē. Darbadiena beidzas, draugi atnāk un aiziet pie savām ăimenēm, dēliem jādzīvo sava dzīve. Mans dēls Māris
tagad studē aspirantūrā Sanktpēterburgā
krievu valodu un filoloăiju. Vecākajam dēlam Valentīnam jau 37 gadi. Man ir viens
mazdēliĦš Arturs, kurš mācās 2. klasē.
Dzīve turpinās.
- 1995. gada 1. martā Jūs kĜuvāt par
vienas no vecākajām Rīgas publiskajām bibliotēkām - RCB 4. bibliotēkas,
tagad RCB filiālbibliotēkas „Laima” vadītāju. Vai bija viegli pieĦemt šādu
lēmumu?
Nē! Es negribēju būt bibliotēkas vadītāja!
Divas reizes atteicos, tikai trešajā reizē
bibliotēkas administrācija mani pierunāja.
Pirmajā reizē es direktoram Beikas kungam
uzreiz pateicu „Nē!” Pēc kāda laika viĦš
atkārtoja piedāvājumu, lūdzot, lai es vismaz
aizeju apskatīties bibliotēku. Es aizgāju.
Nepatika! Bibliotēkā bija tumšs, plaukti līdz
griestiem. Literatūra novecojusi. ”PavĜiki
Morozovi” vismaz 50 eksemplāros! Teicu
„nē” otro reizi. Direktors bija Ĝoti neatlaidīgs
un pie šīs sarunas atgriezās trešo reizi. ViĦš
teica, ka varbūt arī šajā bibliotēkā kādreiz
būs remonts. Bibliotēka bija tuvu manām
mājām. Piekritu. Direktora vietniece Jana
Barkovska atnāca ar skaistām neĜėēm mani
apsveikt kā bibliotēkas vadītāju. Tik lielus
neĜėu ziedus es vēl nebiju redzējusi!
Pienāca laiks, kad bibliotēku kārtas numurus mainīja pret nosaukumiem. 1997.
gadā šo bibliotēku nosauca par filiālbibliotēku „Laima”. Bibliotēkai vārdu deva
direktors Aivars Beika. Mums arī tas patīk.
- Vai nav nācies nožēlot šo lēmumu?
Nē! Tagad es pati sevi apskaužu par to,
ka strādāju tik labā bibliotēkā. Paldies administrācijai, ka mums tagad telpas ir izremontētas, gaišas un ir patīkami šeit uzturēties. Man Ĝoti patīk mans darbs. Visus šos

Ar dzīvesbiedru Imantu pirms teātra izrādes

dzīvojām viens otram. Dzīve nebija viegla.
Tomēr galvenais dzīvē ir mīlestība. Ja
sieviete mīl savu vīrieti un vīrietis savu
sievieti, ja tā notiek – Tu esi laimīgs cilvēks.
Mēs centāmies pasargāt viens otru no
visādiem satraukumiem, pārdzīvojumiem.
Nevajag nekad otru citiem dzirdot apvainot,
vajag vīru Ĝoti mīlēt un cienīt, rūpēties par
viĦu, nedrīkst aizmirst pateikt paldies.
Vīrieši jau ir kā bērni. Man vīrs prata
sagādāt patīkamus ikdienas pārsteigumus –
ziedus, saldējumu ledusskapī… Kopā
apmeklējām teātra izrādes.
Savā 55 gadu jubilejā saĦēmu skaistu
dāvanu – kopīgu braucienu uz Parīzi.
Diemžēl uz Itāliju kopā aizbraukt vairs
nepaspējām… Es jau biju ceĜa jūtīs,
izstāstīju visiem par plānoto braucienu, bet
vēlāk uzzināju, ka tā nedrīkstot darīt – stāstīt
par savām iecerēm..
- Dzīvesbiedra nāve stresa skalā ieĦem
visaugstāko vietu. Kas Jums palīdzēja
šo krīzi pārvarēt?
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35 gadus ir paticis. Apkalpot lasītājus pat
vairāk patīk nekā veikt bibliotēkas vadītājas
pienākumus.
Bibliotēkā katra diena ir interesanta.
Bibliotekāri Ĝoti daudz gūst no saskarsmes ar
apmeklētājiem, labām grāmatām, no informācijas, kuru var sameklēt, izmantojot datoru. Bibliotēkā ir Ĝoti laba atmosfēra, jo slikti
cilvēki uz bibliotēku nenāk un tajā nestrādā.

niekiem un klusu, lai pārējie apmeklētāji
nedzird, aprunājos par šo problēmu. Cilvēki
reaăē dažādi. Vieniem ir kauns, citi dusmojas, bet viens vīrietis mani pat nolādēja.
Dažreiz šīs sarunas dod pozitīvu rezultātu un
cilvēks atnāk atkal nomazgājies un tīrs.
- Kādas grāmatas Jūs pati lasāt?
Man jau no jaunības vismīĜākais autors ir
Ēriks Marija Remarks. Vēl nesen pārlasīju
„Triumfa arku”.
- Kas Jums patīk un nepatīk līdzcilvēkos?
Patīk sirsnība, humora izjūta, bet nepatīk
bezkaunība, rupjība, viltība, vienaldzība un
skaudība.
Es te pārlasīju dažas Jūsu intervijas ar
kolēăiem. ViĦi sarunu noslēgumā novēlēja
kaut ko labu kolēăiem. Man arī gribas
novēlēt bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem labu veselību, dzīvesprieku,
pasmaidīt no visas sirds, domāt pozitīvi. Bet
bibliotekāriem īpaši – pateikt liktenim paldies par darbu bibliotēkā!
- Jūsu dzīves moto?
Man vecmāmiĦa mācīja, ka vajag dzīvot
tā, lai apkārtējiem cilvēkiem ir vieglāk
tāpēc, ka Tu esi. Nedarīt cilvēkiem neko
Ĝaunu. Nu tā arī es cenšos dzīvot.

„Laimā” ir jābūt laimīgiem! –
tikšanās ar sporta žurnālistu Zigurdu Mežavilku
2007. gada 27. martā

Man ir paveicies ar bibliotēkas kolektīvu.
Mana „labā roka” ir Inese AĜošina. ěoti
gudra sieviete. Man šėiet, ka viĦa zina visu,
ne tikai par bibliotekāro darbu, bet ir arī
dzīves gudra, enerăiska, mērėtiecīga, smalkjūtīga. Audzina divus dēlus. Man patīk strādāt kopā ar Gundegu un Marinu – viĦas ir
laba komanda. Darbā mums savstarpēju
nesaskaĦu un konfliktu nav.
- Kā ir mainījies bibliotēkas lasītājs?
Pēdējos gados mūsu bibliotēku vairāk
apmeklē studenti un strādājošie, bet agrāk
pensionāri. Jaunatni bibliotēkai piesaista
modernās informācijas tehnoloăijas. Bibliotekāri dažādos kursos tās arī paši ir
apguvuši.
- Kā bibliotēkā izjūtat ekonomisko
krīzi?
Krīzi mazliet jūtam. Tagad arvien vairāk
uz bibliotēku nāk bezpajumtnieki. Diemžēl
daudzi no viĦiem neievēro elementāru higiēnu. Man žēl šo cilvēku, bet žēl arī pārējo
lasītāju. Ko darīt? Es eju klāt bezpajumt-

Mūsu sarunas laikā cīruĜputenis rimis,
un Miera ielā atkal viss ir mierīgi. Izjūtu,
ka pozitīvā bibliotēkas gaisotne, šī mierīgā saruna ar dzīves gudru sievieti arī
manī ir vairojusi dvēseles mieru. Jā,
kāpēc gan nepateikt paldies Liktenim par
darbu bibliotēkā un tajā satiktajiem
cilvēkiem!
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TIKAI VIENS MIRKLIS
Saruna ar RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaĜas
vadītājas vietnieci Guntu Jansoni.
Ĝoti steigusies ienākt šajā pasaulē. Tētis
nepaspēja vecmāti atvest. Nācās pašam
pieĦemt dzemdības un pārgriezt nabas saiti.
Visu mūžu tētim biju un paliku mīĜā meitiĦa.
Tētis bija kolhoza priekšsēdētājs, vēlāk
agronoms. Mamma bija skolotāja. Kā jau
skolotājas meitai, man vajadzēja būt priekšzīmīgai un perfektai visās jomās. To no
manis prasīja mamma. Ja klase bija „nobastojusi” kādu stundu, mani iesauca skolotāju
istabā, un tur es dabūju bārienu visu vietā.
Tētis mani vienmēr aizstāvēja un teica: „Kas
tas par skolnieku, kurš neizdara kādu
palaidnību!” Mūsu mājās vienas istabas
divas sienas aizĦēma grāmatu plaukti. Kad
sāku lasīt grāmatas, vecāki teica, ka bērns
vairs nav bijis, ne redzams, ne dzirdams.
Grāmatas tika pirktas gandrīz visas un
gandrīz visas arī izlasītas. Skolas laikā sāku
kārtot mājas bibliotēkas grāmatas pa valstīm
un autoriem. Jau toreiz domāju – kad izaugšu liela, man būs grāmatu plaukti ne tikai
gar divām sienām, bet man viss dzīvoklis
būs pilns ar grāmatām, bet mana profesija
būs bibliotekārs! Tā arī ir noticis! Mana
māja ir pilna ar grāmatām, un es esmu
bibliotekāre.
- Arī vislaimīgākā bērnība kādreiz beidzas. Būtu tikai loăiski, ka pēc vidusskolas beigšanas Gunta turpinātu studijas kādā no augstskolām. Tomēr
Tavs ”CV” liecina, ka tā vis nenotika.
Kāpēc?
Pēc horoskopa esmu Auns dzimis Vērša
gadā. Spītīgs, neatlaidīgs. Vispār tāds pats
kā auns Rēriha gleznā. Es tajā gleznā
saskatu savu būtību. Auns tur stāv liela
pieneĦu lauka vidū, bet viĦu pienenes visapkārt neinteresē. PĜavas malā ir klints, uz
kuras aug viena niecīga puėīte, bet auns
stiepjas tieši pēc šī ziediĦa, kurš atrodas
augstāk un tālāk par citiem. ViĦam vajag
šėietami neaizsniedzamo. Arī es vienmēr

Darba vietā
RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaĜā

Kalendārā ierakstīts, ka šodien ir 8.
aprīlis. Pavasaris. Graudu ielas pagalmā
rosās no siltām zemēm atlidojušie strazdi.
Darbdiena tikko kā sākusies. Gunta rosās
tikpat čakli – datora taustiĦi zib vien.
Netraucētai sarunai izvēlamies apspriežu
telpu. Labākam noskaĦojumam Gunta
paĦem līdzi šokolādes konfektes.
Kad piekritu mūsu sarunai, domāju, ka
varēšu par savu dzīvi un darbu pati visu
uzrakstīt. Tomēr Ĝoti grūti ir savu dzīvi pašai
aprakstīt. Vajag kādu, kas pajautā. IntiĦ, Tev
mēăināšu stāstīt visu, kā ir bijis un kā ir.
Patiesi un atklāti. Man ir sajūta, ka es
neesmu vēl nemaz dzīvojusi. Ir bijis tikai
viens mirklis.
- Tomēr nozīmīgas dzīves un darba jubilejas ir nosvinētas. Gadi nemanot ir
nākuši un gājuši, devuši un Ħēmuši. Ar
kādām izjūtām Tu atceries savu bērnību?
Es piedzimu Vecpiebalgā, Zobola ezera
krastā. Man bija laimīga bērnība. Vecāki
mīlēja viens otru un savus bērnus. Es biju
133

~ Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2009 ~
- Kāds bija Tavs ceĜš uz bibliotekāra
profesiju?
Iestājos Kultūras darbinieku tehnikumā –
tagad tā ir Latvijas Kultūras koledža. Praksē
mani aizsūtīja uz Talsu pilsētas bibliotēku.
Šeit es iepazinos ar bibliotekārā darba entuziastu bibliotekāru Jāni Tāli. ViĦa mīlestība
uz bibliotekāra profesiju un literatūru atstāja
manā dvēselē neizdzēšamu iespaidu.
Tehnikumā mēs kursā bijām 19 audzēkĦi.
Mums bija pat divi zēni. Viens gan tehnikumu nepabeidza – viĦu paĦēma obligātajā
militārajā dienestā. Joprojām mūsu kurss
tiekas katru vasaru kādā citā Latvijas pusē.
Šogad tiksimies Jelgavā. Mēs jau sabraucām
mācīties no visām Latvijas malām. ěoti
daudzi no mums joprojām strādā izvēlētajā
profesijā. Tehnikumu pabeidzu 1973. gadā.
- Bibliotekāri nebija un arī tagad nav tā
labāk apmaksātā profesija. Vai bibliotekāra maizes garoziĦa reizēm nešėiet
pacieta?
Man dzīvē nauda nekad nav bijusi
galvenā. Varbūt tāpēc, ka bērnībā neesmu
izjutusi skaudru nabadzību. Man šėiet, ka
naudas kārdinājumam padodas tieši tie
cilvēki, kas bērnībā pārcietuši lielu trūkumu.
Tad materiālās vajadzības tiek stādītas
augstāk par garīgajām. Dzīvē ir nācies
saskarties ar šādiem cilvēkiem.
Man dzīvē galvenās ir garīgās vērtības,
garīgums, gandarījums par pašas paveikto
darbu.
- Kā izvēlējies bibliotēku – savu pirmo
darba vietu?
Tā paša 1973. gada 15. oktobrī sāku
strādāt Rīgas pilsētas 34. bērnu bibliotēkā.
Tagad tā ir RCB Bērnu literatūras nodaĜa.
34. bērnu bibliotēka atradās tuvu manai
dzīves vietai. Tas bija svarīgi, jo mans dēls
Igors bija vēl pavisam maziĦš. Bibliotēku
vadīja Marta Timofejeva. ViĦa tur strādāja
kopš šīs bibliotēkas dibināšanas. ViĦa bija
bibliotekāre šī vārda augstākajā nozīmē, jo
Martai Timofejevai bija enciklopēdiskas
zināšanas literatūrā. ViĦa ieteica man
grāmatas lasīšanai. Visas tās es ar lielu
interesi arī izlasīju. Bibliotēkā strādāja
latviešu kolektīvs, un te es atradu to garīguma atmosfēru, kuras man pietrūka

esmu gribējusi vairāk nekā varbūt esmu
varējusi izdarīt.
Pēc vidusskolas man bija tāda kā lidojuma un brīvības sajūta! Bija laimes izjūta.
Es gribēju tikt projām no mājām, būt
neatkarīga un patstāvīga. Projām no vecāku
ietekmes un stingrajām prasībām. Tāpēc pēc
vidusskolas beigšanas aizbraucu uz Rīgu un
sāku strādāt rūpnīcā VEF. Darbs man Ĝoti
patika, jo bija uzreiz redzams darba rezultāts. Es tinu spolītes. Strādāju labi un
nokĜuvu uz „pirmrindnieku dēĜa”. Jā, manu
fotogrāfiju ievietoja rūpnīcas Komjaunatnes
Goda plāksnē. Bet drīz vien fotogrāfiju
noĦēma, jo atklājās, ka es neesmu komjauniete. Tā plāksne bija paredzēta tikai
komjauniešiem.
- Pagājušā gadsimta sešdesmitie un septiĦdesmitie gadi bija laiks, kad būt
komjaunietim pēc ”nerakstītiem likumiem” bija gandrīz obligāti. Daži iestājās aiz pārliecības, bet lielākā daĜa
tāpēc, ka bija jāstājas, un visi stājās.
Citus skolotāji Ĝoti ilgi pierunāja, līdz
panāca vajadzīgo lēmumu, jo komjauniešu rindām arvien vajadzēja augt.
Nebūt komjaunietim tomēr bija zināma uzdrošināšanās būt citādi domājošam. Kāpēc Tu nekĜuvi šīs orgānizācijas biedre?
Es biju perfekcioniste. Lasīju komjauniešu statūtus un redzēju, cik labam ir jābūt
komjaunietim. Manā izpratnē komjaunatne
bija perfekta organizācija, kurā bija cienīgi
iestāties tikai labākie no labākajiem. Bet
mūsu komjaunatnē bija visi! Es neiestājos
tāpēc, ka protestēju pret to, ka komjaunatnes
statūti neatbilst reālajai situācijai.
- Darbs rūpnīcā Tev patika, bija labi
apmaksāts. Kāpēc no strādnieces kĜuvi
par bibliotekāri?
Es sapratu, ka visu mūžu tomēr nevaru tīt
spolītes. Rūpnīcas strādnieces daudz strādāja. Bija darbs, cik padarīsi – tik nopelnīsi.
Nopelnīt varēja Ĝoti labi. Trīs gadus nostrādāju rūpnīcā, bet man tur pietrūka tieši
garīguma. Darbs tur bija, bet garīguma
nebija. Bibliotekārs taču bija mans dzīves
sapnis un mana dzīves profesija. Sapnis bija
jāīsteno. Tāpēc es pametu darbu rūpnīcā.
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labu garastāvokli. Jaunākie kolēăi uztur
manī jaunības sparu, bet ar vecākajiem
kolēăiem mani saista gan ilgi kopā
nostrādātie gadi, gan jaukas atmiĦas par
kopā svinētiem svētkiem.
Komplektēšanas un apstrādes nodaĜa ir ar
savu vēsturi. Kopš tās dibināšanas te
joprojām strādāju es un kādreizējā nodaĜas
vadītāja Valentīna KĜebanoviča. Vēl no
ilggadējiem kolēăiem strādā Irina KĜujeva,
Irma Lizdena, Inta Logina, Natālija
Ustinova, Natālija Moroza, Daina Raituma
un, protams, RCB KAN tagadējā vadītāja
Ineta KaĜėe.

rūpnīcā.
- Kādu profesionālo ceĜamaizi Tev iedeva Kultūras darbinieku tehnikums?
Mēs bijām labi sagatavoti gan teorētiski,
gan apguvuši praktiskā darba iemaĦas.
Mums bija perfekti pasniedzēji. Es bibliotēkā sāku strādāt jau kā zinoša speciāliste ar
savām pretenzijām un skatījumu uz bibliotekārā darba procesiem. Bija grūti pieĦemt,
ka dzīvē tā arī dažreiz nenotiek, kā mācīja
tehnikumā. Biju vecākā bibliotekāre.
- 1979. gadā Tu sāki strādāt Komplektēšanas un apstrādes nodaĜā, kur turpini darbu joprojām. Kāpēc tāda izvēle?
Šinī nodaĜā es strādāju kopš tās dibināšanas dienas līdz pat šodienai. NodaĜa tika
izveidota sakarā ar Rīgas pilsētas masu
bibliotēku centralizāciju. Bija nepieciešami
cilvēki, kas veidotu katalogu kartīšu bibliogrāfiskos aprakstus. Man bija labs bibliotekārais rokraksts. Marta Timofejeva teica,
ka tik skaistu rokrakstu kā man nevarot
„zemē mest”. Negribēju iet projām no 34.
bērnu bibliotēkas, jo biju iemīĜojusi savu
kolektīvu. Tomēr es tiku pārcelta uz
Maksima Gorkija Rīgas pilsētas Centrālās
bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes
nodaĜu (tagadējo RCB KAN) par vecāko
bibliotekāri. Šī paša gada augustā mani
pārcēla darbā šajā pašā nodaĜā par galveno
bibliotekāri – Bērnu literatūras sektora vadītāju. Elza Freija, toreiz Centrālās Bērnu
bibliotēkas metodiėe, piedāvāja man šo
iespēju. Mainījos reizē ar šo nodaĜu. Veicu
bērnu literatūras komplektēšanas darbu:
sākumā
Bibliotēku
kolektorā,
vēlāk
izdevniecībās. Nekad neesmu nožēlojusi šo
savu izvēli. Komplektēšanas un apstrādes
nodaĜas vadītāja bija Valentīna KĜebanoviča.
ViĦa bija Ĝoti čakla, stingra un prasīga
vadītāja.
Kopš 1997. gada mana aizraušanās ir
darbs pie datora. Esmu iedziĜinājusies un
apguvusi visus programmā IS ALISE veicamo darbu procesus no bibliogrāfiskā apraksta līdz gada atskaitēm. Tagad jau ceturto
gadu esmu šīs nodaĜas vadītājas vietniece.
Man patīk mans darbs un mani darba
pienākumi. Uz darbu es nāku ar prieku un

Svētku brīdis kopā ar kolēăiem

- Pēdējā laikā Komplektēšanas un apstrādes nodaĜā ir notikusi „paaudžu
maiĦa”. Varbūt arī bezdarbs un krīze
valstī ir ietekmējusi to, ka jauni speciālisti izvēlas darbu Komplektēšanas
un apstrādes nodaĜā. Kā Tu, kā
nodaĜas vadītājas vietniece, vērtē viĦu
darbu?
Tie, kas te ir atnākuši, strādā ar sirdi un
dvēseli. Es nepiekrītu viedoklim, ka jaunā
paaudze nekur neder! Tā nav! Pie mums
strādā cilvēki, kuriem šis darbs patīk un
atdeve ir. Es redzu viĦu entuziasmu un
čaklumu. Jo ātrāk, vairāk un labāk darbs
padarīts, jo lielāks ir viĦu gandarījums par
paveikto.
Labi sastrādājos arī ar mūsu jauno
nodaĜas vadītāju Inetu KaĜėi. Es viĦu atceros
no tiem laikiem, kad viĦa kā Kultūras
tehnikuma audzēkne atnāca praksē uz
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Komplektēšanas un apstrādes nodaĜu. Ineta
toreiz atšėīrās no saviem vienaudžiem. ViĦa
bija prātīgāka, gudrāka, uzĦēmīgāka. ViĦai
bija nopietnāka attieksme pret dzīvi nekā
daudziem citiem viĦas vienaudžiem. Lai arī
Ĝoti jauna, bet jau dzīves gudra meitene.
Tagad kopā ar Inetu kā nodaĜas vadītāju
varam vienmēr pārrunāt un pārspriest visus
darba jautājumus un nokĜūt pie vislabākā
gala rezultāta.
- Vai jums krīzes apstākĜos darba nepietrūkst?
Viennozīmīgi uz šo jautājumu ir grūti
atbildēt. Ja saku „nē”, tad tā ir taisnība, jo
darbs mums nekad nav trūcis un netrūks:
lasītāju dāvinājumi un grāmatas no ApmaiĦas fonda gaida savu apstrādes rindu, kā arī
pārmaiĦas IS ALISĒ uzliek apjomīgus
rediăēšanas darbus. RCB notiek arī bibliotēku tīkla reorganizācija un krājumu optimizācija. Līdz ar to daudz grāmatu būs gan
jānodod, gan jānoraksta. Ja bibliotēkas apvieno, tad arī mums darbs tikai palielinās.
Atbildot ar „jā”, varu norādīt, ka mūsu
nodaĜu krīze arī ir skārusi, jo jauno grāmatu
iegādei ir samazināti līdzekĜi. Tātad krīzes
laikā jaunieguvumu būs mazāk.

kādreiz pēc tam nākas izdarīto nožēlot, bet
es saprotu, ka savādāk nespēju.
Stresa brīžos es neraudu, bet smejos. Tā
ir tāda īpatnēja mana organisma reakcija,
kuru līdzcilvēkiem ir grūti pieĦemt un
saprast. Tā vienkārši ar mani notiek, bet
dzīvē tas var radīt neērtas situācijas un
līdzcilvēku neizpratni. Tā arī dažreiz ir
noticis. Ja raudu vai smejos, tad no visas
sirds. Manu dažādo emociju izpausmju dēĜ
patīk vairāk īstas komēdijas vai patiesas
traăēdijas.
MīĜāko grāmatu man ir Ĝoti daudz, bet
vismīĜākā kopš maniem 16 gadiem ir
Margaretas Mičelas „Vējiem līdzi”.
Mans mīĜākais putns ir pūce, un es pati
arī esmu „pūce” – eju vēlu gulēt, bet ceĜos
agri kā cīrulis. Ar šo putnu man saistās
jaukas bērnības atmiĦas. Kādā dienā tētis no
meža pārnesa mājās pūcīti - viĦa bija
pavisam maziĦa, kliba. Mēs par putniĦu
rūpējāmies visu ziemu, barojām ar gaĜu.
Pūce pieauga, viĦas nagi kĜuva arvien asāki
un asāki. To izjutām diezgan sāpīgi, jo viĦa
mīlēja sēdēt uz pleca un stingri tam
pieturēties.

Ar kolēăēm atpūtā Botāniskajā dārzā

- Ja Tu sevi raksturotu, tad teiktu, ka …
Es esmu patriote, Ĝoti mīlu Latviju, ja
spēlē Latvijas himnu, es raudu aiz saviĜĦojuma. Vienkārši emociju ir tik daudz, ka
plūst pāri. Esmu dzīvē „neprātīgs” cilvēks.
Varu aizrauties ar kādu neprātīgu ideju,
nebaidoties, kas notiks pēc tam, kādu
„neprāta cenu” vajadzēs maksāt. Varbūt arī

Es un pūce

Pavasarī pūcīti iznesām pagalmā. ViĦa
aizlidoja līdz mežmalai, bet atgriezās at136

~ Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2009 ~
dējumā uz Norčēpingas Pilsētas bibliotēku
Zviedrijā.
Bez „garīgā vaĜasprieka” man ir arī citas
nodarbes – rudeĦos patīk mežā sēĦot, bet
vasarās – strādāt dārzā. Esmu tas cilvēks,
kuram patīk izjust zemi plaukstās: stādīt un
rūpēties, lai varētu priecāties par to, kas un
kā aug. Ar prieku ėeros klāt arī ravēšanas
darbiem – man patīk redzēt tās vadziĦas, kas
paliek aiz manis tīras no nezālēm.
Patīk vasarās būt pie ūdeĦiem, peldēt.
Makšėerēšana ir mans vaĜasprieks jau no
bērnības. Gan bērnībā, gan joprojām makšėerējam kopā ar brāli. Patīk rītos agri
celties un braukt ar laivu pa ezeru. Cēsu
rajonā ir daudz ezeru – Alauksts, Inesis,
Tauns, Zobols, Nedzis… Milzīgus lomus
neesmu vilkusi, zivis neesmu svērusi. Visvairāk esmu noėērusi brekšus un ar spiningu
līdakas. Bet pašai vislabāk garšo līĦi.
- Vai patīk gatavot?
Ne visai mīlu gatavot. Esmu tas bibliotekārs, kas labāk lasa grāmatas nekā stāv pie
plīts. Man ēdiens nav galvenais dzīvē.
Tomēr ir brīži, kad labprāt cepu. Man patīk
cept pīrādziĦus, plātsmaizes, kēksus. Patīk,
ka smarža piepilda visu māju, un ir svētku
sajūta.
- Tavs dzīves moto?
Kad gatavojos savai jubilejai, domās
uzdevu sev jautājumu – kā gribētu dzīvot
turpmāk? Atradu Ilzes Kalnāres dzejoli,
kuru pārveidoju ar domu, ka tas būs manas
dzīves moto:
„Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs
Un baltas margrietiĦas ceĜa malās augs!
Es dzīvi mīlēšu, cik vien es spēšu, Cik
būšu kopā ar Jums, mani mīĜie!”

pakaĜ, lai atvadītos no mums. Tikai pēc tam
ielidoja mežā, lai brīvībā veidotu savu
personīgo dzīvi. Kādā vēlā vasaras vakara
krēslas stundā izdzirdējām pazīstamo pūces
saucienu. Uz kūtiĦas jumta ieraudzījām satupušu pūču ăimeni - divas pieaugušas pūces
un trīs mazulīšus. Tā viĦa mūs iepazīstināja
ar savu ăimeni.
Man patīk visi dzīvnieki, bet priekšroku
dodu sunim. Manas mīĜākās lauku puėes ir
naktsvijoles un rudzupuėes, bet dārzā –
lilijas un neĜėes. Mana krāsa ir tumši sarkanā. Pēc horoskopa mans koks ir lazda, un
es arī tā jūtos – liecos, bet nelūztu.
Es esmu dzīvespriecīga optimiste. Melnās
notis ir, bet es tieku pāri visam, jo neieciklējos uz sevi un sevis žēlošanu. Man ir
draudzenes, ar kurām varu dalīties priekos
un bēdās. Man ir labas attiecības ar brāĜa
ăimeni. Pie viĦiem varu jebkurā laikā
aizbraukt.
- Dzīvē Ĝoti svarīgas ir attiecības ar sev
tuviem un mīĜiem cilvēkiem, ăimeni.
Kādas krāsas Tavā dzīvē ir ienesušas
tās?
Es ticu liktenim. Man bija lemtas divas
laulības. Diemžēl abas neveiksmīgas. Precējos aiz mīlestības, ne aprēėina. Varbūt mīlestība traucēja saskatīt realitāti, atšėirības,
kuras kopdzīvē nevarēju pieĦemt. Sievietes
bieži domā, ka varēs vīrieti pārveidot, ka
viss būs, bet nesanāk jau! Ir tā kā ir! Katram
jau ir sava karma. Man dzīvē ir bijis daudz
kas jāpārdzīvo, bet DieviĦš ir pasargājis
mani, un es esmu visu to izturējusi. Sievietes
ir daudz izturīgākas nekā vīrieši. Labi, ka
man ir dēls.
Gribētu vēl satikt cilvēku, kas ir blakus,
pasaka mīĜu vārdu, un dzīves skarbums
aiziet. Tāda jau varbūt ir katras sievietes
klusa vēlēšanās…
- Kādi ir Tavi vaĜas prieki?
Mans brīvais laiks – tas ir teātris, televizors un grāmatas. Man vienmēr ir patikusi
angĜu valoda un arī tagad es cenšos
papildināt savas zināšanas. Es apmeklēju
profesionālās angĜu valodas kursus mūsu
bibliotēkā. Iegūtās zināšanas lieti noderēja
pagājušajā gadā, dodoties ārzemju koman-
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JA NOLEMTS IET UZ PRIEKŠU…
Saruna ar RCB grāmatu izsniegšanas punkta
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā vadītāju Ilzi Margu.

RCB grāmatu izsniegšanas punkts
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā jeb
Saulaino dienu bibliotēka kopš tās
atvēršanas brīža 2006. gada 19. decembrī
ir sabiedrības uzmanības centrā. Bibliotēkas darbs ne vienreiz vien ir atspoguĜots
Latvijas centrālajā presē, par to atrodamas publikācijas bibliotēku nozares
profesionālajos izdevumos. Slimnīcas pacienti, viĦu vecāki un dakteri ir sajūsmā
par bibliotēku. Tā ir moderna bibliotēka,
kurā ir pieejamas mūsdienu tehnoloăijas,
kurā lasītāji tiekas ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, piedalās interesantos un
neparastos pasākumos. Bibliotēka ar
dvēseli un smaidošu bibliotēkas vadītāju
Ilzi Margu. ViĦa prot veidot bibliotēkas
publicitāti, interesanti rakstīt un stāstīt
par bibliotēku, bet pati Ilze ir iemanījusies palikt Saulainās bibliotēkas ēnā.
Tomēr ne visi, pat augsti profesionāli
bibliotekāri, spētu strādāt slimnīcas bibliotēkā. Slimnīcas bibliotēka tomēr ir
īpaša Pasaule un īpašam arī jābūt tās
bibliotekāram. Tāpēc šoreiz saulainajā
maija mēnesī lūdzu, lai Ilze pastāsta tieši
par sevi.

lasījām bezdelīgactiĦas, gājām riekstot un
bezgalīgi ilgi tupējām mūsu lielajā, vectētiĦa
stādītajā, ozolā. Šis laiks ir pamats visam –
manai dzīves uztverei, raksturam, iekšējai
harmonijai. Tad nāca laiks, kad gribējās
ātrāk kĜūt tik pat lielai kā vecākā māsa, bet
no pārmaiĦām baidījos. Varbūt tieši tas
noteica manu profesijas izvēli. Vidusskolas
laikā drošu patvērumu, prom no skolas
kĦadas un ėildām atradu bibliotēkā. Tā bija
īpaša vieta, kas kaut kā saistīja. Laipnā
bibliotekāre uzticēja dažādus darbiĦus, kas
šėita interesanti. Tādu nopietnu pašanalīzi,
vai tas ir tas, ko gribētu darīt visu mūžu, vai
spēšu ar to sevi materiāli nodrošināt un
karjeru veidot, neatceros. Un tajā laikā jau
tas nebija aktuāli. Pēc Kultūras skolas beigšanas savu turpmāko dzīves un darba vietu
izvēlējos jaukā un skanīgā vārda pēc –
Gulbenes rajons Līgo pagasts. Mūsdienās
tādu vieglprātību reti kurš var atĜauties.
Saimniekoju nelielā bibliotēkā, kur pažobelē
dūdoja baloži, kaktos skrubināja pelēni, bet
bija jauki un mājīgi. Pēc nepilniem trijiem
gadiem devos uz Rīgu. Tieši tobrīd visvairāk
sajutu, ka mūsu likteĦi tiek zvaigznēs
rakstīti. Nebiju īpaši domājusi un gatavojusies pārmaiĦām. Atbraucu vienkārši paciemoties pie draudzenes, kas toreiz strādāja
Rīgas Centrālajā bibliotēkā. Kā tā saruna
izvērsās, nezinu, bet ar Lindas (RCB personāldaĜas speciāliste Linda Štamere) svētību man bija pēc nedēĜas jāuzsāk darbs RCB
Daugavas filiālbibliotēkā. Tur mani laipni
sagaidīja un tā pa īstam mūsu profesiju
cienīt iemācīja tā laika vadītāja Vija
Aperāne.
- Šogad Daugavas filiālbibliotēka atzīmēja sešdesmito dzimšanas dienu. Tā
ir bibliotēka ar savu vēsturi, stiprām
tradīcijām. Ko Tev deva RCB Daugavas filiālbibliotēkā pavadītais laiks?

Stāstīt kādam pašam par sevi, manā
izpratnē, ir diezgan liels izaicinājums.
Varbūt ne tik daudz bail, ka Tevi kāds
pārpratīs vai nesapratīs, bet vairāk satrauc
savas emocijas, jo tas ir tāds kā resume pašai
sev par to, kas ir bijis, par to, kā varēja būt...
Bet patiesībā tas ir pat interesanti. Un
iespēja, ka varēšu ar labu vārdu pieminēt tos
cilvēkus, kas man dzīvē ir bijuši nozīmīgi,
pat jūtu pienākumu to darīt.
Nāku no neliela lauku pagastiĦa Ogres
rajonā. Bērnību pavadīju kopā ar abiem
brāĜiem, klīstot pa mežu, pĜavām un
grāvjiem. Meklējām pirmās meža zemenītes,
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prot iekĜauties visas Bērnu slimnīcas kopējā
ritmā. Bija gadījumi, kad zvanīja no slimnīcas administrācijas un ziĦoja, ka pēc
pusstundas bibliotēku apmeklēs Veselības
ministrs. Vai arī – pēkšĦi atvērās durvis un
man priekšā stāvēja bijusī ASV vēstniece
Latvijā Ketrīna Toda Beilija. Bija iespēja
spiest roku Kargina kungam un daudziem
citiem slimnīcas atbalstītājiem un sadarbības
partneriem. Varbūt kāds cits manā vietā
spētu visu veikt labāk un profesionālāk, es
tikai vēl mācījos...

Nepilnus desmit gadus saimniekoju bibliotēkas bērnu nodaĜā. Tas bija laiks, kad
daudz mācījos saprast un vienmēr jutu Vijas
atbalstu. Nenoliedzami, Ĝoti svarīgs bija kolektīva atbalsts. Spējām jauki saprasties un
sastrādāties. Vēl joprojām uz Daugavas filiālbibliotēku braucu kā uz savējo un pie
savējiem. Man šėiet, ka tas ir Ĝoti nozīmīgi.
- Kāpēc Tu aizgāji no Daugavas filiālbibliotēkas, sameklēji darbu citā specialitātē?
Tuvojās bibliotēku pārmaiĦu laiks. Vija
mudināja stāties augstskolā. Arī pati sapratu,
ka dzīvē kaut kā pietrūkst. Iestājos Latvijas
Universitātē. Studēt bija viegli, jo darba
pieredze Ĝāva visu izprast labāk. Bija daudz
mācību materiāla rokas stiepiena attālumā.
Galvenā problēma bija no algas atlicināt
skolas naudu, kas nebūt nebija maza. Kad
pavisam kĜuva grūti, nolēmu meklēt labāk
apmaksātu darbu, jo Universitātē pārāk
daudz bija jau ieguldīts, lai tā vienkārši
neizturētu un pamestu. Tā es uz pāris gadiem kĜuvu par sekretāri vienā privātuzĦēmumā. Guvu jaunu un interesantu pieredzi, bet vislielāko atziĦu, ka bibliotēkā
tomēr labāk. Tikt vaĜā no sekretāres amata
man palīdzēja brīnumiĦš – mans dēlēns, nu
jau sešgadnieks Mārcis.
- Par to, kā atkal nonāci bibliotēkā...
Pēc 4 gadu sabūšanas citā realitātē bērnu kopšanas atvaĜinājumā, nāca piedāvājums atgriezties bibliotēkā. Pavisam
nejauši satiktā Ingūna (RCB metodiėe
Ingūna Stranga) ar lielu aizrautību stāstīja
par jaunu projektu – RCB ārējās apkalpošanas punkta atklāšanu Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcā. Un tā – ar Ingūnas
svētību nonācu atkal bibliotēkā. Cik viegli
vai grūti bija uzsākt darbu, nemaz nevar
izstāstīt. Ne par velti bērnu kopšanas atvaĜinājumu nosaucu par citu realitāti un
„pārslēgt” apziĦu uz precīzu laika plānošanu, daudz jauna apgūšanu un saprašanu,
jaunu cilvēku iepazīšanu bija grūti. Īsā laikā
man bija jāiekārto bibliotēka, jāapgūst
grāmatu krājums, jāatrod tā labākā lasītāju
apkalpošanas metode, kas atbilstu konkrētai
situācijai, jo slimnīcā bērni sabrauc no visas
Latvijas, visiem izsekot līdzi grūti. Bija jā-

Vasarā laukos…

- Par to, vai darbs slimnīcā atšėiras.
Kad pieĦēmu piedāvājumu strādāt šajā
bibliotēkā, apzinājos, ka būs emocionāli grūti katru dienu satikt bērnus, kuriem ir dažādas veselības problēmas. Un sirds sāp vēl
joprojām, jo no tā nespēju norobežoties.
Kaut gan pie mums uz bibliotēku bērni nāk
priecīgi. Mēs neredzam viĦu sāpes. Te viĦi
kaut uz brīdi aizmirst lielās problēmas, te
viĦi „sēž” draugos.lv un jūtas kā starp savējiem, šėirsta žurnālus un meklē grāmatas,
satiek interesantus cilvēkus. Un sajūta, ka tu
vari būt tas, kas kaut nedaudz palīdz justies
labāk, ir Ĝoti liels gandarījums un stimuls
darīt vēl un vēl. Mums ir nerakstīts likums –
nekad nepacelt balsi pret bērnu, lai kādas
blēĦas sastrādātas. Visu mēăinām risināt „pa
draugam”. Esmu priecīga, ka arī mana
kolēăe Arta (galvenā bibliotekāre Arta
BroĜĦicka) domā tāpat un vienmēr pret mūsu
lasītājiem izturas draudzīgi un pretimnākoši.
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Kopā ar Baltusu Dumidoru un Profesori Maksūru

Laikraksta „Diena” galvenās redaktores
Anitas Braunas viesošanās bibliotēkā

Šeit strādājot, es esmu uzdrošinājusies
vērsties pie dažādiem sabiedrībā zināmiem
un bērnu vidū populāriem cilvēkiem ar
uzaicinājumu viesoties bibliotēkā, piemēram, Ingmārs Līdaka, MārtiĦš RītiĦš, Māris
Olte, Laila Kirmuška, Inese Zandere, Andris
Kivičs u.c. Tas, ka to spēju noorganizēt,
patiesībā bija liels atklājums arī man pašai.
Tagad to daru ar lielu prieku un jaunu ideju
ir daudz.
- Pagājušā gada decembrī Tu saĦēmi
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas iedibināto V. Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un
jauniešiem”. Pagājušajā gadā to piešėīra tikai divām bibliotekārēm no
visas Latvijas. Ko Tev nozīmē šis
augstais novērtējums?
Jā, balva bija liels pārsteigums un vēl
lielāks bija prieks par to. Liels paldies
visiem, kas man deva iespēju, pamanīja
manu darbu un novērtēja to.
ěoti bieži man tiek izteikti komplimenti
par skaisto bibliotēku. Saprotu, ka cilvēki
priecājas par patīkamajām telpām, pārdomāto interjeru, jaunām, skaistām grāmatām
un mēbelēm, kas nebūt nav mans nopelns.
Bet, ja saĦemu atzinību no kolēăiem, kas
vislabāk izprot un novērtē tieši manis paveikto, tas ir ārkārtīgi liels pagodinājums.
Paldies par to! Pašu balvu man pasniedza
Liepājā, par ko arī ir stāsts. Varētu pat teikt,
ka tieši Liepājā uzsāku savu profesionālo
karjeru. Bērnībā tur bieži ciemojos pie vienas radu tantes, kas strādāja Liepājas
Centrālās Zinātniskās bibliotēkas garderobē.

Spilgti atceros vienu reizi, kad tante palūdza
mani pastrādāt viĦas vietā kādu pusstundu,
kamēr viĦa aizskrien līdz tirdziĦam. Ar
ārkārtīgi lielu atbildības sajūtu sargāju vienu
nabaga lietussargu, kas tobrīd, jaukā saulainā vasaras dienā, bija nodots garderobē. Un
tagad, pēc balvas saĦemšanas, Liepājas
Centrālās Zinātniskās bibliotēkas vadītāja,
man par lielu pārsteigumu, kā dāvanu
pasniedza lielu, skaistu lietussargu ar bibliotēkas logo.
- Par to, kas patīk...
Patīk jau daudz kas, tikai tas prasa laiku,
ko ir visgrūtāk atlicināt. Kad pēdējo reizi
esmu adījusi un tamborējusi, vairs neatceros,
bet savulaik tādi darbi patika Ĝoti. Pēdējā
laikā esmu nedaudz apguvusi filcēšanu. No
krāsainas dabīgas aitu vilnas var veidot
lelles, puėes, dzīvniekus, cepures, dažādas
glezniĦas, krelles un visu citu, kas tik ienāk
prātā. Bibliotēkā izstādes cenšos papildināt
ar dažādiem interesantiem tēliem, kas piesaista bērnu uzmanību. Bet vislielāko prieku
sagādā iespēja ceĜot kopā ar ăimeni. Mūsu
ceĜojumu mērėis gandrīz vienmēr ir kalni, jo
dzīvesbiedra darbs un aizraušanās ir alpīnisms.
Un ceĜošana paver jaunu interešu loku –
cenšos apgūt svešvalodu, pirms katra ceĜojuma ar interneta palīdzību virtuāli iepazīstos ar vietu, ko brauksim lūkot. Mājās
goda vietā mums stāv globuss.
- Par atziĦām...
Man laikam tādi paši principi kā Regīnai
Ezerai – nevienu netraucēt, nevienam nekaitēt, bet nekad negriezties atpakaĜ, ja nolemts
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Uz kalnu takas Sicīlijā.

Itālijā, Arko klintīs

iet uz priekšu. Jā, tā ir. Atskatoties uz savu
dzīvi, varu teikt, ka man ir pieticis sirdsgudrības, intuīcijas sagaidīt to, kas man lemts un
pelnīts, un darīt lietas tad, kad tās jādara.
Saulaino dienu bibliotēka ir īpaša arī
ar to, ka vienmēr pienāk brīdis, kad Ilze
bibliotēkas lasītājam nesaka ierasto „uz

redzēšanos”, bet novēl šeit nekad vairs
neatgriezties, atrast sev citu bibliotēku.
Saulaino dienu bibliotēka savu misiju ir
izpildījusi. Bijušais pacients un lasītājs atstāj slimnīcu un arī bibliotēku. Jo mums
visiem patiešām ir nolemts iet uz priekšu.

ESMU CEěĀ
Saruna ar RCB Daugavas filiālbibliotēkas vadītāju Annu Dunajevsku.

skaĦu plates. Annas kundze sāk stāstīt
par bibliotēku:
Izdomājām, ka vecās skaĦu plates būtu
interesanti apzīmēt. Vajadzīgas tikai plates
un guaša krāsas. Mūsu rajonā jau vairs nav
kultūras nama, nav izstāžu zāles. Bibliotēka
ir vienīgais kultūras centrs. Tāpēc arī cenšamies, lai šeit cilvēki varētu apskatīt ne
tikai grāmatu izstādes, bet arī mākslas
darbus, kolekcijas un daudz ko citu. Mums
ir laba sadarbība ar fotostudiju „Rīga”. Arī
tagad bibliotēkas gaitenī apskatāma studijas
fotogrāfu darbu izstāde. Cilvēkiem tas
interesē. Lasītāji mums par izstādēm pasaka
paldies. Es arī redzu, ka dažreiz cilvēks
atnāk problēmu pārĦemts, drūms, bet no
bibliotēkas aiziet ar smaidu un pozitīvāku
skatu uz dzīvi.

Šogad pavasaris ir neparasts - ievas
zied vienlaicīgi ar ābelēm un ceriĦiem. 15.
maijā dodos uz visziedošāko bibliotēku RCB Daugavas filiālbibliotēku. Bibliotēkas ēkai gan ziedu laiki sen pagājuši.
Toties visās telpās rūpīgi koptie augi zied
un smaržo pavasara krāšĦumā, klusinot
vienu otru „brēcienu” pēc remonta.
Bibliotēkas vadītāja Anna Dunajevska
smejas, ka bibliotēku varētu akreditēt arī
kā botānisko dārzu. Šogad bibliotēkai
sešdesmit.

- Annas kundze aicina atpūtas telpā pie
apaĜā galda. ApaĜš ir ne tikai galds pie sienām apaĜi dekori. ěoti vērīgi
jāieskatās, lai atklātu, ka to pamatā ir
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Bibliotēkā

Kopā ar Viju Aperāni, Inesi Ruskuli, Larisu JaĦinu,
Marutu Svikli un Daigu KĜavu

- No bibliotēkas lasītājs reti kad aiziet
tukšām rokām, parasti līdzi ir paĦemta
kāda grāmata. Kā veidojat bibliotēkas
krājumu?
Bibliotēkas krājumu cenšamies veidot tā,
lai tas būtu ne tikai aktuāls un pieprasīts, bet
arī, lai lasītājiem būtu kur „paaugties” - gan
garīgi, gan intelektuāli. Lai lasītājam būtu,
uz ko tiekties.
- Jūsu bibliotēka atrodas likteĦupes
Daugavas krastā. Vai izjūtat šo vietu
kā kaut ko īpašu?
Es pieĜauju, ka ne tikai cilvēkiem, bet arī
vietai ir sava aura. Šeit tā no paša sākuma
jau bija pozitīva. Skats pa logu - tas ir kā
bibliotēkas turpinājums - Daugava, ziedošās
pieneĦu pĜavas, dīėītis. Protams, gribētu, lai
privātīpašnieki tik vienaldzīgi neizturētos
pret šo skaisto vietu. Sāpīgi, ka pa šiem
gadiem dīėis ir kĜuvis nolaistāks. Esmu
secinājusi, ka stresa brīžos, kad ir sarežăīti
lasītāju pieprasījumi, liela darba slodze,
vienmēr palūkojos uz Daugavu. Redzu, ka
arī bibliotēkas apmeklētāji bieži stāv pie
logiem un bauda šo skaistumu. Domāju, ka
arī tas ir viens no motīviem, kas mudina
apmeklēt tieši mūsu bibliotēku. Jūnijā var
noklausīties varžu koncertus, bet rudenī
vērojami Ĝoti skaisti saulrieti. Mūsu bibliotēku var saukt par skaistu kaut arī ir
nepieciešams remonts.
Daugavas filiālbibliotēkā viss vēl ir iepriekšējās vadītājas Vijas Aperānes veidots.
Bibliotēkas darbu Vija bija nostādījusi tik
prātīgi, veiksmīgi un harmoniski, ka mēs to

varam tikai turpināt attīstīt, pievienojot savu
intonāciju un attieksmi, kā arī sekojot laika
diktētajām pārmaiĦām.
- Kā veidojās Jūsu bibliotēkas kolektīvs?
Šīsdienas bibliotēkas kolektīva kodols
tika izveidots tieši Vijas Aperānes laikā.
ViĦa atbalstīja mūsu profesionālo izaugsmi,
dodot iespēju apgūt augstāko profesionālo
izglītību.
Ja tik ilgi kopā ir strādāts, vairs nevaram
būt vienaldzīgi viens pret otru. Varbūt šeit
arī ir meklējams noslēpums, kāpēc cilvēki,
mainot darba vietu, tomēr saglabā saiti ar šo
bibliotēku. Es domāju, ka katrā no mums ir
liels respekts tieši pret šo bibliotēku. Mēs
jūtamies piederīgi tai. Gan tie, kas nostrādāja ilgus gadus, gan tie, kas atnāca nesen.
Tāpēc arī nav grūti bibliotēku uzturēt tādā
līmenī, kādā tā ir.
Kolektīvu var salīdzināt ar mūri, ko veido
akmeĦi un cements. DaĜa cilvēku ir kā
akmeĦi - spēcīgi, individuāli, bet viĦiem ir
grūtāk veidot saites ar citiem. Ir vajadzīgs
cements, kas saturētu akmeĦus kopā un
veidotu mūri.
Uzskatu, ka bibliotekāram, kas strādā
publiskajā bibliotēkā, pati svarīgākā ir
saskarsmes prasme. Protams, arī profesionalitāte.
- Kāda loma kolektīvā ir vadītājam - akmens vai cementa? Kā Jūs sevi raksturotu?
Drīzāk cementa lomā.
Ja man izdotos nerunāt par sevi, tas būtu
Ĝoti jauki. Katram jau tāpat ir savs viedoklis
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par mani. Vieniem varbūt es šėietu laipna,
mīĜa un apaĜa, citiem ne apaĜa, bet četrstūraina. Domājot par cilvēka būtību,
svārstos pie domas, ka nav labu un sliktu
cilvēku, drīzāk slikta un laba darbība.
Galvenais, lai notiek virzība uz pozitīvo,
neidealizējot ne darbu, ne savstarpējās attiecības, kuras ikdienā mēdz būt Ĝoti dažādas.
Es uzskatu, ka bibliotēkā galvenais ir
lasītājs. Tāpēc nevaru iedomāties sevi strādājam bibliotēkas nodaĜās, kuras neapmeklē
lasītāji. Darbs abonementā un lasītāju
apkalpošana - tas ir man. Kad kĜuvu filiālbibliotēkas vadītāja, tad bija sajūta, ka esmu
nonākusi caurvējā. Līdz tam jutos Vijas
Aperānes aizvējā, kā mēs visas.
- Kā Jūs izvēlējāties profesiju?
Par bibliotekāru kĜuvu nejauši. Ja skolas
laikā man kāds būtu teicis, ka es būšu
bibliotekāre, es par to smietos. Kāpēc? Man
pašai Ĝoti patika lasīt un apmeklēt bibliotēku.
Tomēr bibliotēka tieši kā darba vieta man
toreiz, no malas skatoties, šėita Ĝoti garlaicīga, bet bibliotekāra darbs neinteresants
un neradošs. Beidzot skolu, man galvā „pūta
pārāk daudz vēju”. Nevarēju saprast, kur
turpināt mācīties. Bija tikai skaidrs, ka došos
„humanitārajā virzienā.” Kultūras darbinieku tehnikumā (tagad Latvijas Kultūras
koledža) bibliotekāri apguva humanitāros
priekšmetus. Domāju, iestāšos kultūras darbinieku tehnikumā, pamācīšos, tad varbūt arī
sapratīšu, kāda ir mana īstā profesija, bet
iegūtās bibliotekārās zināšanas gan jau vecumdienās noderēs. Bibliotekāra profesija
atklājās pavisam no citas – interesantās puses. Sapratu, ka tieši šinī profesijā es varu
realizēt „visus savus vējus” – savas daudzpusējās intereses. Bibliotekārs var būt gan
psihologs un pedagogs, gan pasākumu organizētājs un aktieris. Patīk arī tas, ka darba
procesi ir tik daudzveidīgi – ir laiks gan
rutīnas darbiem, gan radošiem.
- Vai Daugavas filiālbibliotēka ir Jūsu
pirmā darba vieta? Kādi kritēriji noteica tās izvēli?
Tā nav pirmā darba vieta, jo sāku
piestrādāt dažādās darba vietās pirms sāku
mācīties un mācību laikā. Bet kā nopietna un
pastāvīga darba vieta tā ir pirmā. Vispirms

Kopā ar kolektīvu bibliotēkas 60. jubilejā

šo bibliotēku izvēlējos kā savu prakses
vietu, jo tā bija tuvākā bibliotēka manai
dzīves vietai. Toreiz un arī tagad dzīvoju
Ogrē. Ogres bibliotēkās strādāt negribēju, jo
man patika, ka uz darbu ir jābrauc, nevis
jāiet. Vija Aperāne mani pieĦēma darbā par
abonementa vadītāju. Toreiz man līdzi uz
darba interviju atbrauca Kultūras tehnikuma
pasniedzēja Mudīte TauriĦa. Vija Aperāne
ieskatījās man tā cieši acīs, it kā izsvēra
manu piemērotību. Nezinu, ko viĦa manās
acīs izlasīja, bet es tiku pieĦemta darbā.
TauriĦas kundze tikai nosmējās, ka es tagad
viĦai esmu šampanieti parādā par tik labas
darba vietas sarunāšanu. Tā nu jau 24 gadus
esmu ceĜā Ogre – Rīga – Ogre.
- Bibliotēkā notiek interesanti pasākumi,
tiekas cilvēki. Lai pasākums izdotos un
paliktu atmiĦā, ir vajadzīgas gan oriăinālas idejas, gan jāiegulda liels darbs.
Ielūkosimies to tapšanas virtuvē?
Visi pasākumi ir zināmā mērā liela uzdrošināšanās, jo par visu, ko Tu paud
publiski, ir jāuzĦemas atbildība. Īpaša
auditorija ir bērni, sevišėi tuvi man ir bērni
no internātskolas, jo viĦi nav tik daudz
izlutināti ar uzmanību, kā citi bērni. Jūties
vajadzīgs. Parasti viĦi ilgi atceras bibliotēkas pasākumus, viĦus vieglāk pārsteigt.
Vairākus gadus atpakaĜ mums bija Ĝoti
interesants pasākums par Indiju. Bijām
uzaicinājuši internātskolas bērnus. Indiju
aplūkojām pēc iespējas vispusīgi. Apmeklētājus cienājām ar ingvera tēju. Daudzi
bērni šo tēju dzēra pirmo reizi mūžā. ViĦus
šī garša šokējoši pārsteidza, nebija iedomājušies, ka arī tā var garšot tēja. Nesen
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gāju garām internātskolai. Kāda meitene
teica: „Nu gan paldies par to Indijas tēju – it
kā būtu piparu ēdusi!”
Jūtos gandarīta, kad sanāk sarunāt kādu
interesantu pasākumu ar bibliotēkas lasītāju,
jo kur gan citur, ja ne savā bibliotēkā
padalīties domās ar citiem, izvietot personālizstādi.
Kā top pasākumi? Vispirms atnāk ideja,
bet es viĦai uzreiz sevi neĜauju pārĦemt nolieku maliĦā, lai nobriest. Tā ienāca prātā,
ka tepat Ėengaragā dzīvoja pasaules mēroga
basketbola zvaigzne Uljana Semjonova.
Bibliotēkā tiek vākti materiāli par viĦu.
Pateicu kolektīvam, ka nebūtu slikti organizēt tikšanos. Atliku ideju maliĦā, ja šī
doma no manis neatlaidīsies, sekos man
līdzi, tad sākšu īstenot. Man kā impulsīvam
cilvēkam nevajag uzreiz visiem impulsiem
ticēt un tos realizēt. Un tad dzīve piespēlēja
atbilstošu situāciju. Pasaule ir Ĝoti maza, un
mēs viens ar otru esam daudz vairāk saistīti
nekā reizēm spējam iedomāties. Uz bibliotēku ekskursijā atveda bērnu dārza grupiĦu,
kurā strādā UĜjanas Semjonovas radiniece.
ViĦa man iedeva UĜjanas telefona numuru.
UĜjana piekrita, jo varbūt viĦai bija neērti
atteikt – tāpat kā man interviju Jums. Dažreiz ir vieglāk pateikt „jā” nekā „nē”. Bet
pasākums patiešām izdevās! Paldies UĜjanai
Semjonovai un visiem, kas piedalījās!
- Kas Jūs gaida mājās?
Mājās gaida mamma, vīrs Sergejs un suns
Česters. Bet tieši no mammas jūtu kontroli,
un, paldies Dievam, ka man ir mamma, ka,
neskatoties uz to, cik man ir gadu, jāpaziĦo
viĦai, kur un kāpēc es aizkavējos, kad būšu
mājās. Tā es varu nejust savus gadus. Es vēl
nepiederu pie vecākās paaudzes.
Ar vīru es iepazinos tepat bibliotēkā.
ViĦš bija šīs bibliotēkas lasītājs. Man Ĝoti
paveicās, ka satiku šo cilvēku un nu jau 14
gadus esam laimīgi kopā.
- Jūsu vaĜasprieks ir ceĜojumi. Kādās
pasaules malās ir būts?
Esmu daudz kur bijusi, bet kā īstais
ceĜotājs vairāk runāju par to, kur vēl gribētu
būt. CeĜošana tā ir mana kaislība. Jo, atbraucot no kārtējā ceĜojuma, kurā iztērēts
pēdējais santīms, jau gatavojos nākamajam.

Patīk visi ceĜojumi, gan tuvie, gan tālie. Ar
vīru esam apbraukājuši gandrīz visu Latviju,
kā arī Lietuvu un Igauniju. Pat pastaiga pa
Ogres mežiem dod vajadzīgo atslodzi.

CeĜojot pa Ameriku

- Kādi iespaidi pārvesti no tālajām
zemēm?
Eiropas valstis varu salīdzināt ar kurpēm
– citu ar balles, citu ar lietišėām. Ameriku es
varu salīdzināt ar čībām - viss tur ir tik ērti
un pakārtots cilvēka vajadzībām. Man patīk
Vidusjūras reăions. Labprāt apmeklēju
Dienvidu zemes - ar siestu dienā un jautru
nakts dzīvi. Latvijā visvairāk ilgojos pēc
saules siltuma, pēc zināmas „nesteigas”.
Rietumu civilizācijā mēs esam Ĝoti pakārtoti
mērėiem, jāpilda plāni. Dažreiz jūtu, ka
pietrūkst austrumu apcerīguma, saskarsmes
ar dabu, ieklausīšanās sevī, lai dzīves ritms
neaiznes prom no kaut kā patiešām svarīga,
no pamatvērtībām.
- Kāda ir grāmatas vieta un loma Jūsu
dzīvē?
Grāmatas esmu lasījusi vienmēr un lasu
joprojām. Tas ir gan mans darbs, gan hobijs.
Ir grāmatas, kuras, kamēr neizlasu, nevaru
aizmigt. Bet ir arī tādas, kuras lasu gadiem
ilgi, dziĜi pārdomājot izlasīto.
- Kādas ir Jūsu dzīves pamatvērtības?
Mīlestība, uzticība, ne vienaldzība. Ja
cilvēks ir vienaldzīgs - tās ir beigas. Mani
fascinē cilvēki, kuri ir sapratuši un atraduši
savas dzīves aicinājumu un kuri ar savu
radošo enerăiju spēj padarīt šo dzīvi
skaistāku. Esmu lasījusi, ka mūsu pasauli no
iznīcināšanas var glābt, ja cilvēce no patē144
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vīriem spēka gados - tā ap četrdesmit. Vēl
nesen tādus lasītājus bibliotēkā gaišā dienas laikā ne ar uguni nesameklētu, bet
tādas ir bezdarba un ekonomiskās krīzes
ienestās pārmaiĦas. Bibliotēka var būt arī
ceĜš uz pozitīvām pārmaiĦām. Šodien tā
cilvēkiem ir vajadzīga vairāk kā jebkad
agrāk visos bibliotēkas pastāvēšanas sešdesmit gados. Promejot bibliotēkai novēlu
daudz laimes dzimšanas gadā, lai piepildās sapnis un bibliotēka var doties ceĜā
uz jauno mājvietu Kultūras kompleksā.

rētāju sabiedrības pārvērtīsies par radošu
cilvēku sabiedrību. Jūtos patiešām gandarīta
tad, kad izdodas ienest šai dzīvē radošumu.
Mūsu saruna pie apaĜā galda pamazām
noapaĜojas. Laiks turpināt ikdienas darbu. Kopā ar Annas kundzi izstaigājam
bibliotēku. Piektdiena, trīs pēcpusdienā,
bet bibliotēka ir pilna ar lasītājiem. Bērnu nodaĜā Annas kundzes atvestie ārzemju suvenīri priecē mazākos lasītājus,
pusaudži pielipuši datoru ekrāniem. Pirmā stāva periodikas lasītava pārpildīta ar

PRAST LABO SASKATĪT!
Saruna ar RCB filiālbibliotēkas „Vinnijs” vadītāju Edīti Vilšėērsti.

kādreiz arī mums bija savs bērnības un
skolas laiks. Vai Jums tie laiki saistās ar
grāmatu un bibliotēku?
Bērnībā biju Ĝoti liela lasītāja. Mamma
teica, ka es grāmatas „ēdu” nevis lasu. Lasīt
biju iemācījusies jau piecu gadu vecumā.
Lasīšana tad bija mana vislielākā izklaide.
Man uz bibliotēku nevajadzēja iet, jo mājās
bija Ĝoti daudz grāmatu. Vecāki un vecmāmiĦa Ĝoti daudz lasīja.
- Kādas vērtības turpmākajai dzīvei esat
paĦēmusi no savas bērnības?
Es esmu rīdziniece. Vasaras dzīvoju laukos pie mammas vecākiem Kurmenē. Man
bija Ĝoti sirsnīga vecmāmiĦa. ViĦa nodzīvoja
deviĦdesmit gadus, bet es ne reizi nedzirdēju, ka vecmāmiĦa būtu uz kādu balsi
pacēlusi. ViĦa jebkurā cilvēkā atrada kaut
ko labu. Cilvēki arī jutās labāk vecmāmiĦas
klātbūtnē. VectētiĦš bija kluss darba rūėis.
Vecvecāki mani iemācīja strādāt, stāstot
stāstus. Viens stāsts bija par kaimiĦu
meiteni. Tur kaimiĦos dzīvojot tāda meitene,
kas ir tik čakla – istabu slauka un visādus
citus darbus dara. Katru dienu bija stāsti par
to, ko tā meitene atkal labu izdarījusi. Man
arī gribējās būt tikpat labai un čaklai. Un es
Ĝoti centos. Tagad es domāju, ka diez vai tur

RCB filiālbibliotēka „Vinnijs” jau
vairāk kā pusgadsimtu palīdz izaugt ne
vienam vien lasītājam. Edīte Vilšėērste šo
bibliotēku par savu darba vietu sauc
divdesmit gadus. Atzīmēt darba jubileju
esam iecerējušas ar nelielu piektdienas
rīta sarunu. Tāpēc 29. maijā tiekamies
bibliotēkas lasītavā. No cerētā rīta klusuma ne vēsts, jo ir pēdējā skolas diena,
stundas nenotiek. Par spīti vasarīgajam
laikam, bibliotēka ir kupli apmeklēta. Jā,
145
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tāda meitene vispār bija!
VectētiĦš bija liels stāstnieks. ViĦš
mums, saviem mazbērniem, katru vakaru
stāstīja par Latviešu strēlniekiem. Stāstīts
tika pēc vakariĦām vasaras virtuvē pie
petrolejas lampas. ViĦš pats bijis Latviešu
strēlnieks. Es tagad nožēloju, ka toreiz neko
nepierakstīju, bet tad jau par to neviens
nedomāja. Tagad atdzimst šīs stāstīšanas
tradīcijas. Bibliotēkās ir stāstu laiks, kad tie
tiek stāstīti.
Bērnībā iemācījos, bet varbūt pārmantoju
pozitīvu dzīves uztveri. Vienmēr cenšos
cilvēkos to labo saskatīt, uzticos. Kādreiz
jau man kolēăi ir pārmetuši - ja nu lasītājs to
vērtīgo grāmatu atpakaĜ neatnes?! Jā, bet, ja
Tu neuzticies cilvēkiem, Tu nevari strādāt
bibliotēkā! Un man nav nācies vilties cilvēkos.
Aleksandra Rubene, mana vecmāmiĦa no
tēva puses, pēc kara palika viena ar trijiem
bērniem. Tika zaudētas mājas Lubānā. ViĦa
pārcēlās uz Rīgu un 36 gadu vecumā iestājās
Universitātes Ăeogrāfijas fakultātē. Visu
mūžu nostrādāja par ăeogrāfijas skolotāju
Rīgas 41. vidusskolā. ViĦa bija reti laba
skolotāja. Bet, ja skolotājs ir labs, viĦam
laika savai ăimenei nepietiek. Mēs viĦu
redzējām tikai vēlu vakaros, bet bijušie
skolnieki vienmēr viĦu atcerējās un apciemoja.
Rīgā
vecmāmiĦu
pieĦēma
bijusī
lubāniete, skolotāja Emma Pliča. Mēs viĦu
saucām par Pličkundzi. ViĦa atĜāva dzīvot
savā četru istabu dzīvoklī Pārdaugavā Koku
ielā. Pličkundze bija nopelniem bagātā
skolotāja, saĦēmusi ěeĦina ordeni. Pamazām dzīvoklī saradās arvien vairāk radinieku, jo cilvēki atgriezās no Sibīrijas
izsūtījuma, jaunieši nāca studēt uz Rīgu.
Puse no mums gulēja uz saliekamajām
gultām. Vakarā, kad šīs gultiĦas uzklāja,
nebija vairs kur kāju spert. Vienu brīdi pie
Pličkundzes dzīvoja Aina Matīsa, bet pie
viĦas ciemos nāca Arnolds LiniĦš. ViĦi arī
apprecējās. Dzīvot mums bija jautri. Izdevām savu sienas avīzi, kuru piestiprinājām
iekšpusē pie tualetes durvīm. Reiz kāds
ciemiĦš iesaucās: „Pie jums tāpat kā
kolhozā!” Tad mēs arī „nodibinājām” kol-

hozu ”Naprasnij trud”. Visiem tika sadalīti
amati, bija gan vecais revolucionārs, gan
kolhoza priekšsēdētājs. No bērnības esmu
paĦēmusi līdzi skaistas atmiĦas.
Bibliotekāru gan mūsu dzimtā nebija,
toties bija Ĝoti daudz skolotāju.
- Kad notika Jūsu pirmā saskarsme ar
bibliotēku?
Pēc desmitās klases beigšanas abas ar
draudzeni nolēmām vasarā kaut kur pastrādāt. Mums bija paziĦas, kas strādāja Rīgas
politehniskā institūta (tagad Tehniskās
universitātes) bibliotēkā. Tur arī iestājāmies
darbā un nostrādājām visu vasaru.
- Kādi bija pirmie iespaidi par nākamo
profesiju?
Biju Ĝoti sašutusi! Jo draudzene strādāja
grāmatu izsniegšanas nodaĜā ar lasītājiem,
bet es visus trīs mēnešus kārtoju kataloga
kartītes alfabēta secībā. Man šis darbs nepatika. Man arī Ĝoti gribējās apkalpot lasītājus.
Kārtojot kartītes domāju, ka bibliotēkā
negribu strādāt un nekad vairs nestrādāšu.
- Tomēr atkal uzkāpāt uz tā paša grābekĜa. Kad un kā tas atgadījās?
Man jau bija trīs bērni. Dzīvojām Rīgas
rajona Gaismas ciematā. Mūsu mājai blakus
bija bibliotēka, kuru es regulāri apmeklēju.
Tad bibliotekārei Agnesei piedāvāja darbu
citā bibliotēkā, bet Agnese domāja, ka es
varētu palikt viĦas vietā. Es savā naivumā
piekritu! Jaunākajam dēliĦam bija gadiĦš.
Domāju, ka būs labi, ja darbs blakus mājai.
Bija izdomāts, ka es kādu mēnesi pasēdēšu Agnesei blakus, pavērošu, ka viĦa man
visu iemācīs. Bet Agnese Ĝoti steidzās uz
jauno darba vietu, un man nācās visus
bibliotekāra darba pamatus apgūt vienā
dienā! Tikai vienu dienu nostrādājām kopā.
Nākošajā dienā bibliotēkā jau biju viena
pati. Tā laikam bija briesmīgākā darba diena
manā mūžā! Nāca daudz cilvēku. Tas bija
briesmīgi grūti, jo es neko nepārzināju,
nezināju kas kur atrodas, bet visi man kaut
ko prasīja. Domāju, ka tā nu nevar turpināties. PaĦēmu „Bibliotēku darba tehnikas
minimumu” un izstudēju. Esmu bibliotekāra
profesijā autodidakts. Sākotnēji vēl braucu
pie Agneses un jautāju, ja ko nesapratu. Bet
ar laiku jau visu iemācījos.
146
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- Vai arī trešo reizi nejauši kĜuvāt par
bibliotekāri?
Jā! Mainījām dzīves vietu - pārcēlāmies
dzīvot uz Rīgu. Bija doma, ka meklēšu darbu citur, ne vairs bibliotēkā. Aizgāju pieteikties darbā uz kaut kādu aăentūru. ”Ja esat
strādājusi bibliotēkā, Jums te būs garlaicīgi,”
viĦi man teica. Pastrādāju un konstatēju, ka
viĦiem bija taisnība. Man tur nebija
interesanti. Šeit es nokĜuvu nejauši. Pierakstīju bibliotēkā savu meitu kā lasītāju.
Bibliotēkas vadītāja Olga KuĜukina uzzināja,
ka esmu strādājusi bibliotēkā un piedāvāja
man darbu. Bibliotēka toreiz atradās Valdemāra ielā 69, pagrabstāvā. Darba apstākĜi
bija briesmīgi. Divus gadus nostrādāju
pagrabā! Kolektīvā biju vienīgā latviete.
Lasītāji arī pārsvarā bija krievu valodā
runājoši bērni. Lai kaut ko mainītu, nācās
saspringt. Es sāku pastiprināti strādāt ar
latviešu bērniem. Panācu, ka viĦi sāka arvien vairāk apmeklēt bibliotēku. ěoti daudz
ko mācījos no bibliotēkas vadītājas. ViĦai
bija Ĝoti jauki pasākumi ar bērniem. Būdama
augsta līmeĦa bibliotēku speciāliste, Olga
tomēr nenolika valsts valodas eksāmenu
trešajā līmenī un viĦai nācās no darba
bibliotēkā aiziet. Tā es paliku viĦas vietā.
- Jūs kĜuvāt par bibliotēkas vadītāju
1993. gadā. Kādu bibliotēku Jūs saĦēmāt un kādas radikālas pārmaiĦas
veicāt?
Kad pārĦēmu bibliotēku savā vadībā,
bibliotēkas grāmatu fonds bija krievisks. Ar
Marksa, Engelsa un ěeĦina darbiem visi
stūri piebāzti! Sākām no visa tā atbrīvoties.
Abas ar Elzu Freiju veselu automašīnas
kravu ar grāmatām norakstījām! Kad pārcēlāmies uz šīm telpām, sarīkojām talku un pat
pa naktīm plauktus krāsojām. Daudz ko
nācās pārveidot. Rezultātā mainījās gan
bibliotēkas kolektīvs, gan lasītāju kontingents. Tagad mēs sadarbojamies gan ar
latviešu, gan krievu skolām un bērnudārziem. Arī pati izlēmu, ka pēc desmit
bibliotēkās nostrādātiem gadiem vajadzētu
iegūt bibliotekāra diplomu. Es uzsāku
mācīties Latvijas Kultūras skolā (tagad
Kultūras koledža). Zināšanas jau man bija,
bet tās vajadzēja salikt „pa plauktiĦiem,”

sakārtot un papildināt.
- Kā mainījušies lasītāji un bibliotekāri,
ja salīdzina tagadējos un tos, kuri
lasīja un strādāja bibliotēkās pirms
divdesmit gadiem?
Mūsu kolektīvā mēs visas esam atvērtas
jaunajam un neviena nebaidās mācīties, pat
ja ir septiĦdesmit. Mūsu laikā visiem ir
jāmācās. Ja vecākās paaudzes bibliotekāriem
jāapgūst modernās informācijas tehnoloăijas, tad jaunajiem bibliotekāriem dažreiz
nepietiek zināšanu tieši literatūras klasikā.
Tad var veidoties kuriozas situācijas, jo
mūsu lasītāju pieprasījumi brīžiem ir tādi,
kas no bibliotekāra prasa gan perfektu literatūras pārzināšanu, gan bibliotekāro intuīciju,
atjautību un humora izjūtu. Dažus no šādiem
pieprasījumiem esmu pierakstījusi. Piemēram, mums lasītāji ir prasījuši Purapuėes
kaktiĦus un stūrīšus, Priedes sēnes mežā,
Anneles piedzīvojumus Brīnumzemē, Alberta Bella vīrus laivās, Andreja Upīša pazudušo dēlu, Ezeras zvēru noveles. Viena
meitene uzreiz prasīja trīs grāmatas: „Zelta
teĜš”, ”12 krēsli” un „Ilfs un Petrovs”. Vai
pavisam oriăināli: „Vai Jums ir grāmata
„Stāsti un noveles”, autoru es neatceros” un
dzejoĜu krājums ”No sākuma līdz galam”?
Mums visām patīk strādāt ar bērniem - pats
jūties jaunāks. Bērni ir Ĝoti pozitīvi
noskaĦoti, nenāk ar savām negācijām, problēmām, kā tas bieži tagad ir novērots
pieaugušo bibliotēkās.
Bibliotekāram ir jābūt audzinātājam, arī
skolotājam. Bērni ir jāieinteresē lasīšanā, jo
viĦiem tagad ir daudzas citas intereses un
laika pavadīšanas iespējas, bet grāmatu
lasīšana ir tikai viena no daudzajām. Mums
šādu iespēju nebija, tāpēc arī mūsu paaudze
vairāk lasīja grāmatas.
Šodienas lasītāji ir drošāki, atvērtāki.
Daudziem nav respekta pret pieaugušajiem,
un dažreiz tas traucē. Dažiem ir problēmas
ievērot disciplīnu. ViĦi vienkārši neklausās
un nedzird, ko viĦiem saka.
Mūsdienu bērnu problēma ir tā, ka nereti
vecāki strādā ārzemēs. Bērni paliek ar
vecmāmiĦām. Dzīvu vecāku bāreĦi. Man
kāda vecmāmiĦa stāstīja, ka skolotāja viĦai
parādījusi mazmeitas sacerējumu, kurā maz147
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netālu. Vīram to darba vieta piešėīra. Mums
pašiem nācās strādāt par brīvu, lai to māju
atjaunotu, jo viĦa jau bija par deviĦdesmit
procentiem izjaukta. Bet pēc Latvijas valsts
atjaunošanas mājai uzradās saimnieks. Mēs
vairs nespējām samaksāt augsto īres maksu
un nācās pārcelties uz citu dzīvokli. Bet šo
māju mēs paši atjaunojām, faktiski uzcēlām
no jauna! Žēl bija to pamest. Tagad
dzīvojam Dzirnavu ielā, bet bērni ir jau
savās dzīvēs un dzīvo atsevišėi no mums.

meitiĦa raksta, cik Ĝoti ilgojas pēc mammas.
Mamma sakot, kad skolu beigšot, tad varēšot braukt pie viĦas. Bet vai tad vairs
pieaugušai meitai mamma būs vajadzīga?
Vai tā sasniegtā labklājība visu var atsvērt?
Es tā nekad nevarētu izdarīt - aizbraukt un
atstāt bērnus. Man ir žēl šo bērnu. ViĦiem
nebūs tādu atmiĦu par vecākiem, kādas ir
man, bet tā ir vesela bagātība. Var jau arī
tos, kuri brauc projām, saprast, bet man ir
viĦu žēl. Ne jau tā nauda dzīvē ir galvenais.

Edīte dārzā ar mazdēlu

Man Ĝoti patīk mans darbs. Tagad pat
nevaru iedomāties, ka varētu kur citur
strādāt. Tikai bibliotekāriem, kā jau Dora
(RCB direktora vietniece Doloresa Veilande) vakar RCB apaĜā galda diskusijā teica, ir
jāparāda sabiedrībai, ka esam nozīmīgi. Es
tam pilnīgi piekrītu. Bibliotekāra darbs ir
tāds mānīgs, tikai no malas vērojot šėiet
viegls. Esam dzirdējuši: ”Jums gan ir labs
darbs, nekas nav jādara, tikai sēžat un
izsniedzat grāmatas”. Kamēr paši lasītāji
nesaskaras ar to, ka bibliotekārs var nopietni
palīdzēt, viedoklis nemainās. Tā es reiz
palīdzēju savam vīram, un viĦš pēc tam
brīnījās: „Nu kā Tu vari zināt, kā tas ir? Es
domāju, ka Tu tikai grāmatas izsniedz!”
- Kāds ir Jūsu viedoklis par ăimenes
bibliotēku?
Esmu par vienu kopīgu bibliotēku bērniem un pieaugušajiem. „Vinnijs” ir Ĝoti
tuvu filiālbibliotēkai „Laima”. Mēs sadarbojamies. Bibliotēku nedēĜā apmainījāmies
ar grāmatu izstādēm – viĦi izlika izstādi no
savas bibliotēkas krājuma pie mums, bet
mēs pie viĦiem. Loăiski, mums būtu jābūt

Vinnijs un viĦa komanda

- Kas Jums dzīvē ir galvenais?
Man galvenais dzīvē ir mana ăimene un
arī darbs. Man ir divi dēli Māris un Tālis un
meita Līga. Tagad man dzīvē galvenais ir
mazbērni Tomass un Gustavs. Vienam seši,
bet otram vēl nav gadiĦš. Man jau gribētos
vēl mazbērnus, lai katra mana bērna ăimenē
būtu vismaz trīs bērni. Līga mācās sabiedriskās attiecības un strādā par pasākumu
režisori, bet viĦai ir arī ainavu arhitektes
diploms. Līga ir Ĝoti daudz palīdzējusi mūsu
bibliotēkas pasākumu organizēšanā – gan ar
padomiem, gan palīdzējusi veidot kontaktus
ar cilvēkiem. Māris ir celtnieks. Tālis pabeidza aizsardzības akadēmiju. ViĦš ir leitnants
Jūras spēkos. Vīrs ir celtnieks. Esam kopā
jau 33 gadus. Ja tik ilgi esam kopā, tad jau
viss mūsu ăimenē ir labi.
Mums bija četristabu dzīvoklis, tepat
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kopā, jo bērni bieži nāk uz bibliotēku kopā
ar pieaugušajiem. Pieaugušajiem „Vinnijā”
ir maza grāmatu izvēle, un mums nākas
viĦus sūtīt uz „Laimu”. Kad biju „Laimā”,
redzēju, ka māmiĦas nāk uz bibliotēku kopā
ar maziem bērniem. ViĦas sev sameklēja
grāmatas, bet nezin vai viĦas vēl speciāli
nāks pie mums un meklēs bērnu grāmatas.
Divās bibliotēkās jau retais gribēs lasīt.
Tomēr mums ir arī kopīgi lasītāji.
Nākotnē man gribētos redzēt mūsu bibliotēku plašās modernās telpās ar atsevišėu
telpu bibliotēkas pasākumiem.
- Vakar RCB apaĜā galda diskusijā
notika arī viedokĜu apmaiĦa par pasākumiem bibliotēkā - būt vai nebūt, ja
būt – tad kādiem, lai ieguldītais darbs
nebūtu veltīgs. Kādi ir Jūsu uzskati un
pieredze šinī jautājumā?
Nepiekrītu viedoklim, ka pasākumi nav
vajadzīgi. Tie piesaista bibliotēkai lasītājus.
Tā atnāk uz kādu pasākumu bērnudārza
grupiĦa. ViĦiem iepatīkas mūsu bibliotēka.
Bērni par to izstāsta saviem vecākiem un, ja
pēc tam kaut divas mammas atved bērnus uz
bibliotēku, tad jau ir labi, pārējie varbūt
atnāks tad, kad būs skolēni. Galvenais, ka
pirmais iespaids par bibliotēku iegūts pozitīvs. Ja pasākumu rīko, tad jārīko tā, lai tas
būtu Ĝoti nopietni. Pārāk bieži mēs pasākumus nerīkojam. Tradicionāli mums reizi
gadā ir Vinnija svētki. Mēs esam Ĝoti azartiskas meitenes, pārăērbjamies un pārtopam
dažādos tēlos. „Vinnijs Pūks” ir viena no
manām mīĜākajām grāmatām. Pat tagad to
lasot atrodu tur tik daudz jauku domu! Man
patīk angĜu humors, tāds labdabīgs.
- Vinnijs Pūks pēc negausīgas maltītes
pie Trusīša dodas uz izeju un nokĜūst
Šaurā Bezizejā. Vinnijs ir pārēdies,
kĜuvis pārāk apaĜš un iesprūst alā.
Varētu vilkt paralēles ar šodienas dižėezām un dižėibelēm pēc „treknajiem
gadiem”. Kā tagad dzīvot un kā izkĜūt
no krīzes?
Jābūt optimistiem. Jācer, ka uz priekšu
būs labāk. Jāstrādā.
Man ir lauku māja Skaistkalnē. Pagājušajā gadā 200 metru no mūsu mājas
iebruka kritene 12 metru dziĜa. Bet māju jau

neskāra. Skaistkalnē es atpūšos, strādājot
dārzā. Tur ravējot, savas domas izdomāju.
Domāju arī, ko varētu vēl bibliotēkā izdarīt.
Zāles pĜaušana ir viens no maniem
mīĜākajiem darbiem, jo rezultātu uzreiz var
redzēt.

„Vinnija” kolektīvs vasaras atpūtā
Skaistkalnē, atvaĜinājuma laikā, man arī
ir tā lielā lasīšana. Eju uz Skaistkalnes
bibliotēku un mēneša laikā izlasu visas tās
grāmatas, kuras gribu izlasīt.
- Bērnība paiet, paiet vēl daudzi gadi
līdz ăimenē izaug bērni un atkal sieviete var veltīt vairāk laika sev. Kas
Jums tagad sagādā prieku un ko vēl
gribētu apgūt?
Man patīk viss skaistais. Esmu vizuāliste
– visu uztveru ar acīm. Man ir laba redzes
atmiĦa. Gribētu apgūt interjera dizainu, jo
man Ĝoti patīk iekārtot telpas, kaut ko
pārkrāsot. Bērnībā Ĝoti patika zīmēt, gribētu
to pamācīties. Tagad jau ir dažādi kursi,
bet… tas viss dārgi maksā, ja salīdzina ar
bibliotekāra algu. Tāpēc arī no daudz kā, ko
gribētu tieši sev, šobrīd ir jāatsakās.
- Dzīves moto?
Nedari citam to, ko Tu negribi, lai Tev
dara. Tad pašam ir vieglāk dzīvot un ir
cerība, ka citi pret Tevi tāpat izturēsies.
Atvadoties vēl ielūkojos bibliotēkas
vēstures mapē. Tajā ir sadaĜa, kurā lasītāji raksta par bibliotēku, par pirmajiem
iespaidiem tajā ienākot. Ieraksti ir gan
latviešu, gan krievu valodā. Sergejs (46
gadi) raksta, kā šī bibliotēka viĦu jau
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tā šėita Ĝoti liela. Es redzēju divas milzīgas telpas pilnas ar grāmatām”. Lasot
šīs atsauksmes, arvien vairāk pārliecinos,
ka arī maza bibliotēka tās apmeklētājiem
ir liela un nozīmīga, ka viss ir relatīvs…
Galvenais ir prast to labo saskatīt.

bērnībā ir sasaistījusi ar grāmatu uz visu
mūžu, ka joprojām viĦš lasa katru dienu.
Annija (11 gadi) apgalvo, ka šī ir vislabākā bibliotēka. Keita (10 gadi) atceras
savu pirmo bibliotēkas apmeklējumu sešu
gadu vecumā: ”Kad es ienācu bibliotēkā,

MIRKLIS PIRMS SEPTIĥDESMIT
Saruna ar RCB autovadītāju Andri Lūsi.

10. jūlijā būs septiĦdesmit. Tāpat tik daudz
gadu man neviens nedod! Es arī pats jūtos
labi, nejūtu tos savus daudzos gadus, jo
veselība man ir.
- Labi, ja negribi runāt par sevi, tad
pastāsti par automašīnu, kas ir Tavā
rīcībā.
Balts Reno ekspres CF501. Mūsu
„renītim”, tā es viĦu saucu, šogad jau 13
gadi. 1996. gada izlaiduma grabulis. Ja
pačubina, tad jau iet. Tālākos braucienos
man ir bail doties, vai tik tas autiĦš izturēs,
bet līdz šim vienmēr viss ir labi beidzies.
Man jau komandējumi un mācību braucieni
Ĝoti patīk. Bet tagad vairs nekur tālu netiek
braukts, jo jātaupa benzīns. Katru dienu
tepat pa Rīgu vien maĜos.
- Kādi ir Tavi ikdienas darba pienākumi?
Esmu RCB Bibliotēku dienesta šoferis.
Iznāk strādāt arī kā krāvējam. Grāmatas jau
ir smagas un dažreiz sapakotas tādās lielās
kastēs, ka tās ceĜot zaĜš gar acīm griežas.
Vedu visu – grāmatas, datorus, cilvēkus.
Lidostā sagaidu un pavadu ārzemju kolēăus,
kuri brauc pie mums komandējumos. Vadāju
viĦus pa mūsu filiālbibliotēkām. Pa ceĜam
iznāk aprunāties, Rīgu parādīt. Re, šo sarkano cepurīti, kas man ir galvā, jau pasen
Prāgas bibliotekāri uzdāvināja.
- Valsts taupa arī uz strādājošo pensionāru rēėina. Ko Tu par to domā, vai
turpināsi strādāt?
Nu svoloči tādi, ka tādus likumus pie-

Savas mājas dārzā

Andri var pamanīt un sadzirdēt pa
lielu gabalu – stalts stāvs, skaĜa balss un
neiztrūkstoši galvā sarkana cepure ar
Prāgas publiskās bibliotēkas logo. Katru
rītu Andris lepni iebrauc RCB Bibliotēku
dienesta pagalmā ar baltu automašīnu,
uzmanīgi iepazīstas ar ierakstiem norīkojumu burtnīcā, nokomentē tos atbilstoši
savam garastāvoklim, un ir gatavs darbam. Šogad 10. jūlijā Andrim apaĜa
jubileja. Mirkli pirms tās viĦš ir gatavs
sarunai pie kafijas tases. Andris kā
vienmēr ir tiešs un atklāts.
Tu tāpat mierā neliksies! Labi, prasi ar,
ko gribi zināt! Tikai man nav daudz laika,
Plaudis (direktora vietnieks saimniecības
darbā) tūlīt zvanīs. Par sevi man nav daudz
ko stāstīt. Savus gadus neslēpju, neesmu jau
dāma! Vēl tikai mirklis un man šo piektdien
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Ħem! Nu labi, neraksti, ko es par viĦiem
domāju. Varbūt Satversmes tiesa visu nokārtos. Es turpināšu strādāt, jo, ko tad mājās
vien visu dienu lai sadara?! Dzīvoju tepat
netālu no darba. Vismaz ceĜam nauda nav
jātērē. Man patīk te strādāt, patīk darbs un
labi kolēăi. Sevišėi labi es ar šoferi Imantu
varu sastrādāties.

gar tramvaja durvīm – kas būs, būs. Izspruku sveikā! Labi, ka neviens cilvēks ārā no
tramvaja tajā pieturā nekāpa! Jocīga sajūta
pēc tam mums abiem bija. Tā man ir otrā
laulība. Kas ir mīlestība, to pateikt nemāku.
Bet viĦa ir! Kopdzīvē galvenais, lai cilvēki
ciena un rūpējas viens par otru.
- Kāds ir Tavs sievietes ideāls?
Man patīk sievišėīgas sievietes, ar labu
figūru. Tādas, kas humoru saprot, manu
humoru. JaunsudrabiĦa „Aiju” jau kādas
desmit reizes esmu pārlasījis. Lūk, tādas
sievietes kā JaunsudrabiĦa Aija man patīk!
Bibliotēkās strādā Ĝoti jaukas un laipnas
sievietes, piemēram, filiālbibliotēkās Kurzeme, Zasulauks, Bišumuiža, Strazds, Jugla un
arī citās ir Ĝoti laipnas filiālbibliotēku vadītājas. Jā, vispār bibliotekāres atšėiras no citu
profesiju pārstāvēm ar to, ka vienmēr ir Ĝoti
laipnas. Ar viĦām ir Ĝoti patīkami visādas
darba darīšanas kārtot.

Braucam komandējumā!

- Vasarās Tu kolēăus cienā ar sava dārza zemenēm un priecē ar krāšĦām
rozēm, rudeĦos dalies ar ābolu ražu.
Kādi rūėīši rosās Tavā mājā un dārzā,
lai to visu sarūpētu?
Jā, pie mājas un dārza darba netrūkst!
Pagājušajā atvaĜinājumā pats māju nosiltināju. Bet darbs mājās un dārzā ir mana
atpūta! Tur es tā mierīgi strādāju. Mājās
sieviĦa Nellija un sievasmāte daudz dara.
Man ir Ĝoti laba sievasmāte. SieviĦa strādā
arī algotu darbu, ir saimniecības daĜas vadītāja kādā uzĦēmumā, kas atbrīvo mūs no
pelēm, žurkām, tarakāniem un tamlīdzīgām
traucējošām būtnēm. Dzīvoju ar sieviĦu mīĜi
un saticīgi jau 31 gadu. Iepazināmies darbā
– es strādāju par ātrās palīdzības šoferi, bet
viĦa par feldšeri. Sadraudzējāmies pēc tam,
kad vienreiz par mata tiesu abi izsprukām no
nāves. Bija izsaukums pie 80 gadus vecas
tantes, kurai bija slikti ar sirdi. Es ieslēdzu
sirēnas, signālugunis un skrienu pilnā ātrumā. Uz Slokas ielas pie ugunsdzēsēju depo
pretī nāk viens autokrāns, pirms manis
tramvajs bremzē. Tie abi divi blakus, visa
iela aizĦemta! Man arī jābremzē, bet bremzes atsaka! Aiztaisu acis un braucu pa ietvi

Sieva Nellija ar savu māmiĦu Janu

- Mājās sieva un sievasmāte, darbā kolēăes sievietes. Vai neesi pārāk izlutināts
un reizēm egoists?
Nē! Es neesmu egoists! Es esmu strādīgs,
akurāts un punktīgs! Tas man jau ir asinīs!
Es nekad negribu nokavēt, vienmēr ātrāk
atnāku vai atbraucu, bet nokavējis neesmu.
- Vai Tavas mājas vārtiĦus rotā uzraksts
”nikns suns”?
Jā! Man ir vesela suĦu ăimenīte. ViĦi tādi
forši, mīlīgi, visu saprot, manas domas nolasa. Kad eju uz darbu, viĦi mani skumīgi
pavada, nāku mājās – priecīgi sagaida. Su151
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Ħiem, tāpat kā man, ir bail no pērkona un
Ĝoti garšo ogas no dārza. ViĦi visus ogu
krūmu apakšējos zarus aplasa!

Obligātajā karadienestā iesauca 1958.
gadā. Dienēju Tālajos Austrumos. Tur sabiju
veselus trīs gadus un četrus mēnešus. Armijā
nekas nebija grūti. Tur bija darbs. Viens pats
braucu ar lielu traktoru mežā un vilku ar to
baĜėus ārā no taigas. No palīgiem atteicos,
man patika vienam pašam strādāt. Ieročus
varēja dabūt tikai svētdienās. Tad varēja iet
uz šautuvi trenēties šaušanā. Esmu strādājis
celtniecībā dažādus darbus. Šofera tiesības
man ir no 1968. gada. Esmu braucis kā
taksometra šoferis, kā ātrās palīdzības šoferis.
- Vai šodienas ekonomisko krīzi izjūti un
kāda ir Tava izdzīvošanas recepte?
Izjūtu gan, bet receptes kā izdzīvot man
nav. Labi, ka dēls jau pieaudzis, strādā un
labi pelna Anglijā. ViĦš tur ir kopā ar savu
ăimeni. Man ir trīs mazbērni. Jaunākajam
tāds interesants angĜu vārds, ka man grūti
pat atcerēties. Es viĦus redzu Ĝoti reti, kādreiz sazvanāmies.
Nu ko es te varu taupīt? Pīpēt es nepīpēju, ja nu tikai kāds uzcienā, tad uzvelku
dūmu. Nu jācenšas saglabāt naudu un nepirkt to, bez kā var iztikt, piemēram, alkoholu. Tagad jau nav tik traki, kā bija manā
bērnībā pēc kara, kad nebija ko ēst.
Dzimšanas dienas svinības arī nekādas
lielās netaisīšu. Nav jau arī vairs tik daudz to
radu no manas paaudzes atlicis. Manas abas
māsas jau mirušas. Jaunajiem savas darīšanas. Mana dzimšanas diena arī darbdienā
iekrīt! Atnesīšu jums torti, un mēs te
pusdienlaikā kopīgi kafiju padzersim. Dzimšanas dienu mājās svinēsim kopā ar sieviĦu,
jo viĦai arī jūlijā būs dzimšanas diena. Tad
jau radiĦi pie mums sabrauks, vismaz jaunā
paaudze.
Iezvanās telefons. Andris saĦem kārtējo darba uzdevumu, un saruna pārtrūkst
pusvārdā. Vienā mirklī viĦš uzliek galvā
jau krietni panēsāto sarkano cepurīti un
aizsteidzas pie baltā „renīša”. Pēc darba
būs jāiet meklēt jubilāram dāvana. Varbūt viĦam patiks sarkana cepurīte ar
uzrakstu „Latvija”?

Mājas sargam slāpst

Stāt, kas tur nāk!

- Pirms lielajām jubilejām nereti pametam skatu atpakaĜ. Kādas spilgtas atmiĦas Tev dzīve atstājusi?
Gadi nemanot aizskrējuši kā viens mirklis. Manā dzīvē DieviĦš ir stāvējis klāt.
Bērnība bija Ĝoti grūta. Dzīvojām Vecumniekos. Tas bija pēckara un kolhozu
veidošanas laiks. Kad man bija pieci gadi,
tēvu izsūtīja uz Sibīriju. Māte palika viena ar
četriem maziem bērniem. Bija reizes, kad
nebija ko ēst. Grauzām sakaltušu maizi.
Bijām priecīgi, ja kāda garoziĦa atradās.
Pavasarī māte vārīja nātru zupu. Cik tā bija
garda!
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PRIECĀTIES PAR TO, KAS IR!
Saruna ar RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts” vadītāju Daci Siku.

Šī gada 11. jūnijā RCB Mākslas un
mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts” vadītāja
Dace Sika saĦēma Kultūras ministrijas
Gada balvu bibliotēku nozarē. Balva tika
piešėirta par aktīvu un radošu veikumu
bibliotēkas darba attīstībā un bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošanā.

21. jūlijā esam atradušas laiku sarunai
dažu kafijas tasīšu garumā. Bibliotēkas
ēka ir ietīta spilgti dzeltenā tīklā, aiz kura
jūtama celtnieku rosība. Tas dara gaišāku
šo kārtējo lietaino krīzes dienu.
Vispirms Dace aicina apskatīt bibliotēku. Rezultāts priecē, bet grūtības šėiet
jau piemirsušās. Dace par paveikto stāsta
ar lepnumu, bet par pārdzīvojumiem jau ar smaidu.
Tikko bijām pārvākušies, visu saveduši
kārtībā un iztīrījuši, tā atkal nācās daĜu
krājuma iesaiĦot, jo mājai tika siltinātas
sienas un nomainīti logi. Tā mums divreiz
vienā vietā iznāca iekārtoties. Toties tagad ir
skaisti logi, un ziemā nebūs auksti. Var tikai
priecāties, ka kaut kas tāds tiek darīts šajos
smagajos laikos, kad par celtniecību bibliotēkā pat sapĦot nevar.
Varbūt tā bija mana kĜūda, ka atvērām
lasītājiem Mūzikas nodaĜu, kamēr pārējā
bibliotēka vēl bija slēgta. Gribējām, kā
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labāk, bet dažiem apmeklētājiem pirmajā
brīdī radās sajūta, ka māksla izspiedusi
mūziku, nolikusi to pašā tālākajā istabiĦā, ka
es esmu mūzikas krājumu likvidējusi. Atbildēju, ka es neko nenolikvidēju. Mēs tikai šo
krājumu nolikām tur, kur tas ietilpa, un
mūzikas diskus kompakti sakārtojām speciālās kastītēs. Tagad, kad visa bibliotēka ir
lietotājiem atvērta, viĦi saprot, ka ir ieguvuši
plašāku un daudzveidīgāku literatūras un
periodikas izdevumu klāstu, vairāk darba
vietu pie datoriem. Tie, kas nāk studēt
mākslas jautājumus, var paĦemt uz mājām
mūzikas ierakstus un, kas nākuši pēc ierakstiem, ielūkojas mākslas izdevumu bagātībā. Esam atraduši vietu arī nelielam daiĜliteratūras krājumam, jo bieži vien lasītāji
prasa arī kaut ko tāpat vien palasīt, ne tikai
par mākslu un mūziku. Tagad visas bibliotēkas telpas ir pieejamas lasītājiem, arī tās
pavisam maziĦās bez logiem, kuras līdz šim
izmantoja tikai kā krātuves.
Mēs sākām bibliotēkas reorganizāciju
pirms dižās krīzes, tagad mums smagākais
jau aiz muguras. Ja salīdzina ar to, kas valstī
notiek visās jomās, kas viss tiek likvidēts,
tad mums šīs pārmaiĦas deva pozitīvu
rezultātu.
Vēl mums būtu vajadzīgs remonts tualetē, gribētu arī šo drūmo gaiteni jautrāku
padarīt, bet pagaidām mēs mēăinām to
uzspodrināt ar saviem bibliotekārajiem izteiksmes līdzekĜiem. Šobrīd te ir fotogrāfiju
izstāde. Protams, ka materiāli labākos laikos
mēs varētu labāk iekārtoties.
- Vai izjūtat krīzi arī kā iespēju attīstībai?
Jā, īstenībā krīze liek izvērtēt, kas ir Ĝoti
vajadzīgs, kas mazāk svarīgs. Tikai gribētos,
lai tas tā notiktu visās jomās visā valstī. Mēs
jau ar mazumiĦu varam daudz ko izdarīt,
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intuīciju. Cik es zinu, arī mūzikā bija šādi
sarežăīti pieprasījumi. Tagad uz tiem jautājumiem, uz kuriem būtu jāatbild muzikologiem vai mākslas zinātniekiem, bibliotekārs pārsvarā atbildes negatavos, bet parādīs
lasītājam ceĜu, kā tās meklēt pašam.
Domājam, kā šo bibliotēku padarīt interesantu bērniem, kā iekārtot kādu stūrīti tieši
viĦiem. Noderētu bērnu bibliotēkas mēbeles
un cits inventārs, bet pagaidām nav iespēju
to visu iegādāties. Domājam, kā nepazaudēt
Mākslas literatūras filiālbibliotēkas lasītājus,
kā palīdzēt viĦiem atrast ceĜu uz šo bibliotēku.
Ir mums nākotnes plāni, bet par tiem vēl
negribētos runāt. Mēs vēl nezinām, cik
daudz varēsim strādāt individuāli ar lasītājiem, cik darbinieki vienlaicīgi varēs apkalpot lasītājus, cik aktīvi cilvēki nāks uz
bibliotēku un kādi būs viĦu pieprasījumi.
- Vai esat šeit jau iejutusies?
Īstenībā, kad tikko mēs pārvācāmies no
Vecrīgas uz šo ēku, man šėita, ka viss ir
loăiski, jo pirms tam jau kādu laiku biju
vadījusi abas filiālbibliotēkas, taču, kad
Mākslas literatūras filiālbibliotēka tika slēgta, pagāja vēl kāda nedēĜa, un es pēkšĦi
nevarēju aptvert, kāpēc man vairs nav
jādodas Vecrīgas virzienā.
Tagad es jau esmu šeit „ieaugusi”, jo, kad
tu ar savām rokām visu pucē, pulē, tīri visus
kaktus un iekārto, tad jau arī jūties kā mājās.
- Reorganizēt bibliotēku tas nozīmē, ka
mainās darbinieku darba pienākumi,
darba vietas, nākas sastrādāties ar līdz
šim maz pazīstamiem vai nepazīstamiem kolēăiem. Šinī gadījumā apvienojās divu bibliotēku kolektīvi, katrs
ar savu mikroklimatu, tradīcijām. Kā
noritēja šis process? Vai Jums ir izdevies izveidot vienotu radošu komandu?
Man te viss sākās ar tīrīšanu un kārtošanu. Jau tikko kā te atnācām mums abām ar
Ilgu – tagadējo Mūzikas nodaĜas vadītāju bija tāda iekšēja sajūta, ka jāatrota piedurknes un tas jādara (vēlāk kaut kur lasīju
japāĦu uzskatu, ka cilvēks, veicot fizisko
telpas tīrīšanu, attīrās garīgi). Sākām tīrīt to
pēdējo istabu, kur periodika stāvēja. Tad no

bet, lai ir apziĦa, ka visi domā racionāli un
rīkojas taupīgi, jo kad tu jūti, ka blakus, es te
nedomāju mūsu bibliotēku, lietas nenotiek
tik saprātīgi, tad ir skumji un zūd cerība. Bet
attīstība jau notiek tad, kad „vēders tukšāks”. Kad vēders pilns, tad cilvēks jau tāpat
kā lauva ieslīgst slinkumā.
- Aplūkojot bibliotēkas telpas, esam apmetušas loku un nonākušas Daces kabinetā. Tas ir Ĝoti mazs, bet ērti un glīti
iekārtots. Fotogrāfiju albums uz galda
rada atmiĦu noskaĦu, smaržo kafija.
Jauka atmosfēra sarunas turpinājumam. Bibliotēka ir ieguvusi jaunu veidolu, bet vai reorganizācija ir pabeigta?
Pašreiz vēl notiek pārejas process – ir
kopīgs nosaukums, pamazām apvienojas
krājumi, personāls. Juridiski apvienošanās
notiek pamazām, fiziski un mūsu apziĦā tā
jau ir notikusi, lai gan reizēm vēl pieėeram
sevi pie domas, ka tas ir „mākslas lasītājs”,
bet tas – „mūzikas lasītājs”, bet tas tā pa
jokam.
Šajā reorganizācijas procesā sajutu administrācijas atbalstu - man tika dota radoša
brīvība, manas idejas uzklausītas. Man patīk
pārmaiĦas, bet ne pārmaiĦas pārmaiĦu pēc.
Es vispirms visu rūpīgi izdomāju, izplānoju
un tikai tad ėēros pie darba. Pēc tam jau
neko vairs daudz nevajag mainīt, jo tu zini,
ka sākumā esi izplānojis un atradis labāko
variantu. Bet, protams, ik pa laikam jau
nākas šo to mainīt: vēl neesam atraduši īsto
vietu pianīno - tas ir smags, tāpēc arī rūpīgi
jāizdomā kur likt, lai pēc tam nebūtu
jāpārbīda.
- Kādas būtiskas izmaiĦas jau skārušas
un vēl paredzamas bibliotēkas darbībā?
Vēl jāmeklē kāds īsti būs tas mūsu jaunās
Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas modelis. Pēc šīs reorganizācijas bibliotēka ir nostiprinājusi publiskās bibliotēkas statusu, ne
vairs ar tik zinātnisku piesitienu, kāds tas
kādreiz bijis abām filiālbibliotēkām. Mākslas literatūras bibliotēkā lasītāji nāca ar
savām tēmām, nācās izpildīt Ĝoti sarežăītas
un darbietilpīgas uzziĦas. Tās prasīja daudz
laika un vajadzēja Ħemt palīgā bibliotekāro
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kādas kolēăes dzirdēju visabsurdāko pārmetumu savā dzīvē: ”Jūs jau ar Ilgu staigājat ar
tām lupatām un tos smalkos darbus darāt,
mums ar IeviĦu tie melnie darbi jādara!” Tie
„melnie darbi” bija sēdēt pie datora un gaidīt
lasītājus! Pirmo reizi savā dzīvē sastapos ar
tādu attieksmi. Tā bija mana izejas pozīcija
šajā vietā, bet es tiku tam pāri un pieĦēmu
kā savas dzīves jaunu pieredzi. Visi kolektīvi, kuros līdz šim strādāju, bija kā ăimenes,
kurās viens otru atbalstīja, priecājās par otra
panākumiem. Te pirmo reizi saskāros ar
atsvešinātību un aukstumu. Esmu pieradusi
strādāt komandā, iekĜauties tajā, kaut arī
vadu šo komandu un pārraugu darba
procesus. Neteiktu, ka visi domā vienādi:
radoši strīdi ir, un tie ir vajadzīgi, bet visai
komandai kopumā gan ir jādomā vienā
darba virzienā. Strīdoties par darbu, nevienu
nedrīkst personīgi aizvainot. Man ir grūti
strādāt, ja kāds domā pilnīgi pretēji, tad ir
grūti viĦam ko pierādīt, piespiest strādāt.
Tagad man apkārt ir, es varu teikt, „mani
mīĜie kolēăi” - mēs viens otru saprotam no
pusvārda. Bieži man meitenes pasaka:
„Tagad darīsim tā un tagad šitā!” Bet tas ir
tāds radošs process, jo katrs ir labs
speciālists, savā īstajā vietā.
- Pirms apvienošanas Jūs bijāt divu
bibliotēku Mākslas literatūras filiālbibliotēkas un Mūzikas filiālbibliotēkas
„Tilts” vadītāja. Kāda ir šī darba pieredze - vienlaicīgi sēdēt uz diviem amata krēsliem?
Tas modelis pats par sevi nav slikts,
varbūt pat vēl vairāk bibliotēku viens vadītājs var vadīt, bet tad tam ir jābūt citam
„uzstādījumam”: vadītājs varētu būt tāds kā
menedžeris, kas uzstāda darba uzdevumus,
kontrolē to izpildi, sakārto dokumentāciju,
saistās ar dažādiem palīgdienestiem. Mums
šobrīd filiālbibliotēkas vadītājs būtībā ir
bibliotekārs ar vadītāja funkcijām. Vadītājam ir jāveic bibliotekārie un tehniskie darbi,
tad vēl saimniecisko darbu nasta ar mūsu
ierobežotajiem līdzekĜiem un saimnieciskajiem dienestiem. Tas ir Ĝoti smagi. Es šo
nastu uzĦēmos tikai tāpēc, ka bija paredzama šo abu bibliotēku apvienošana. Bet arī
tad reizēm gribējās iesniegt atlūgumu. Es

apbrīnoju tos mūsu kolēăus, kuri šobrīd
veiksmīgi vada divas filiālbibliotēkas.
- Toties Jūs tagad esat divu mūzu mākslas un mūzikas kalpībā. Tas tomēr prasa zināmu kompetenci šinīs
jomās. Kā veidojās Jūsu personīgā
saistība ar mākslu un mūziku?
Mans tēvs ar māti satikās visu mākslu
templī – operā. Tētis Jānis Sika tur strādāja
par butaforu, bet mammīte Aina Gulmane
mācījās DaiĜamatniecības skolā un strādāja
operā par ăērbēju.

Dace ar māmiĦu
Tētis ir metālkalējs, lietišėās mākslas
meistars. Vēlāk abi mani vecāki strādāja
REO – Rīgas estrādes orėestrī – tētis pie
mūzikas pults, jo viĦam ir laba muzikālā
dzirde, mamma – par kostīmu pārzini. Kopš
tiem laikiem mammai nepatīk kreklus gludināt, jo uz katru REO koncertu vajadzēja
visam orėestrim trīsdesmit kreklus izgludināt! Kopā ar orėestri viĦi apceĜoja visu
Padomju Savienību. Tāpēc arī manu ceĜotprieku vecāki vienmēr ir atbalstījuši – „ja tik
tajā brīdī ir naudiĦa, tad ceĜojumiem nevajag
žēlot, jo tā ir pieredze, kas bagātina”, tā viĦi
joprojām uzskata. Agro bērnību es pavadīju
pie savas mammas vecākiem Annas un
Augusta GulmaĦiem Tukumā. ViĦi bija
lauku cilvēki, un vecāmāte man iemācīja
strādāt arī lauku darbus, bet vecaistēvs
pievērsa vairāk garīgām lietām. ViĦš dzie155
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dāja baznīcas korī, man baušĜus mācīja.
Ticība manī joprojām ir dziĜi iekšā. Liela
baznīcā gājēja gan neesmu, bet svētkos
aizeju. Tēva vecāki dzīvoja Līgatnē, un tur
skolas laikā pavadīju visas brīvdienas.
Vecaistēvs Jūlijs Sika strādāja Līgatnes
papīrfabrikā līdz 80 gadu vecumam, viĦš
strādāja par koku vērtētāju fabrikai, bet savu
darba dzīvi bija sācis kā Gaujas plostnieks.
Man tā bija dziedāšanas skola, jo JāĦos un
citos ăimenes svētkos „Sikās” tika dziedātas
visas latviešu patriotiskās, populārās un
galda dziesmas.

Es biju Lasītāju apkalpošanas nodaĜas
vadītāja, bet mēs visi, katrs savā darba jomā,
bijām arī metodiėi savas sistēmas filiālbibliotēkām. Celtnieku arodbiedrības centrālajai bibliotēkai bija 17 filiālbibliotēkas
dažādās Latvijas vietās – Rīgā, Lodē,
Jelgavā, Vangažos un viena pat aiz Urālu
kalniem Kagalimā.
Mēs nekomplektējām celtnieku profesionālo literatūru, bet rūpējāmies par viĦu
garīgo apvārsni. Komplektējām galvenokārt
daiĜliteratūru, uzziĦu literatūru.
Bibliotēku vadīja enerăiskā Žanna Zilbermane. No viĦas es mācījos, ka katrā situācijā
un katram priekšniekam ir jāpierāda, ka
bibliotēka ir pati svarīgākā pasaulē. Ja to
izdevās pierādīt kādas rūpnīcas, celtnieku
kopmītnes vai citai vadībai, tad tā bibliotēka
piedzīvoja uzplaukumu. Tāpat jau notiek arī
tagadējos laikos. Žannai patika radikālas
pārmaiĦas, visu pārkārtot. Man arī. Jau
toreiz sākām mest ārā veco partijas literatūru, bibliotēku darbs un krājumi pamazām
uzlabojās. Pēc dažiem gadiem saĦēmu savu
pirmo goda rakstu „počotnuju gramatu”.
Domāju, par ko tad man, es tikko kā esmu te
degunu apsildījusi, bet tad sapratu, ka tomēr
ir paveikts pamatīgs darbs, un bibliotēkas ir
mainījušās. Bibliotēkas vadītāja manā 25
gadu jubilejā teica, ka tas ir Ĝoti svarīgi, kādi
darbinieki bibliotēkā strādā, jo, kādi ir
darbinieki, tāda arī ir bibliotēkas seja. Tā tas
patiešām ir!
Šinī bibliotēkā piedzīvoju ekstremālu
komandējumu. Viena no mūsu filiālbibliotēkām atradās aiz Urālu kalniem TjumeĦas
apgabalā Kagalimā. Vispirms lidojām ar
lidmašīnu, tālāk kādus 200 km braucām ar
vietējo mašīnu. Tā bija ar kulbu un krāsniĦu
kulbas priekšā. Kratījāmies un lēkājām
pamatīgi, jo mašīnai atsperu nebija. Abās
ceĜa malās purvs, nebija pat kur meitenēm
pa kreisi un puišiem pa labi aiziet. Kagalimā
Latvijas celtnieki cēla naftiniekiem pilsētu,
uzcēla un atgriezās Latvijā. Brauca uz Kagalimu tāpēc, ka tur varēja vairāk nopelnīt, bet
pēc tam ātrāk saĦemt Rīgā dzīvokli. Blakus
dzīvoja arī celtnieki no Igaunijas un Lietuvas. Tur bija tāda kā mazā Baltija. Arī mani
vilināja strādāt Kagalimas bibliotēkā. Tomēr

Daces kristību diena:
aizmugurē mamma, blakus vectētiĦš un vecmāmiĦa

Tēvs man ieaudzināja sapratni par mākslu
ar kopīgiem izstāžu apmeklējumiem, pārrunām. Mākslas vēsturi es divus gadus studēju
arī skolā, bet mūzikā tik kompetenta neesmu, taču, kā jau Dora teica (direktora
vietniece bibliotekārajā darbā Doloresa
Veilande): „Tā pati septītā nodaĜa vien ir un
būs Tev jāsaprot!” No otras puses, nevajag
mums arī tik smalki visas mūzikas nianses
zināt, jo RCB Komplektēšanas un apstrādes
nodaĜa noklasificē, un mēs varam pieĦemt,
ka tā ir, jāprot tikai profesionāli ielikt
plauktos un jāsaprot, kā atrast. Bet mēs jau
cenšamies un mācāmies apgūt arī mūzikas
nozari.
- Kādu darba pieredzi guvāt savā pirmajā darba vietā - arodbiedrību sistēmas bibliotēkās?
Pirmā darba vieta astoĦu gadu garumā
man bija Celtnieku arodbiedrības centrālā
bibliotēka. Tajā sāku strādāt jau mācoties
Kultūras darbinieku tehnikumā 1984. gadā.
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Astrīda AĜėe ar enciklopēdisku zināšanu
bagāžu – viĦai varēja pajautāt jebkuru jautājumu par literatūru un saĦemt izsmeĜošu
atbildi, tāpat viĦas dzīvesbiedram Ivaram
AĜėim.
Pirms četriem gadiem mēs saaicinājām
savus pastāvīgos lasītājus uz Ziemassvētku
pasākumu, jo toreiz domājām, ka bibliotēka
tiks tuvākajā laikā pārvietota. Tas bija arī
tāds kā atvadu pasākums, dzirksteĜojoša
atmiĦu krātuvīte. Šogad vairs atvadu vakaru
nerīkojām, jo visa reorganizācija notika Ĝoti
ātri. Un bija sajūta, ka nevajag, ka mums jau
tāds pasākums bija.

tur bija Ĝoti ekstremāli dabas apstākĜi. Vienā
dienā varēja būt plus 15, bet nākošajā jau
mīnus 10. Milzīgi odi un daudz! Ja plaukstā
saspieda, tad kājas ārā karājās! Mežos gan
daudz ogu un sēĦu, dzērvenes īkšėa lielumā,
taču daba tur bija Ĝoti piesārĦota.

Kagalimas komandējums

Jau, kad laidāmies lejā ar lidmašīnu, ievēroju pa visu apkārtni izkaisītus ugunskurus,
kas izrādījās milzu lāpas. Tur dega naftas
iegūšanas blakusprodukts - gāze. To laikam
nevarēja vai nebija iemācījušies savākt. Tā
bija milzīga izšėērdība. Tieši tur, manuprāt,
radās atmosfēras sasilšana un zemes siltumnīcas efekts. Kopš mana komandējuma jau
pagājuši 22 gadi, bet es nezinu vai šī degšana joprojām neturpinās.
- Jūsu otrā darba vieta bija Vecrīgā
RCB Mākslas literatūras filiālbibliotēkā.
Ko šis darbs Jums deva un iemācīja?
Mākslas literatūras bibliotēka man daudz
ko mācīja. Mazāk bibliotekārajā darbā, bet
vairāk deva pasaules apvāršĦa paplašināšanai, dzīves uztverei. Katra tikšanās ar
lasītājiem, kaut vai tikai pie abonementa
galda, mani bagātināja. Kādas izcilas personības pie mums lasīja! Mūsu patronese
aktrise Dina Kuple, ārsts Jānis LiepiĦš ar
savu aso skatu uz dzīvi. Pie mums lasīja
jaunie talantīgie teātru režisori – Kairišs,
Džilindžers, Vaivars. Savas emocijas pauda
aktieri V. Gribača, V. Vecumniece, M. Šneidere, L. Grabovskis, M. VērdiĦš, R. Zagorskis, A. LiedskalniĦa, kā arī rakstnieki
J. MauliĦš, V. Jākobsons, Z. SkujiĦš. TV
režisors Ă. Nagainis dalījās ar interesantām
domām par dzīvi tīri filozofiskā skatījumā.

Kolēăi sveic ar otro apbalvojumu

Šoreiz vajadzēja strauji un vētraini darboties, lai atbrīvotu telpas. Atstājām tur tikai
savas bibliotēkas SpociĦu. Bibliotēkas telpās
pirms kara bija kāda baltvācieša dzīvoklis,
iespējams, ka SpociĦš mums bija no tiem
laikiem atstāts, lai sargā bibliotēku. Nu tāds
sirreālistisks piesitiens.
2003. gadā saĦēmu otru apbalvojumu
savā dzīvē. Tas bija Rīgas Domes atzinības
raksts par veiksmīgu bibliotēkas darba optimizēšanu un augstvērtīgu pakalpojumu
sniegšanu Mākslas literatūras bibliotēkā. Re,
tur pie kabineta sienas tas ir! Toreizējā
Rīgas mēra Gundara Bojāra parakstīts.
- Darbs ir tikai viena, parasti vairāk redzamā dzīves puse. Tajā esat sevi apliecinājusi un novērtēta. Ja varat radoši,
enerăiski strādāt, tas liecina, ka Jums
arī citās dzīves sfērās valda miers un
sakārtotība. Kas ir Jūsu stiprā aizmugure un balsts ?
Mans dzīvesbiedrs Normunds Lūkins ir
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tas, kas mani balsta un „ceĜ uz augšu.” Es
zinu daudzas ăimenes, kur sieva it kā „paceĜ” vīru līdz savam līmenim, bet mums ir
otrādi: es vienmēr varu iemācīties kaut ko
pat savai profesijai noderīgu.

valodu, labi jūtamies šinīs valstīs, jo tur ir
Ĝoti sakārtota vide un patīkami Ĝaudis. Mēs
ceĜojam paši par sevi, divatā, jo bērnu mums
nav. Tā dzīve ir iegrozījusies. Krustu šėērsu
esam izbraukājuši Vāciju, Austriju, Šveici.
Izdomājam maršrutu vai arī braucam, kur
acis rāda. Parasti jau mēs ceĜojam vasarā jūlijā, augustā, bet vienreiz mana doma bija
apceĜot slavenos Ziemassvētku tirdziĦus.
Tas jādara pirms Ziemassvētkiem, jo 22.
decembrī viss beidzas, tirdziĦi un mazās
viesnīcas tiek slēgtas. Iestājas Ziemassvētku
miers un klusums.

Dace un Normunds Setras autobusu prezentācijā

Mēs iepazināmies universitātes vācu
valodas kursos. Pirmo gadu mācījāmies, bet
otro gadu jau sēdējām blakus un draudzējāmies. Normunda klātbūtne mani it kā
piespieda pacensties ne tikai vācu valodā,
bet arī datorprasmē, jo viĦam ir Ĝoti plašas
zināšanas dažādos tehniskos jautājumos un
spēja nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas
ir nerimstoša. ViĦa sirdslieta ir tehnika,
autobusi. Normunds pat noslēpa savu augstskolas diplomu, lai ar 8. klases atestātu
iestātos autobusu šoferu kursos. Toreiz bija
tādi muĜėīgi noteikumi, ka ar augstāko izglītību par autobusa šoferi nevar mācīties.
Neviens pasniedzējs gan beigās tāpat nenoticēja, ka Normundam ir tikai astoĦu klašu
izglītība. Šobrīd viĦš ir Vācijas autobusu
Setra ăenerālpārstāvniecības Baltijā tehniskais direktors. Ja Setras autobuss kaut kur
Vācijā, Latvijā vai citur uz ceĜa salūzt un
apstājas vai arī darbnīcā rodas kāda sarežăīta
problēma, tad viĦam jārūpējas, lai šo ėibeli
pēc iespējas ātrāk novērstu, nu kā tāds ātrās
palīdzības dakteris, kuram var piezvanīt
jebkurā diennakts laikā.
- Viens no Jūsu hobijiem ir ceĜošana.
Kādi iespaidi ir pārvesti no ceĜojumiem?
Pārsvarā mēs ceĜojam pa vāciski runājošām zemēm. Tāpēc, ka abi pārvaldām šo

Ziemassvētku tirdziĦā

Toreiz mēs bijām sešos Ziemassvētku
tirdziĦos dažādās pilsētās – Nirnbergā,
Maincā, Vircburgā, Ašafenenburgā un citur.
Tad es tā pa īstam izjutu, kāda Vācijā ir
Ziemassvētku atmosfēra! Pirms šī brauciena
biju domājusi, ka īstie Ziemassvētku tirdziĦi
ir tikai tur, bet, kad atbraucu mājās un
aizgāju uz Doma laukumu, sapratu, ka arī
pie mums nemaz nav tik slikti, ka arī mums
ir jauks Ziemassvētku tirdziĦš.
Vispār viss ir atkarīgs no tā, no kuras
puses paskatās, ar ko salīdzina. Kad pirmo
reizi atbraucu mājās no Vācijas, tad domāju,
nu kāpēc mums tā Rīga tik pelēka? Bet, kad
atbraucu no Kagalimas, tad priecājos, cik
mums zaĜi bērzi un skaista daba, īsts
Paradīzes stūrītis! Nevajag saskumt par to,
kā mums nav, bet ir jāprot priecāties par to,
kas ir!
Kad mums ir mazāk laika vai spēka, tad
ceĜojam tepat pa Latviju. Arī Latvija ir izbraukāta krustām šėērsām. Mums ir bijušas
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rījusi. Patīkami, ja tavu darbu novērtē.
Citreiz jau vari visu mūžu nostrādāt, bet tā
arī neviens to publiski nenovērtē un paldies
nepasaka. Biju patīkami pārsteigta, ka vispār
šajos apstākĜos kaut kas tāds notiek.
Apbalvošanas ceremonijā par katru laureātu
stāstīja, es šos cilvēkus apbrīnoju. Piemēram, rokdarbniece, kas visu mūžu latviešu
rakstus vākusi. Man atkal tā latviešu
pieticības sajūta piezagās – nu ko tad es
tādu, salīdzinājumā ar viĦu… Bet tad sāku
domāt un sapratu, ka bibliotēkā ir daudz kas
padarīts. Nu jāmaina šī attieksme mūsos.
Tagad jau visi žurnāli māca domāt pozitīvi
un sevi augstu vērtēt. Iekšēji jau man liekas,
ka es cenšos visu izdarīt pēc iespējas labāk,
bet ne vienmēr izdodas, kā cerēts.
Ja es tā padomāju, tad šis gads man ir
tāds „apaĜš”. Man 45, bibliotēku darbā
nostrādāti 25, kopā ar Normundu esam 20
gadus. Tad varbūt var arī paskatīties atpakaĜ,
pārcilāt atmiĦas un sakārtot domas jaunam
dzīves cēlienam.

tādas triju dienu tūres pa Latvijas novadiem
Kurzemi, Vidzemi, Latgali.
- Kā Jūs sevi raksturotu?
No mammītes man ir pozitīvais skats uz
dzīvi un ticība labajam cilvēkos, jo, neskatoties uz dažādām dzīves peripetijām, viĦa
vienmēr ir pratusi saglabāt optimismu,
dāvājusi līdzcilvēkiem neizsmeĜamu sirsnību
un mācījusi man patiesu mīlestību pret visu
dzīvo radību. Pēc horoskopa esmu lauva, bet
ne pēc būtības. Neesmu valdonīga. Tomēr
lauvu aiz ūsām nevajag raustīt! Vienīgais,
kas man varbūt Ĝoti nepatīk, ka mani tīri
personīgi vai par darbu aizskar publiski. Tas
mani Ĝoti aizvainotu. Aci pret aci man var
visas nepatīkamās lietas pateikt un mani
nokritizēt. Bet es negribētu piedzīvot, ka
acīs man smaida, bet publiski apvaino vai
kritizē.
- Vai Jūs to esat piedzīvojusi?
Nu tā Ĝoti izteikti laikam nē. Bet noteikti
man negribētos to piedzīvot! Tas attiecas
gan uz darba, gan personīgās dzīves jautājumiem. Arī dzīvesbiedram esmu to teikusi,
un viĦš to strikti ievēro. Publiski nekad
neesam viens otram izteikuši aizrādījumus,
uzslavas gan.
- Kā Jūs jutāties, saĦemot šo trešo apbalvojumu?
Pirmā sajūta bija tāda pati, kā iepriekšējos saĦemot: vai, kāpēc tad man? Bet tad
daudzi saka, ka tu esi to un to labi pada-

Pārlūkojam fotogrāfijas, kurās iemūžināti spilgtākie dzīves un darba mirkĜi. To
ir Ĝoti daudz un gandrīz visās Dace smaida. Bet tas jau ir īpašs Daces talants priecāties par dzīvi, par to, kas ir dots,
par to, ko izdodas izdarīt pēc iespējas
labāk.

DOMĀSIM LABAS DOMAS!
Saruna ar RCB filiālbibliotēkas „Kurzeme” vadītāju Kristīnu OzoliĦu.

saulaini, bibliotekāres smaidīgas. 2009.
gada 9. oktobrī tiekos ar bibliotēkas vadītāju Kristīnu OzoliĦu. Kristīna aicina
nogaršot pašceptu ābolu kūku, piebilstot,
ka kulinārija ir viens no viĦas hobijiem.
Kūka ir garšīga un pati kūst mutē.
Jautāju Kristīnai par šo un pārējiem
hobijiem.

Kopš 2007. gada janvāra RCB filiālbibliotēkas „Kurzeme” adrese ir Jūrmalas gatve 78 d, Volvo sporta centrs. Tā ir
vienīgā bibliotēka Latvijā, kurai aiz sienas aukstumu dvašo ledus halle. Bibliotēkai neierasta atrašanās vieta, bet tajā ir
kaut kāds īpašs magnētiĦš, kas cilvēkus
pievelk un piesaista. Bibliotēkā ir silti un
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Mani hobiji ir kulinārija, floristika un arī
bibliotekāra darbs man ir kĜuvis par sirdslietu. Man patīk gatavot, izmēăināt jaunas
receptes. Ja es taisu ēst, tad vīrs vai meita
mazgā traukus. Nav jau tā, ka es to viena
nevarētu izdarīt, bet, ja es to darīšu vienreiz,
otrreiz, tad drīz vien ăimene to pieĦems kā
normu. Tad būs tāds ăimenes modelis, kur
sieviete apdara visus mājas darbus. To es
negribu. Tāpēc mums ăimenē ir darba dalīšana. Manai meitiĦai Elīnai ir pieci gadi, bet
viĦai patīk man palīdzēt virtuvē. Šo kūku
cepām abas un pavisam vienkārši: četras
olas, vienu glāzi miltu, vienu glāzi cukura
sablenderējām mikserī. Sagriezām ābolu
šėēlītes, sakārtojām uz pannas un pārkaisījām ar kanēli. Tām virsū uzlējām sablenderēto masu un likām cepeškrāsnī.
Mans otrais hobijs ir floristika, jo man
Ĝoti patīk puėes. Tās mēs audzējam mammas
dārziĦā Slokā. Arī dārzā mums katram ir
savi pienākumi. Es ravēju, taisu ziedu pušėus, bet mamma tos pārdod. Ziedus no sava
dārza pasniedzu arī bibliotēkas viesiem,
jubilāriem.
Mans trešais hobijs ir mana specialitāte.

Bērnības vasara
- Vai bibliotekāra darbs bija Jūsu bērnības sapnis?
Nē. Bērnībā man nekad neienāca prātā
doma kĜūt par bibliotekāri. Savu vecāku
ăimenē esmu vienīgais bērns. Vecāki mani
stingri audzināja. Pēc horoskopa esmu Jaunava. Pedante neesmu, bet patīk, ja viss
atrodas savās vietās.
Mana tante bija daktere, un mans sapnis
par nākotni bija skaidrs: tante būs daktere, es
medmāsa un vecmāmiĦa sanitāre. Kāda
zīlniece reiz vecmāmiĦai teica, ka mūsu
dzimtā ir trīs „azbesta vecenes” – tante,
vecmāmiĦa un es. Skolas sacerējumā rakstīju, ka gribu strādāt cirkā ar dzīvniekiem,
jo man Ĝoti patika dzīvnieki. Joprojām patīk,
bet dzīvoklī gan tos neturu.
- Kas noteica Jūsu profesijas izvēli?
Pabeidzu Jūrmalas vidusskolu, kas tagad
ir Jūrmalas 1. ăimnāzija. Profesionālās
orientācijas tests parādīja, ka es varētu strādāt darbu, kur būtu saskarsme ar cilvēkiem,
bet nevarētu strādāt vienmuĜu darbu pie
konveijera. Skolotāja ieteica studēt filoloăiju, jo viĦa uzskatīja, ka es labi varētu
mācīt krievvalodīgajās skolās latviešu valodu. Ăimenē ar tēvu runāju latviski, bet ar
mammu krieviski. Mana mamma ir baltkrieviete. Kopā ar četrām manas klases meitenēm gājām stāties Filoloăijas fakultātē.
Nezinu kāpēc, bet es iesniedzu dokumentus
Filoloăijas fakultātes bibliotēku specialitātē.
Laikam liktenis nospēlēja savu lomu. No
mums četrām tikai es viena pabeidzu stu-

Kristīnas smaids
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tēkas direkcija meklēja bibliotēkai jaunas
telpas. Un tā nu mēs esam šeit.
- Kā Jūs vērtējat bibliotēkas tagadējo
atrašanās vietu ?
Šobrīd RCB filiālbibliotēka „Kurzeme” ir
izdevīgā vietā, jo tā ir pieejama gan Zolitūdes, gan Imantas mikrorajona iedzīvotājiem.
Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas
četras vidusskolas, piecas pirmsskolas mācību iestādes, viena profesionālās izglītības
arodvidusskola, kā arī divas augstskolas.
Volvo sporta centrā cilvēki apmeklē sporta
nodarbības, sporta preču veikalu, solāriju,
kafejnīcu un pie viena iegriežas arī bibliotēkā. Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejama
bezmaksas auto stāvvieta, izdevīgs sabiedriskais transports.
Vēl man Ĝoti patīk šo telpu izīrētāju SIA
„Prizma” attieksme pret bibliotēku un
bibliotekāriem. Visos svētkos īpašnieki atceras savus īrniekus. Astotajā martā katrai
darbiniecei pasniedza trīs rozes. Līgo svētkos saĦēmām dāvanā Lāses piena paciĦas ar
piebildi, ka esam sportisti un tāpēc alu
nedāvinām.
Mēs jūtamies drošas, jo Volvo centram ir
apsardze. Mums ir novērošanas kameras gan
bibliotēkas telpās, gan ārpusē. Tehniskais
direktors nekavējoties palīdz, ja sagāzies
kāds plaukts vai notikusi cita sīka ėibele. Par
katru sīkumu nevajag traucēt mūsu bibliotēkas saimniecības nodaĜas darbiniekus.

dijas. Mācoties otrajā kursā, jau sāku strādāt
bibliotēkā. Tā pamazām bibliotekāra darbu
iemīĜoju, un tas kĜuva arī par manu hobiju.
Tagad man Ĝoti patīk strādāt tieši šinī
bibliotēkā.

Skolas izlaidumā kopā ar vecākiem

- Savā vienpadsmit gadus īsajā mūžā
RCB filiālbibliotēka „Kurzeme” jau
nomainījusi četras adreses. Vai atceraties neseno bibliotēkas vēsturi – no
kādām telpām pārnācāt uz šejieni?
Tas ir stāsts par naudu, varu un ietekmi...
Ir tādas lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt.
Mums kĜuva par dārgu īrēt telpas Kurzemes
prospektā 130, un bibliotēkai no tām bija
jāizvācas. Divus gadus atradāmies antisanitāros apstākĜos Zolitūdes ielā 30, īrējām
telpas Marikas ŽurovĜovas īpašumā. Grīdas
čīkstēja un liecās tā, ka bija bail nokĜūt
vienu stāvu zemāk. Nebija ne ūdens, ne
tualetes, ne apkures. Faktiski jau tā bija tikai
grāmatu noliktava. Grāmatas bija sasaiĦotas
maisos. Mēs tās neizsniedzām, bet tikai
pieĦēmām no lasītājiem. Ziemā ārprātīgi
salām. No puėēm šos apstākĜus izturēja tikai
naudas koks.
Mirdzišs (bibliotēkas apkopēja Mirdza
Pomeranceva) sargāja grāmatas – mūsu dārgumus, bet mēs ar Andu un Sarmīti strādājām citās mūsu sistēmas bibliotēkās. Bija
tāda liela neziĦa, bet Rīgas Centrālās biblio-

Filiālbibliotēkas „Kurzeme” atklāšanas dienā
(Volvo sporta centrā)
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bības ideja?
Māris PĜavnieks jau sen ir mūsu bibliotēkas lasītājs. Kad bibliotēka pārcēlās uz
Volvo centru, Māris ar gada nokavēšanos atnesa bibliotēkas grāmatas. Es teicu, ka viĦš
ir atnācis pat divas dienas ātrāk nekā viĦa
lasītāja kartē norādīts grāmatu nodošanas
datums, bet tikai vienu gadu vēlāk. Tā vārds
pa vārdam un viĦš ierosināja sadarbībā ar
žurnālu „Ātrāk un skaĜāk” novadīt bibliotēkā
kādus pasākumus, piemēram, tikšanos ar
rokeriem. Teicu, ka mums nav naudas, lai
par to samaksātu. Vienojāmies ar žurnāla
redaktori Gitu Lapsu, ka tas būs bezmaksas
pasākums, bet reizē reklāma žurnālam. Žurnāls iznāk četras reizes gadā, un arī to redakcija mums dāvina. Māra PĜavnieka vadītos
pasākumus mūsu lasītāji apmeklē ar lielu
interesi. Pirmais pasākums bija „Ātrākais un
skaĜākais vaĜasprieks,” kurā Māris PĜavnieks
intervēja rokeri Aivaru Saško. Šī pasākumu
cikla ietvaros jau esam aplūkojuši visdažādākās tēmas – tetovēšanu, jogu, tikušies ar
aktieriem un dziedātājiem.
Tagad Māris PĜavnieks bibliotēkā ir biežs
viesis un Ĝoti kārtīgs lasītājs.
- Laikos, kad joprojām populārs ir
sauklis ”Viss maksā tik, cik tas maksā!” vēl ir cilvēki, kas pie jums nāk,
zinot, ka honorāra nebūs. Kur Jūs šos
cilvēkus atrodat un kā viĦus motivējat?
Cilvēku attieksme pret samaksu, bibliotēku un vēlme tikties ar mūsu lasītājiem ir
Ĝoti atšėirīga. Ir tādi mākslinieki, kuri uzreiz
paziĦo, ka „Es esmu Ĝoti dārgs!” un mūsu
saruna neturpinās. Ir cilvēki, kuri pie mums
nāktu, bet tikai tad, ja mēs varētu viĦiem
vismaz kaut ko samaksāt.
Mēs priecājamies, ka tomēr vēl ir tādi
mākslinieki kā Žoržs Siksna, Harijs Ozols,
Leons Krivāns, Zigurds Neimanis, Ēriks
Hānbergs, Laimonis Upmalis un citi, kuri ir
atnākuši uz bibliotēku, lai tiktos ar sava
talanta cienītājiem – mūsu lasītājiem. Šīs
tikšanās vienmēr ir noritējušas Ĝoti sirsnīgi.
Domāju, ka ieguvēji bija visi, kas piedalījās.
Ne jau visu var izmērīt naudas izteiksmē.
Bieži vien ir jūtams, ka māksliniekam pašam
šī tikšanās ir Ĝoti svarīga. Tā 2008. gadā

Bibliotēkas darbinieki var slidot bez
maksas, apmeklēt kafejnīcu ar 30% atlaidi.
Diemžēl mūsu algas ir par mazu, lai katru
dienu pusdienotu kafejnīcā, bet dažreiz šīs
atlaides izmantojam.
Kad mums pirmo reizi parādīja šīs telpas,
pārĦēma tāda laimes un atvieglojuma sajūta
– normālas telpas, silts ūdens, gaisma.
Bibliotēkai nupat ir pievienotas vēl telpas ar domu ierīkot lasītājiem darba vietas pie
datoriem, bet pagaidām to nevar izdarīt, jo
finansējums ir nepietiekams. Tagad bibliotēka ir plaša, bet atrodas divās izolētās
telpās. Esmu ierosinājusi tās savienot ar
arku. Izīrētājiem iebildumu nav, bet atkal
finansējums…
- Sabiedrībā valda uzskats, ka sportisti
nav tie čaklākie bibliotēku apmeklētāji.
Kā tas ir jūsu bibliotēkā?
Mums katru dienu ir apmēram simts
apmeklētāju. Grūti pateikt, cik liels procents
ir to sportistu. Bērni bibliotēkā pilda mājasdarbus un lasa, gaidot sporta nodarbību
sākumu. Vislielākie lasītāji tomēr ir vecāki
un vecvecāki, kuri ir atveduši bērnus uz
nodarbībām.
Gandrīz visi Volvo centra darbinieki ir
bibliotēkas lasītāji. Centra direktors Ēriks
Miljons atnāca uz bibliotēku kopā ar sievu
un abām meitām, iepazīstināja mūs ar savu
ăimeni. Tagad visa Miljonu ăimene lasa mūsu bibliotēkā.
Visciešākā sadarbība mums ir ar Rīgas
Amatniecības vidusskolas audzēkĦiem. Pārsvarā skolā mācās lauku bērni – Ĝoti pieklājīgi, solīdi, vienmēr apmeklē mūsu pasākumus. ViĦi ar lielu nopietnību klausās un
piedalās pasākumos, lai arī tēmas dažreiz ir
Ĝoti sarežăītas. Mums ir laba sadarbība ar šīs
skolas bibliotekāri Vilmu Sprancāni un
latviešu valodas skolotāju Guntu Marihinu.
Apmeklētāju bibliotēkai kĜūst arvien
vairāk. Šėiet, ka arī valsts ekonomiskā krīze
ir sadzinusi cilvēkus bibliotēkās.
- RCB filiālbibliotēka „Kurzeme” bieži
aicina uz neparastiem pasākumiem.
Viens no tādiem ir žurnālista Māra
PĜavnieka intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem dažādu profesiju un interešu pārstāvjiem. Kā radās šī sadar162
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tiek kupli apmeklēti. Kā Jūs aicināt
publiku?
Mēs izliekam afišas bibliotēkā, Volvo
centrā, Amatniecības vidusskolā, Latvijas
Universitātē un citur. Tagad papīrs jātaupa,
tāpēc mēs izliekam afišu tikai bibliotēkā, bet
interesentiem aizsūtam ielūgumus ar e-pasta
starpniecību. Mums ir Ĝoti laba sadarbība ar
apkaimes skolām un arī skolēnus un skolotājus katru reizi aicinām uz pasākumiem. Ja
zinām, ka pasākums varētu kādu cilvēku
interesēt, mēs viĦam piezvanām. ěoti svarīgi
ir katru potenciālo dalībnieku uzrunāt personīgi, lai cilvēks sajustu, ka tieši viĦš tiek
aicināts un gaidīts. Es arī pati pieeju klāt
lasītājam, ja zinu, ka viĦu nākošā pasākuma
tēma varētu interesēt, un saku: „Nāciet, mēs
Jūs Ĝoti gaidīsim un paĦemiet līdzi arī kādu
draugu, kuru tas varētu interesēt!”
- Kur smeĜat idejas neparastiem pasākumiem?
Dažreiz trakas idejas redzu sapnī. Tā tapa
izstāde par bērnību. Lūdzu visiem Volvo
centra darbiniekiem un arī mūsu bibliotekāriem atnest savas bērnības fotogrāfijas.
Pirms dažiem gadiem nosapĦoju „Dzelteno”
izstādi. Daudzas idejas un tēmas ierosina
mūsu lasītāji. Mēs arī rīkojam lasītāju aptaujas. Pēc katra pasākuma aicinām uzrakstīt
par kādām tēmām viĦi vēlas nākošos
pasākumus. ViĦu idejas ir Ĝoti interesantas.
Piemēram, ir ierosināts bibliotēkā rīkot
degustācijas. Protams, ka arī to varētu. Kādu
laiku paralēli studijām vakaros strādāju par
aăenta palīdzi degustācijās, bet mans darbs
bija saistīts ar vīna degustācijām. Par vīnu
tagad zinu Ĝoti daudz, varētu arī sarīkot
degustāciju, bet mūsu bibliotēkā lasa daudz
pusaudžu, tāpēc pagaidām šo ideju atlikām
malā.
Protams, studējam profesionālo literatūru
un sekojam aktualitātēm profesijā, kolēău
interesantākajai darba pieredzei.
- Kāda nozīme Jūsu dzīvē ir ăimenei?
Es ar savu vīru satikos, kad man jau bija
25 gadi. Iepazināmies tiem laikiem moderni
– ar īsziĦu starpniecību. Kādu mēnesi
sarunājāmies tikai pa telefonu, jo abiem bija
bail satikties. Beidzot sarunājām satikšanos
Dzintaros. Mēs uz turieni braucām ar

Bibliotēku nedēĜas tēma bija vēsture. Šādās
aktivitātēs mēs iepazīstam savus lasītājus un
viĦu talantus. Mūsu bibliotēkā lasa Laimonis
Upmalis. ViĦš bibliotēkai bija uzdāvinājis
savu sarakstīto grāmatu „Kara zēna stāsti”.
Lūdzu, lai viĦš lasītājiem pastāsta par grāmatu, par karā piedzīvoto. ViĦš piekrita ar
vislielāko prieku. Man pat bija sajūta, ka
rakstnieks bija gaidījis šo uzaicinājumu. Uz
tikšanos atnāca zēni, kuriem interesēja kara
tēma. Tālāk mūsu sadarbība vērsās plašumā.
UpmaĜa kunga vaĜasprieki ir gleznošana,
kokgriezumi, metāla kalumi. Materiāli, ar
kuriem viĦš darbojas, ir visdažādākie, arī
dzija. Šī gada sākumā viĦa darbu izstāde bija
apskatāma bibliotēkā. Pie izstādes bija
atsauksmju grāmata un Amatniecības
vidusskolas skolēni vērtēja UpmaĜa kunga
darbus, rakstīja savas atsauksmes.
Uzzināju, ka Volvo centra apsardzes Natālijas Matvijenko hobiji ir adīšana, tamborēšana un papīra locīšana. Lūdzu, lai viĦa
novada kādu nodarbību mūsu mazajiem
lasītājiem. Natālijas kundzes vadībā pirms
MāmiĦas dienas 30 bērni no papīra locīja
rozes un tulpes MāmiĦu dienas apsveikumiem.
Ja es pati piedalos kādā pasākumā, es
vienkārši pieeju klāt man interesējošam
cilvēkam, iepazīstos un uzaicinu uz bibliotēku. Tā, kad Centrālajā dzelzceĜa stacijā
bija pasākums ”Pasaule klikšėa attālumā,”
kuru vadīja Voldemārs ŠoriĦš un Zigurds
Neimanis, tiku iesaistīta konkursā un izsaukta visu priekšā. Tad domāju, ja mani aktieri
var tā iesaistīt, kāpēc gan es nevarētu iesaistīt aktierus? Pēc pasākuma piegāju klāt
Zigurdam Neimanim un uzaicināju viĦu tikties ar bibliotēkas lasītājiem. ViĦš neatteica.
Līdzīgi bija ar Anitu Mellupi. Ieraudzīju
kādā izstādē parkā viĦas grāmatu stendu,
piegāju, aprunājos un uzaicināju tikties ar
bibliotēkas lasītājiem. ViĦa tik interesanti
prata iesaistīt klātesošos ėīniešu pasaku
uzvedumos!
ěoti daudzas tēmas ierosina paši lasītāji,
iesaka cilvēkus, kas par tām var pastāstīt.
Sadarbojamies ar Inu Seimani, kas ir dažādu
pasākumu koordinatore.
- Jūsu bibliotēkas pasākumi vienmēr
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Kristīna ar vīru Aivaru

MeitiĦai Elīnai pirmā svecīte dzimšanas dienas tortē

riteĦiem – es no Slokas, viĦš no Rīgas centra. Pēc neilga laika nolēmām īrēt dzīvokli
un dzīvot kopā. Mans vīrs ir no Latgales.
Man bija liels pārsteigums, ka kaut kur
Latvijā patiešām ikdienā runā latgaliski.
Satiekoties sveiciena vietā saka viens otram
„vasals”. Sākumā nesapratu, ko tas nozīmē.
Bet atšėiras jau ne tikai valoda. Tur cilvēki
ir reliăiozāki, sirsnīgāki savstarpējās attiecībās, vairāk orientēti uz ăimeni kā vērtību.
To es jūtu arī mūsu ăimenē. Mums ir tāds
„vecā stereotipa” skatījums uz ăimeni, ja
reiz ir ăimene, tad uz visiem laikiem kopā.
Mans vīrs uzskata, ja ăimenē ir bērns, tad
šėiršanās vairs nav iespējama.
- Kāda nozīme Jūsu dzīvē ir grāmatai?
Dzīvoju Slokā. Katru dienu braucu uz
darbu un mājām ar vilcienu. Vienā virzienā
45 minūtes. Stundā varu izlasīt apmēram 50
lappuses. Pārsvarā vilcienā lasu daiĜliteratūru. Pēdējā grāmata, ko izlasīju, bija
Rukšānes ”Ėīpsalas putni”. ěoti savdabīgi
stāsti, dziĜi individuālas izjūtas. Mazos
stāstos atklāts katra cilvēka mūžs. Patīk labs
humors, bet tāds labvēlīgs.
Sekoju līdzi pusaudžu literatūrai, jo mūsu

lasītāju lielākā daĜa ir pusaudži un
jaunieši tā ap 17-20 gadiem.
Mājās lasu priekšā grāmatas meitai.
Pirms gulētiešanas ar vienu vien pasaku
nekad nepietiek.
- Kādu Jūs redzat filiālbibliotēkas
„Kurzeme” nākotnes attīstības vīziju?
Es gribētu vairāk darbinieku. Šobrīd atkal
esam trīs – tāpat kā bibliotēkas dibināšanas
pirmsākumos 1998. gadā: es, vecākā bibliotekāre Anda Valdmane un apkopēja Mirdza
Pomeranceva. Mirdzišs ir īsts apkopējas
ideāls. ViĦa ne tikai uzkopj telpas, bet arī
labo grāmatas. Kad vēl nebija automātiskā
grāmatu izsniegšana, tad Mirdzas kundze arī
grāmatas lasītājiem kādreiz izsniedza. Tagad
mums ir vienots darba grafiks ar RCB
Zolitūdes filiālbibliotēku, bet viĦas jau
strādā savas bibliotēkas telpās. Nākotnē
telpā, kas ar arku būtu savienota ar pārējo
bibliotēku, būtu preses lasītava un datori
bibliotēkas lietotājiem.
Atliek tikai ticēt, cerēt uz to labāko un
būt optimistam, dzīvot un pārdzīvot šo laiku,
nedomāt neko sliktu, jo domām piemīt liels
spēks. Domāsim labas domas!
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KĀDI LAIKI BIJA…
Saruna ar Rīgas Centrālās bibliotēkas pensionēto darbinieci Kaiju KrūmiĦu.

Reiz sensenos laikos Rīgas pilsētas 1.
publiskajai bibliotēkai – lasītavai, pirmajai un trīs gadus vienīgajai publiskajai
bibliotēkai Rīgā, pievienojās 2. pilsētas
publiskā bibliotēka-lasītava. Gāja gadi un
tiem līdzi mainījās 2. bibliotēkas nosaukums, telpas, darbinieki, bet bibliotēka
bija un joprojām ir atvērta saviem
apmeklētājiem. 2009. gada 24. novembrī
Rīgas pilsētas 2. bibliotēka, ar tagadējo
nosaukumu RCB Šampētera filiālbibliotēka, atzīmēja 100. dzimšanas dienu.
Pirms vairāk kā pusgadsimta šinī bibliotēkā darba gaitas uzsāka Kaija KrūmiĦa,
kurai toreiz bija tikai divdesmit. Bibliotēkas simtgades jubilejas svinībās nolēmām ar Kaijas kundzi tikties vēlreiz, lai
turpinātu sarunu par to, kas reiz bija. Tā
30. novembrī iekārtojamies RCB Juglas
filiālbibliotēkas darbinieku atpūtas telpā,
un Kaijas kundze uzsāk savu stāstījumu:
Es tagad dzīvoju atmiĦās. Tās ir tik
skaistas, ka ar tām var „baroties” ilgi un
dikti. Nāk prātā Puškina „Pīėa dāma”, kur
vecā grāfiene sēd krēslā un saka: „ Kādi
laiki bija, kādas manieres, kādi laiki…”
Varbūt, ka es tagad saku tāpat, bet tie bija
skaisti laiki.
- No vēstures grāmatām zināms, ka Jūsu
bērnības un jaunības laiks Latvijai
nebija tie vieglākie gadi - karš, okupācija, pēckara nabadzība, izsūtīšana.
Kā Jūs to visu pārdzīvojāt?
Esmu dzimusi Rīgā, Pārdaugavā. Vecamtēvam piederēja mājiĦa Abavas ielā, un tur
mēs dzīvojām. Man bija Ĝoti mīĜš vecaistēvs.
Atceros, ka man bija kādi seši gadiĦi un biju
saslimusi. Vecaistēvs pārliecies pāri gultiĦai
un saka: ”Turies tikai mīĜumiĦ, turies!” Bet
es nesaprotu, kāpēc man jāturas? Kur lai es
turos? 1940. gadā vecaistēvs nomira, māju
mantoja mammīte. Tūlīt sākās karš. Mūsu

māja atradās netālu no Jūrmalas-Jelgavas
dzelzceĜa krustpunkta. DzelzceĜa sliedes
briesmīgi bombardēja. Mēs sēdējām mājas
pagrabā, it kā tur drošāk būtu. Tēvs bija
mani pievilcis sev klāt.
Sekoja drausmīgais pēckara laiks. Nebija
ko ēst, nebija elektrības. Visi veikali ciet.
Kad tagad saviem mazmazbērniem par to
stāstu, viĦi netic, jo nesaprot, kā tas tā var
būt. Nevar jau arī badu izstāstīt! Mammīte
toreiz Ĝoti novājēja. Tēvu izsūtīja. ViĦš
pārnāca no izsūtījuma jau galīgi slims ar
plaušām. Tēvs slimoja ar atklāto tuberkulozi
un nomira 1950. gadā. Man no viĦa šī
slimība pielipa. Nācās Ĝoti ilgi ārstēties,
gāzēt plaušas. Labi, ka toreiz par ārstēšanos
nevajadzēja maksāt. Arī sanatorijas bija par
brīvu. Bibliotēkas kolektīvs mani atbalstīja,
jo bieži iznāca kavēt darbu dažādu
procedūru dēĜ.
- Jūs esat bibliotekāre otrajā paaudzē.
Kāda attieksme pret grāmatu un bibliotēku Jums tika ieaudzināta?
Mana mamma Emma KrepliĦa Rīgas
pilsētas 2. bibliotēkā sāka strādāt 1945.
gadā. ViĦai bija Ĝoti stingra vadītāja Langrāte. Es savu mammīti atceros kā Ĝoti
apzinīgu un disciplinētu bibliotekāri. Saskarsme ar bibliotēku man bija jau no mazām
dienām, jo mammīte no bibliotēkas nesa
lasīt daudz interesantu grāmatu. Bērnībā Ĝoti
daudz grāmatu izlasīju. Bet vienu, kura bija
jau no bibliotēkas krājuma norakstīta,
joprojām atceros. Tā saucās „Nekaitini mēnesi”. Tā bija grāmata par rūėiem, kaut kad
20. gados izdota. Šo grāmatu vispirms lasīju
es, tad mana meita, mazdēli un visbeidzot
mazmazbērni vēl prasīja palasīt priekšā.
Nesen ”Nekaitini mēnesi” atdevu LeĜĜu
muzejam.
Visu mūžu esmu lasījusi un lasu grāmatas. Vēlāk, kad jau pati strādāju bibliotēkā,
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- Kā Jūs kĜuvāt par bibliotekāri?
Pabeidzu vidusskolu un bija vajadzīgs
darbs, jo mēs ar mammu bijām tikai divas –
tētis izsūtījumā, brālis tolaik skaitījās bez
vēsts pazudis. Tikai pēc daudziem gadiem
saĦēmām ziĦu, ka viĦš ir dzīvs un dzīvo
Austrālijā. Darbu dabūt nemaz nebija tik
viegli, jo profesijas man nebija. Mamma
sarunāja, ka mani pieĦems strādāt uz izmēăinājuma laiku 2. pilsētas bibliotēkā, kurā
viĦa pati arī strādāja. Tas bija 1953. gadā.
Iepriekšējā bibliotēkas vadītāja Langrātes
kundze jau bija prom no bibliotēkas. Bibliotēku vadīja Ērika Priedniece. Pirmajā darba
dienā man bija tikai viena doma - kaut es to
darbu varētu saĦemt! Toreiz es izturēju pārbaudes laiku un kĜuvu par bibliotekāri. Vēlāk profesiju apguvu Kultūras darbinieku
tehnikumā neklātienē, kuru pabeidzu1956.
gadā. Mans diploms bija ar izcilību. Tas
deva iespēju iestāties Universitātē. Tur es arī
iestājos, bet pēc pirmā kursa jau gaidīju savu
meitu Ievu un studijas pārtraucu.
- Kāda gaisotne valdīja Rīgas pilsētas 2.
bibliotēkā Jūsu karjeras sākumā –
pagājušā gadsimta 50.-60. gados?
Lasītāju bija Ĝoti daudz – stāvgrūdām pilna bibliotēka. Bibliotēka bija atvērta arī
svētdienās, brīva bija tikai pirmdiena. Bija
Ĝoti stingra darba disciplīna. Darba laiks no
12 dienā līdz 8 vakarā. To vajadzēja Ĝoti
stingri ievērot. Atceros, ka vienreiz lūdzu
vadītājai atĜauju aiziet no darba ātrāk, jo bez
15 minūtēm astoĦos gāja mans autobuss.
Priednieces kundze tikai noprasīja: ”Vai tas
ir Jūsu pēdējais autobuss?” Vairāk viĦai
neko teikt nevajadzēja, es sapratu.
Abonementu vadīja Voldemārs Zandbergs. Abonementa vadītājs – tas jau toreiz
bija postenis! Katram darbiniekam bija iedalīti grāmatu plaukti, par kuriem bija jāatbild
– lai grāmatas būtu pareizi sakārtotas, lai
būtu tīrs. Nācās arī ar lupatu rokās darboties.
Mīnuss bibliotekāra darbam – grāmatu putekĜu rīšana, jo grāmatas bija vecas. Prom
mest nevarēja. Garderobiste sēdēja un līmēja
kopā grāmatu lapas.
Nepatīkamākais, ka nāca pavēles par grāmatu izĦemšanu no plauktiem. Tās bija
jānodod ar aktiem iznīcināšanai. Tā vajadzē-

Emma KrepliĦa pirmā no labās,
Kaija KrūmiĦa pirmā no kreisās

es daudz lasīju. Mēs visi daudz lasījām, jo
toreiz jau nebija ne televīzijas, ne datoru.
Mēs tā dzīvojām – no grāmatas uz grāmatu!
Kolēăe Māra Reėe milzīgi ātri varēja izlasīt
jebkuru grāmatu. ViĦa tad mums tās ieteica:
„Meitenes, šitāda grāmata!” Caur savām
rokām esmu izlaidusi Ĝoti daudz grāmatu, jo
vajadzēja izsaiĦot jaunās bibliotēkas grāmatas. Tā es tajās ielūkojos. Arī tagad esmu
RCB Juglas filiālbibliotēkas lasītāja.

Bibliotekāre Kaija 1956. gadā.
Izlēmām, ka vajag ėitelīšus, jo tās drēbītes kā jau
kuram, daudz nevarējām atĜauties
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logu. Tas mums bija Ĝoti labs, visu varēja
atrast.
Biju noslogota ar bibliotēkas māksliniecisko apdari. Vajadzēja daudz zīmēt, noformēt, piemēram, noformēju izstādes, zīmēju to virsrakstus. Padomju laikos jau Ĝoti
daudz vajadzēja visādus lozungus zīmēt. Bet
jāēd jau arī bija kaut kas. Norunājām Ħemt
līdzi ēdienu no mājām un darbā to pasildīt
uz gāzes plītiĦas. Es paĦēmu kaut ko ēdamu
metāla bundžā un uzliku sildīties. Neatceros
– zupu vai putru, vai ko citu. Turpat blakus
uz grīdas uzklāju sarkanu drēbi un ar baltu
krāsu zīmēju lielus burtus. Pa to laiku ēdiens
uzvārījās, bleėa vāks sprāga uz augšu. Viss
bundžiĦas saturs uzlija uz lozunga. Lozungs
beigts, pusdienas pa grīdu, bet tūlīt būs
pulkstenis trīspadsmit un bibliotēka jātaisa
vaĜā! Es tam visam pa vidu ar grīdas lupatu
rokās glābju, kas vēl glābjams. Paspēju
lielumu savākt, kad nāk Priedniece: „Ko Jūs
te ar lupatu, ir taču labi!” Nepamanīja to
avāriju. Tā tā dzīve ritēja.
- Kā veidojās bibliotekāru un lasītāju
attiecības?
Filiālbibliotēkās bija mazāk lasītāju, un
tur bija laiks par dzīvi parunāt.
Bija mums savi „barteri”. Piemēram, pie
mums lasīja Drāmas teātra kasiere. Mēs
viĦai centāmies piedāvāt jaunākās, labākās
grāmatas, bet viĦa ielika tajās biĜetes uz
teātra izrādēm. Tā mēs bieži gājām uz teātri.
BiĜetes nebija dārgas, bet uz labām izrādēm
tās kasē bieži bija jau izpirktas.
Gadījās arī pa kādam kuriozam. Filiālbibliotēku lasītāji bija pie manis Ĝoti pieraduši,
ka es tur sēžu viena pati, ar brūniem matiem.
Vienu dienu mani aizvietoja Brigita KuĜikovska. ViĦai jau Ĝoti agri bija galīgi balti
mati, jau kādos gados trīsdesmit. Nākošajā
dienā es jau atkal strādāju pati. Atnāk kāds
zēns – mūsu lasītājs, bet kopā ar savu mammīti. Abi dikti pārsteigti uz mani skatās. Izrādās, ka zēns Brigitu noturējis par mani,
aizgājis mājās un teicis mammai: ”Kaut kas
ir noticis ar to bibliotēkas tantīti – viĦai pilnīgi balti mati!” Mamma nāk līdzi skatīties,
kas tad ar mani tāds atgadījies, ka vienā
dienā nosirmoju. Tā abi atkal pārsteigti, jo
redz, ka mati ir brūni.

ja izĦemt no Bērnu nodaĜas ebreju autoru
grāmatas. Daudzas grāmatas norakstījām arī
vēlākajos padomju varas gados. Kurš jau
varēja, tas ”piesita” sev pa kādam eksemplāram.
Gadu nostrādāju kopā ar mammu, bet
1954. gadā nāca rīkojums atbrīvot no darba
Emmu KrepliĦu kā politiski neuzticamu
personu. Tas bija mana tēva un brāĜa sakarā,
bet uz mani tas netika attiecināts. Runāt jau
toreiz daudz ko nevarēja, bija jāuzmanās par
katru teikumu. Tā es atkal ăimenē biju
vienīgā pelnītāja.
Bibliotēkas vadītāja Ērika Priedniece
prasīja precīzu darbu, un mēs gājām kā
pulksteĦi, bet gājām ar prieku. Klupdami
krizdami gājām, lai tikai viss būtu labi.
Katru dienu bija jāstrādā līdz pēdējai darba
dienas minūtei. Tomēr nebija tādas dienas,
kad man negribētos iet uz darbu.
Strādājām mēs labi, jo 1957. gadā bibliotēkai par labu darbu piešėīra JāĦa RaiĦa
vārdu. Mēs tiešām ar savu darbu nopelnījām
saukties dzejnieka vārdā, žēl, ka tagad
bibliotēka vairs nav JāĦa RaiĦa bibliotēka.
Nosaukumu jau varēja atstāt. Par bibliotēkas
darbu liecina arī daudzie goda raksti.
- Jūs sekmīgi savienojāt darbu un mācības un pabeidzāt Kultūras darbinieku
tehnikumu. Kā iegūtās zināšanas un
diploms ietekmēja Jūsu karjeras izaugsmi un mainīja ikdienas darba
pienākumus?
Pēc tehnikuma beigšanas saĦēmu pielikumu pie algas. Man uzticēja vadīt Rīgas
pilsētas 2. bibliotēkas filiālbibliotēkas. Bibliotēkai bija divas filiālbibliotēkas. Viena atradās Raudas ielā, otra Altonavas ielā. Filiālēs es strādāju viena. Nebija kam padomu
prasīt. Tā bija Ĝoti laba skola, jo pieradu pie
patstāvīga darba. Divas dienas nedēĜā strādāju Altonavas ielā, bet vienu dienu nedēĜā
apkalpoju lasītājus Raudas ielā. Jaunās
grāmatas uz filiālbibliotēkām bija jānogādā
no 2. bibliotēkas. Grāmatas sasējām pakās,
un es tās nesu, vedu ar sabiedrisko transportu. Pašai nācās arī šīs filiālbibliotēkas
kurināt. Trūka malkas, tā bija slapja.
Dienās, kad nestrādāju filiālbibliotēkās,
vajadzēja uzturēt labā kārtībā kartīšu kata167
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- Kāda gaisotne un tradīcijas valdīja
Rīgas pilsētas 2. bibliotēkas kolektīvā?
Darba kolektīvā es jutos kā ăimenē. Ēriku
Priednieci vadītājas amatā nomainīja Dzidra
Lūse, vēlāk Brigita KuĜikovska, bet viss gāja
vecās sliedēs.
Visvairāk jau man atmiĦā palikušas
kopīgās ekskursijas. Priedniece prata
ekskursijas noorganizēt. Braucām tepat pa
Latviju ar smago mašīnu. Tas nebija dārgi.
1957. gadā es apprecējos, 1958. gadā piedzima meita. Pēc dekrēta atvaĜinājuma atgriezos darbā, jo Ievu pieskatīja mana
mammīte. Mēs Ĝoti saradām kopā ar Brigitu
KuĜikovsku un draudzējāmies ăimenēm.
Atceros, ka pat vienus Ziemassvētkus svinējām pie Brigitas mājās. Tie varēja būt kādi
septiĦdesmitie gadi, kad oficiāli nedrīkstēja
Ziemassvētkus atzīmēt. Atceros, ka mana
mammīte izcepa pīrāgus un mums bija īsta
Ziemassvētku sajūta. No Brigitas esmu mācījusies optimismu. Ja salām, viĦa nečīkstēja, bet uzsauca: ”Pakusties ātrāk un būs
silti!”
Bet mēs šo draudzību un labās savstarpējās attiecības nekad neizmantojām darbā,
lai iegūtu sev kādas atlaides. Visas vadītājas
panāca Ĝoti labu kolektīva darbu un disciplīnu. Brigita to prata panākt tā viegli un ar
mīĜumu.
Man pat kāzu galdus kolēăes bibliotēkā
saklāja. 1977. gadā es biju nolēmusi precēties otro reizi un pārcelties dzīvot uz
Berăiem. Dzimtā māja bija jāpārdod. Mammīte teica: „Kā Tu izdarīsi, tā būs labi. Bet
vai Tu varēsi iedzīvoties Berăos?” Pirms
mēneša ar Jāni bijām pieteikušies laulību
reăistrācijai. Visi notikumi sakrita kopā 1.
novembrī. No rīta ar nākamo vīru gājām uz
Dzimtsarakstu biroju. Tajā pašā dienā izpildkomitejā bija nolikta sēde mājas pārdošanas
sakarā, jo tad neko nevarēja pārdot bez
izpildkomitejas lēmuma. Tajā dienā jau mūsu mājas nākošie saimnieki vācās iekšā, bet
mums vēl šis tas bija jāpārved uz Berăiem.
Domāju – nu kādi gan tur galdi, kādas svinības? Bet Brigita saka, ka tāds notikums
jāatzīmē, lai mēs pēc ceremonijas braucot uz
bibliotēku. Mēs aizbraucām, bet tur vadītājas kabinetā saklāts tāds kāzu galds!

Kaiju un Brigitu dažreiz lasītāji sajauca

Pārpratumi gadījās arī ārpus bibliotēkas.
Bibliotekāriem vajadzēja piedalīties Dziesmu svētku organizēšanā. Te pārskatījās
diriăents Jānis DūmiĦš. ViĦš nāk pa aleju,
apstājas man blakus un jautā: ”Kā Jums
iet?” Es zinu, ka mēs jau neesam pazīstami,
ka viĦš sajaucis mani ar kādu citu. Bet, ja
jau viĦš man prasa, es atbildu, ka nevaru
dabūt ielūgumus uz Dziesmu svētkiem. ViĦš
tūlīt vēršas pie Leonīda Vīgnera: „Leonīd,
iedod man divus ielūgumus!” Tā es varēju
savus vecākus aizvest uz Dziesmu svētkiem.
Strādājot bibliotēkā ilgus gadus, izveidojās labs paziĦu un draugu loks. Lasītāju
vidū atradām sev domubiedrus, ar dažiem
sadraudzējāmies. Viena lasītāja pat centās
mani ar kādu saprecināt, jo tajā laikā jau biju
šėīrusies no sava pirmā vīra.

Ērika Priedniece, Helēna Barkāne
un Kaija KrūmiĦa ekskursijā
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Augšējā rindā no kreisās puses: Kaija KrūmiĦa,
GaĜina Gordejeva, Brigita KuĜikovska,
Helēna Barkāne, Laimdota Šturme,
Valentīna Saveljeva, Brigitas KuĜikovskas vīra māte –
strādāja par apkopēju, Dzidra Lūse, Emma KisĜicka

2. bibliotēkas kolektīvs (no kreisās puses):
Emma KisĜicka, Valentīna Saveljeva,
Laimdota Šturme, GaĜina Gordejeva,
Helēna Barkāne, Erna Šternberga, Kaija KrūmiĦa,
Dagnija, Gunta Pavasare, Brigita KuĜikovska

ěoti skaisti saklāts, kā Brigita to prot. Uz
bibliotēku atvesta mana mammīte, sanācis
viss kolektīvs. Tā nu mēs sirsnīgi svinam
kāzas, bet es skatos pulkstenī, jo tūlīt jāiet uz
izpildkomitejas sēdi. Es garā zilā kleitā, ko
brālis no Austrālijas atsūtīja. Tāda arī aizgāju uz sēdi. Nezinu, ko viĦi par mani domāja,
bet ilgi neaizkavēja, jo teicu, ka man šodien
kāzu diena.
Arī bēdās bibliotēkas kolektīvs bija kopā.
1979. gadā nomira mana mammīte. Atceros,
ka manas mammītes bērēs visi kolēăi bija
atnākuši. Bija tik dabīgi, ka mēs vienmēr
visi kopā gan darbā, gan priekos, gan bēdās.
- Jūs pārcēlāties uz Berăiem, bet šėiet,
ka daĜiĦa sirds tomēr palika 2. bibliotēkā. Nespējāt pretoties biblioēkas
pievilkšanas spēkam un atgriezāties.
Sākumā, kamēr meita vēl bija maza,
sapratu, ka nav reāli veikt tik tālu ceĜu uz
darbu. Sāku strādāt Berău bibliotēkā, vēlāk
LPSR ZinātĦu akadēmijas Koksnes ėīmijas
institūta bibliotēkā. Tas pats bibliotekārais
darbs, bet pēc kāda laika es zvanīju Brigitai,
lai Ħem mani atpakaĜ. Biju jau pārāk ilgi 2.
bibliotēkas gaisu elpojusi un mani visu laiku
vilka atpakaĜ uz šo bibliotēku. Atgriezos.
- Rīgas pilsētas 2. bibliotēka septiĦdesmit gadus no 1911. līdz 1981. gadam
atradās arhitekta Šmerlinga projektētā
skolas ēkā ZeĜĜu ielā 4, bet arī bibliotēkai pienāca Jurăi, ne saukti, ne
gaidīti, ne gribēti. Kā Jūs tad jutāties?
Jā, krievvalodīgā skola pretendēja uz

mūsu telpām. Gājām abas ar Brigitu uz
Kultūras pārvaldi pie Kaupuža. ViĦš pateica
īsi, ja runa ir par izglītību un kultūru, tad
izglītībai ir priekšroka. Telpas bija jāatbrīvo.
Nupat bibliotēkā bija veikts remonts. Tas
mums bija Ĝoti smags laiks. Sajutām, ka
beigusies mūsu skaistā dzīve. Norakstījām
fondu, kuru nespējām paĦemt līdzi, jo mums
ierādīja Ĝoti šauras telpas SmiĜăa ielā 21a.
Pārējās grāmatas sasaiĦojām. Faktiski bibliotēka bija beigusi pastāvēt, jo SmiĜăa ielas
telpās jau neko nevarēja iekārtot. Tādu lielu
rajonu kā Āgenskalns atstāt bez bibliotēkas!
Tā tas bija līdz 1986. gadā pārvācāmies uz
speciāli bibliotēkai celtām telpām Lielirbes
ielā. Šampētera bibliotēku vairs neuztveru
kā 2. bibliotēkas turpinājumu. Man viss palika vecajās telpās skolā. Vienmēr, kad
runāju par savu darbu, gribas teikt 2. bibliotēka. 1988. gadā biju bibliotēkas vadītāja.
- Vai Jums izdevās satikties ar savu
brāli?
Mammīte paspēja satikties. ViĦai trīs
reizes pienāca atbilde, ka šī tikšanās nav
mērėtiecīga un atteikums izsniegt braukšanas atĜauju. Es ilgi nevarēju saĦemties –
māja, mazbērni… 1986. gadā pienāca ziĦa,
ka mans brālis ir miris, bet viĦa vēlēšanās
bija, lai es aizbraucu uz Austrāliju. BrāĜa
sieva man atsūtīja ielūgumu, apmaksāja
ceĜu. Tā 1990. gadā es braucu uz Austrāliju.
Pastāvēju pie sava brāĜa kapa. ViĦa ăimene
mani uzĦēma Ĝoti sirsnīgi. Man tas laiks,
viens ar pusi mēnesis Austrālijā, pagāja kā
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citā dimensijā. Materiāla labklājība, daba
Ĝoti skaista, begoniju tipa puėes zied, ėenguri lēkā pa šoseju. Tur ir skaisti bez gala,
bet Ĝoti gribējās mājās. Lai cik šausmīga
iebraucot likās Rīgas stacija, bet mājas ir
mājas.
Prombraucot Austrālijā gadījās arī kāds
kuriozs. Tā kā lidmašīna izlidoja agri, nācās
nakšĦot Sidnejas viesnīcā. Nu pasakainu
numuru radi man noīrēja! No rīta zvana
telefons pie gultas un jaunekĜa balss angĜu
valodā prasa, kā es jūtos. Domāju, ka brāĜadēls, jo viĦš slikti runā latviski. Atbildu, ka
es Ĝoti skumstu pēc viĦa. Iestājas liels
klusums. Klausule tiek nolikta, bet pēc brīža
zvans pie durvīm. Tur stāv apmulsis lifta
zēns un kaut ko vervelē angliski. Saprotu, ka
zvanītājs ir bijis viĦš, lai pateiktu, ka
brokastis gatavas, bet izdzirdējis, ka es pēc
viĦa Ĝoti skumstu, ieradies personīgi.
- Ja tagad vajadzētu atbildēt uz Jūsu
mammītes jautājumu: ”Vai Tu spēsi
iedzīvoties Berăos?” Kāda būtu Jūsu
atbilde?
Berăos ienācu 1977. gadā. Nebija jau
citas iespējas, jo mans vīrs bija dārznieks,
bet Berăos bija zeme. Pārdaugavā ar dārzkopību nevarējām nodarboties. Berăos
mums dārzā koku nebija – tikai ziedi un liela
siltumnīca. Toreiz bija tāds laiks, kad ar
puėēm varēja dzīvi dzīvot. Tās cilvēki pirka,
tagad jau ziedus importē. Nevienam pašu
puėes vairs nevajag.
1988. gadā mans vīrs nomira. Meita
strādāja, bija piedzimis mazdēliĦš Valters.
Man bija 55 gadi un varēju iet pensijā.
Neteiksim, ka man bija viegli pieĦemt šādu
lēmumu, bet citu iespēju neredzēju, jo
kādam vajadzēja strādāt dārzā. Bibliotēkas
man sāka Ĝoti pietrūkt vēlāk, kad biju
atjēgusies no smagajiem pārdzīvojumiem
sakarā ar vīra nāvi. Bet piedzima otrs
mazdēls Roberts, Valteru sāku vest uz skolu.
Tā es pārmetos uz citu „lauciĦu”.
Joprojām dzīvoju Berăos kopā ar meitu
un viĦas ăimeni. Nupat mazdēls Valters ar
ăimeni pārcēlās uz savu dzīvokli. ViĦam jau
pašam trīs bērni. Mazdēls Roberts pabeidza
12. klasi un strādā Zviedrijā. Zvana katru
pārdienu, jo noilgojies pēc mājām, bet

Latvijā jau darba nav. Meita Ieva ir
žurnāliste. ViĦa strādā dziedniecības centrā
”Akvilona” un intervē dziedniekus, arī
žurnālam „Mistērija” gatavo intervijas. ViĦa
Ĝoti viegli kontaktējas ar cilvēkiem.
Un tā mēs dzīvojam. Ap māju Berăos
tagad aug koki, tūjas, zaĜumi, ziedus
neaudzējam. Mana sirdslieta tagad ir
adīšana, krustvārdu mīklu minēšana. Tas
dod smadzenēm kustību. Gribētos iet vairāk
uz teātri, bet tas tāds padārgs prieks.
- Vai tiekaties ar bijušajām kolēăēm no
2. bibliotēkas?
Mēs ar Brigitu KuĜikovsku joprojām tiekamies „Daugavas Vanagos”. Kādas tur
kādreiz bija balles! Visi bijām kā uz
Atmodas viĜĦa, bet tas bija 1992. gadā.
Tagad jau arī šī organizācija noveco.
NesaskaĦas ar tautiešiem ārzemēs, jo viĦiem
šėiet, ka tik daudz Latvijai palīdzējuši, bet
neiet mums tā, kā vajadzētu.
Ar bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem tikāmies Šampētera filiālbibliotēkas
pēcpusdienā ”Kā sendienās – mums vēl nav
simts”. Simtgades svinībās jau maz no
bijušajiem darbiniekiem varēja atnākt, jo
cienījams vecums, slimības.

RCB Šampētera filiālbibliotēkas 100 gadu jubilejas
pasākumā (Kaija KrūmiĦa pirmajā rindā centrā)

- Ko Jūs novēlētu Rīgas Centrālās
bibliotēkas un filiālbibliotēku darbiniekiem?
Lai darbs ir prieks un nav vienīgi peĜĦas
avots, lai to dara ar prieku un gandarījumu.
Visi laiki jau paiet, paies arī šis, būs jau arī
materiāli labāki laiki. Ja var, lai pabrauc
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Klausoties Kaijas kundzes atmiĦas,
nemanot ir ritējušas stundas un aizritējušas tālu pāri pusdienlaikam. Juglas filiālbibliotēkas darbinieki vairākkārt ir uzvārījuši mums kafiju, bet paši smalkjūtīgi
netraucē – ne atpūsties, ne pusdienot uz
šo telpu nenāk. Nav jau viĦiem arī neviena brīva brīža, jo reorganizētās RCB
Berău filiālbibliotēkas fonds tieši šodien
tiek pārvests uz Juglas filiālbibliotēku.
Mēs nolemjam, ka ilgāk izmantot juglēniešu viesmīlību šodien vairs nevajadzētu.
Visu mūžu tāpat vienā reizē neizrunāt,
visas atmiĦas nepārcilāt. Kādi laiki bija,
tādi laiki bija, tādas manieres bija… un
tie ir atstājuši Ĝoti daudz atmiĦu. Kaijas
kundze ir pratusi šīs atmiĦas saglabāt
gaišas un skaistas, bez pārdzīvotā smaguma sajūtas, tādas, kurās ir patīkami
uzkavēties, tādas, kas dot spēku šodienai.

kaut kur, skatās pasauli, lai tepat Rīgā
apmeklē izstādes, kultūras pasākumus - lai
nenogrimst ikdienā. Tagad jau ir divas
brīvdienas, mums bija tikai viena. Sadzīves
apstākĜi labāki – piespied pogu un veĜa
mazgājas! Ir atbrīvojies laiks, kuru agrāk
mums vajadzēja veltīt sadzīviskām lietām.
Tagad it kā vajadzētu būt vairāk brīva laika,
bet visi tādi drusku apātiski. Kā tas var būt,
ka tie cilvēki, kas ir pieredzējuši karu, izgājuši cauri Sibīrijai, pazīst pilnīgu aukstumu,
badu, bet ir izdzīvojuši un atgriezušies mājās, ir saglabājuši tādu gaišumu sevī? ViĦi
saka, ka te vēl ir Paradīze, bet tie, kas to
smagumu nav pieredzējuši, tagad ir daudz
pesimistiskāki. Jāsaglabā tas optimisms sevī.
Kuriem ir darbs, vajag turēties pie tā. Un,
ja vēl ir naudiĦa, ir ko ēst un valda miers,
nedraud globālas katastrofas, tad jau var
dzīvot.

BIBLIOTĒKA NEKAD NAV PABEIGTA
Saruna ar Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta konsultanti bibliotēku telpu
un interjera jautājumos Zani Šmitu.

Piektdiena, 2009. gada 27. novembris.
RCB Bibliotēku dienesta gaitenī ir skaĜa
darba duna, jo uz Graudu ielu 59 tiek
pārvesta daĜa reorganizēto bibliotēku
krājuma un inventāra. Visapkārt mutuĜo
bibliotēku tīkla reorganizācija un uzsit
arī vienu otru burbuli. Nepieredzēti
straujos tempos jāatbrīvo vienpadsmit
RCB filiālbibliotēku telpas, jāiekārto un
jāpapildina citas. Tas ir jauns izaicinājums arī RCB Bibliotēku dienesta konsultantei bibliotēku telpu un interjera
jautājumos, Arhitektūras zinātĦu doktorei Zanei Šmitai. Tomēr Zane atrod laika
sprīdi sarunai.

jera jautājumos. 2008. gada 19. decembrī aizstāvēji promocijas darbu ”Publisko bibliotēku arhitektūra Latvijā”.
Tavas profesijas un disertācijas tēma
apliecina tautā teikto, ka ābols no
ābeles tālu nekrīt. Tavs tētis ir arhitekts, māmiĦa bibliotēku darba speciāliste. Vai vecāki ietekmēja Tavu profesijas izvēli?
Varētu teikt, ka ne, jo apzināti neviens un
nekad mani nav virzījis izvēlēties arhitekta
profesiju, bet tā vide, kurā augu, neapzināti
Ĝoti ietekmēja manu izvēli. Mans tētis pēc
oficiālā darba laika Ĝoti daudz, pat pa
naktīm, strādāja mājās pie rasējamā dēĜa.
ViĦš rasēja, bet es turpat blakus kaut ko
zīmēju. Man Ĝoti patika zīmēšana.
Skolā man padevās un interesēja dažādi
mācību priekšmeti. Nebija tādas izteiktas

- 2003. gada 3. februārī Tu uzsāki
strādāt RCB Bibliotēku dienestā kā
konsultante bibliotēku telpu un inter171
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- Kā Tu spēji sekmīgi savienot studijas
un darbu divās darba vietās?
Tiklīdz iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, maniem vecākiem un viĦu ieinteresētībai manās studijās bija liela nozīme.
Par to es viĦiem esmu Ĝoti pateicīga. Mūsu
ăimenē vienmēr tika uzsvērts, ka primārais
ir izglītība. Līdz ar to daudzas lietas tika
pakārtotas tā, lai es sekmīgi varētu studēt.
Sākot ar to, ka rudenī tiku atbrīvota no
kartupeĜu talkām, lai varētu gatavot studiju
darbus, un beidzot ar darba grafika pakārtošanu studiju vajadzībām. Pati biju izdomājusi, ka man jāiegūst Erasmus stipendija
studijām ārzemēs. Kamēr cīnījos par šo
stipendiju, vecāki pastāvēja maliĦā, neko
neteica, bet kad biju izturējusi konkursu,
viĦi mani atbalstīja arī materiāli, jo ar
stipendiju vien nepietika, lai varētu 5 mēnešus dzīvot Lundā, Zviedrijā. Pēc otrā studiju
gada jau sāku strādāt tēva birojā SIA
„Arhitekta L.Šmita darbnīca” kā arhitekte –
tehniėe. Izstrādāju diplomdarbu, ieguvu bakalaura grādu un nodomāju – viss, punkts,
negribu vairāk neko par arhitektūras studijām dzirdēt, gribu tikai strādāt, jo apvienot
darbu ar studijām tomēr bija Ĝoti grūti.
Vecāki uzskatīja, ka studijas jāturpina, ka jāizmanto iespēja studēt maăistrantūrā budžeta
grupā. Manai pārliecināšanai tika izmantota
gan „burkāna” gan „siksnas” metode. Es
apsvēru visus plusus un mīnusus un nolēmu
studijas turpināt. Apmēram tāpat tas notika
pēc pusotra gada, kad aizstāvēju maăistra
darbu un man piedāvāja apsvērt domu par
doktorantūras studijām. Sapratu, ka būtu Ĝoti
muĜėīgi šo iespēju neizmantot, jo iesāktā
izpētes tēma Ĝoti interesēja un fakultāte piedāvāja iespēju to padziĜināti pētīt un nodarboties ar pedagoăisko darbu. Trīs ar pusi
gadus doktorantūrā, tas patiesībā prasīja Ĝoti
daudz enerăijas, nervu un veselības. Bija
brīži, kuros domāju, kāpēc man tas ir vajadzīgs, ko es ar to dzīvē darīšu, vai es pārāk
daudz nezaudēju, veltot savu laiku tieši
zinātniskajam darbam? Bija Ĝoti grūti kvalitatīvi izdarīt visus darbus un turpināt pētniecisko darbu. Ieguvums gala rezultātā ir ievērojams – gan pieredze, gan zināšanas. Esmu

intereses par kādu konkrētu jomu, vienu
mācību priekšmetu. Vidusskolas laikā jau
10. klasē sapratu, ka arhitektūra varētu būt
mana izvēle, mērėis uz ko tiekties. Man gan

Ar mammu pamatskolas laikā

bija idejas arī par jurisprudences studijām,
par mūziku, jo es tajā laikā nodarbojos ar
mūziku, spēlēju vijoli. Paralēli mācībām 11.
klasē sāku nodarboties ar zīmēšanu pie
privātskolotājas, kā arī apmeklēju zīmēšanas
kursus, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas
fakultātē, lai sagatavotu jauniešus iestājpārbaudījumiem zīmēšanā. Sāku arī strādāt
tēva arhitektu birojā kā apkopēja. Vēroju
arhitektu darbu un vairāk izpratu šīs profesijas specifiku. Arī tad man neviens neteica,
ka jāstudē arhitektūra – turpināju izzināt,
vērojot apkārt notiekošo.

„Arhitekte ar cirkuli”
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mēs strādājam, kā risinām dažādus ar telpu
funkcionalitāti saistītus jautājumus. Es atbildēju, ka mums katras bibliotēkas telpu
iekārtojums, vai jaunu telpu apgūšana ir
izaicinājums. Nevis tāpēc, ka mums tiek
dots tukšs zemes pleėis, kur jāveido bibliotēka, bet gan tāpēc, ka mums ir Ĝoti daudz
nosacījumu un ierobežojumu, ar kuriem
jārēėinās, plānojot bibliotēku. Nosacījumi
arhitektam ir Ĝoti liels izaicinājums. Es
uzskatu, ka Rīgas Centrālā bibliotēka un tās
filiālbibliotēkas gan visas kopā Ħemot, gan
katra atsevišėi ir liels izaicinājums. Piemēram, Rīgas Centrālās bibliotēkas Pieaugušo
literatūras nodaĜa. Manuprāt, Ĝoti labi izdevies funkcionālais plānojums un iekārtojums, bet šodien, redzams, ka sākotnējam
plānojumam klāt nākušas jaunas mēbeles,
kas nepieciešamas tādēĜ, ka bibliotēkā
radušās jaunas funkcijas vai paplašinājušās
esošās. Tas tikai vēlreiz apliecina to, ka
bibliotēkas iekārtojums nekad nav pabeigts.
Man Ĝoti patīk Bišumuižas filiālbibliotēka. Maza, jauka bibliotēka. Man patīk
bibliotēkas mīlīgā atmosfēra. Milzīga egle
aiz loga. Protams, bibliotēka nevar lepoties
ar plašām telpām un pasaules mēroga iekārtojuma risinājumiem, tomēr tai raksturīga
nelielai bibliotēkai būtiskā intīmā gaisotne.
Patīkama ir Svešvalodu filiālbibliotēka, kura
pēc Britu padomes bibliotēkas “mantoto”
mēbeĜu iegūšanas kĜuvusi koša un interesanta ar skaistu skatu pa logu, kas vizuāli
paplašina bibliotēkas telpas. Filiālbibliotēka
„Vidzeme” ir jau citos svaru kausos mērāma. Tā ir lielas koka un mūra ēkas rekonstrukcija ar piebūvi, komplicētu plānojumu, kas tika pakĜauts esošās ēkas plānojuma struktūrai, un ievērojami lielāku kopējo platību. Mūsu filiālbibliotēkas ir Ĝoti
atšėirīgas gan pēc telpu platības, gan ēkas un
iekārtojuma iespējām kopumā, līdz ar to tās
ir Ĝoti grūti savstarpēji salīdzināt. Katra
filiālbibliotēka ir izaicinājums.
- Šobrīd notiek Ĝoti strauja bibliotēku
tīkla reorganizācija. Kādus izaicinājumus Tev tā ir nesusi?
Vakar no direktores saĦēmu ēkas plānus
lielajai topošajai filiālbibliotēkai „Pārdaugava”. Man bibliotēku tīkla reorganizācija

pārbaudījusi, cik daudz es spēju izturēt, kā
es varu mobilizēt sevi darbam, kā es spēju
sakoncentrēties, lai izvērtētu prioritātes un
sistemātiski turpinātu iesākto. Vecākiem
milzīgs paldies par atbalstu. Ir bijušas situācijas, kad vairs nespēju saĦemties un tieši
tajās reizēs ăimenes un tuvinieku atbalsts ir
neatsverams. Mammai arī par pacietību
medālis pienākas, jo kā nekā divi arhitekti
mājās – ir ko turēt!
- Kā divi dažādu paaudžu arhitekti tēvs un meita saprotas, strādājot kopīgos projektos?
Mums projektēšanā ir līdzīga domāšana:
pirmkārt funkcionalitāte, otrkārt efektīva
ekspluatācija un treškārt – estētika. Protams,
estētika ir Ĝoti nozīmīga, bet, ja projektējot
par primāro izvirza tikai ēkas arhitektoniskā
veidola estētisko kvalitāti, aizmirstot par
funkcionalitāti vai ekspluatācijas izdevumiem, ēkas lietošanas laikā tehniskās un
funkcionalitātes problēmas nomāc ēkas estētiku. Tēvs ir vairāk tehnisks cilvēks ar Ĝoti
spēcīgu konstruktīvo domāšanu. Man šīs
spējas vēl nav tik spilgti attīstītas. Kopā radoši strādājot atrodam labāko risinājumu.
Tomēr ir arī diskusijas un pat radoši strīdi
par dažādiem projektēšanas jautājumiem.
Mums ir bijis arī tā, ka nespējam vienoties
un risinām katrs savu projekta variantu un
tad tos liekam kopā, skatāmies, kas kuram
labāk izdevies. Mēs viens no otra daudz ko
iegūstam un mācāmies.
- Tu jau gandrīz septiĦus gadus strādā,
lai RCB un filiālbibliotēkas iegūtu
mūsdienīgu veidolu. Kā Tu vērtē RCB
un filiālbibliotēku ēkas, interjeru. Kā
Tev izdevies to uzlabot, kādas ieceres
realizēt?
Tas ir Ĝoti sarežăīts jautājums. Ja drīkst,
es salīdzināšu. Šogad rudenī kopā ar RCB
direktora vietnieci Doloresu Veilandi bijām
mācību braucienā Barselonā. Apmeklējām
plašas bibliotēku telpas gan jaunās, gan jau
ilgāku laiku lietotās publiskās bibliotēkās.
Katrā bibliotēkā arhitekts strādājis ar izdomu un ēkas plašais funkcionālais plānojums devis iespēju radoši izpausties. Kataloniešu arhitektiem un bibliotēku vadītājiem
Ĝoti interesēja, kādas bibliotēkas ir Rīgā, kā
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kontekstam, bet gan brīva, nepiespiesta
atmosfēra. Telpaugi var būt skaisti un koši
dekori, tomēr nevajadzētu pārspīlēt, radot
nepārskatāmus puėu kalnus uz palodzēm un
grāmatu plauktiem, kuri ir arī grūti kopjami
un dažkārt pat apgrūtina grāmatu plauktu
lietošanu. Pirmais, ko var nodrošināt ar minimāliem līdzekĜiem, ir uzturēt telpas tīras.
Telpas estētisko kvalitāti būtiski uzlabo tīrība, svaigs gaiss un labs apgaismojums. To
visu var panākt bez lielas līdzekĜu ieguldīšanas.
- „Arhitekta L.Šmita darbnīcā” ir tapuši
daudzi Latvijas bibliotēku projekti.
Kādi no tiem Tev pašai ir īpaši mīĜi?
Ir realizēts Vidzemes augstskolas bibliotēkas projekts Valmierā. Latvijā šī bibliotēka
ir viena no lielākajām publiskajām bibliotēkām, kas ir no jauna uzbūvēta kā publiskās
bibliotēkas ēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas
filiālbibliotēkas „Vidzeme” renovācijas projekts arī ir tapis mūsu darbnīcā.
Izdevusies ir Latgales Centrālā bibliotēka, kura atrodas Daugavpils Vienības namā. Izstrādājot šīs bibliotēkas telpu renovācijas projektu, bija jāievēro Ĝoti daudzi
nosacījumi, kas attiecas uz nama vēsturiskā
interjera atjaunošanu un vēsturisko detaĜu
iekĜaušanu bibliotēkas funkcionālajā plānojumā. Rezultāts ir izdevies. Tā ir viena no
retajām bibliotēkām Latvijā, kurā es neredzu, ka telpas būtu apaugušas ar neplānotām
mēbelēm. Tas nozīmē to, ka darba uzdevums no bibliotekāru puses ir bijis Ĝoti labi
pārdomāts, projektēšanas laikā izstrādātais
risinājums ir veiksmīgs. Bibliotēka ir gaiša,
tai raksturīga kultūras iestādes atmosfēra.
Pie abonementa telpas un lasītavas sienām
izstādīti mākslas priekšmeti un gleznas.
Bibliotēkas direktore JeĜena Šapkova ir teikusi, ka bibliotēka nosacīti kĜuvusi par vienu
no pilsētas mākslas galerijām, jo bibliotēkas
telpās regulāri ir apskatāmi mākslas darbi.
Tie ir lielākie projekti, pie kuriem esam
strādājuši, taču ir izstrādāti arī tādi mazāku
bibliotēku projekti, kā publiskā bibliotēka
Carnikavas Tautas namā, Doles Tautas namā
Ėekavā un citur.
- Kādas citu arhitektu projektētās Latvijas publiskās bibliotēkas Tev patīk?

prasīs Ĝoti daudz darba Ĝoti īsā laikā. Tas ir
kārtējais no lielajiem izaicinājumiem –
daudz nosacījumu, maz laika un ierobežots
līdzekĜu daudzums. Centīsimies darīt visu
iespējamo, lai izveidotu labu filiālbibliotēku.
Domāju, ka filiālbibliotēka „Pārdaugava”
bibliotēku tīkla reorganizācijā ir Ĝoti labs
risinājums. Mēs varam priecāties, ka Rīgas
Dome patreizējā ekonomiskajā situācijā, ir
atradusi iespēju nevis izsvītrot mazās bibliotēkas no Rīgas kartes, bet aizvietot tās ar
lielu filiālbibliotēku, kurā apvieno mazākās.
Tas šobrīd ir pats labākais risinājums.
Lasītāji būs ieguvēji, jo mazu filiāĜu vietā
saĦems plašāku bibliotēku un kvalitatīvāku
bibliotekāro pakalpojumu.
- Vai ir bibliotēkas, kuru telpas atbrīvojot ir mazliet tomēr kaut kā žēl?
Jā, man ir žēl filiālbibliotēkas „Laima”, jo
tā ir viena no tām mazajām, jaukajām,
sirsnīgajām bibliotēkām. Bibliotēkas telpās
nesen tika veikts remonts, jaunas mēbeles.
Manuprāt, citos apstākĜos, tā būtu varējusi
turpināt darbu kā grāmatu izsniegšanas
punkts, jo telpas pilnvērtīgai bibliotēkas
darbībai tomēr ir par šauru.
Var saprast, ka cilvēki ir Ĝoti pieraduši pie
mazo bibliotēku atmosfēras. Aiziet uz mazo
bibliotēku blakus mājām, aprunāties ar
„savu” bibliotekāru, daudziem lasītājiem
bija tāds ikdienas rituāls. Varbūt tagad būs
jāveic tālāks ceĜš līdz bibliotēkai, bet
bibliotēkas sniegtais pakalpojums būs daudz
kvalitatīvāks.
Kādreiz var redzēt, ka bibliotekārs ir Ĝoti
centies, lai bibliotēkas telpās būtu skaisti un
mājīgi – plaisas sienās piesegtas ar dekoriem, pa grāmatu plauktiem vijas vīteĦaugi…, bet cerētais rezultāts ir izpalicis vai
panākts pat pretējais efekts. Kā radīt mājīgumu bibliotēkā, ja līdzekĜu ir maz vai
nemaz, kā nesabojāt bibliotēkas interjeru?
Tas ir Ĝoti sarežăīts jautājums. Publiskās
bibliotēkas mērėis ir būt mājīgai, lai cilvēki
justos ērti, lai nav sajūta, ka esi iegājis
veikalā, kur valda steiga. Līdz ar to
bibliotēkas darbiniekiem ir nedaudz tendence pārprast, jo jārada nevis mājas sajūta
ar daudziem puėupodiem, pašdarinātām
dekorācijām, kas īsti neatbilst bibliotēkas
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~ Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2009 ~
vojamās apbūves projektēšanā un būvniecībā. Šādi risinājumi izplatīti ASV.
- Kādu laiku Tavs vārds saistījās ar
Ikšėiles pilsētas politisko apvienību
„Iedzīvotāji”. Kā Tu nokĜuvi politikā
un kādu pieredzi guvi?
Pirms diviem gadiem Ikšėilē – pilsētā,
kurā es dzīvoju, sakāpinājās dažādas saimnieciska rakstura problēmas, kas apgrūtināja
ikdienas dzīvi un bremzēja pienācīgu pilsētas un novada attīstību. Saimnieciskās problēmas saasināja “Kultūras kalna” projekts,
kura īstenošana Ikšėilei bija pārāk dārga un
būtiski mainītu pilsētas vēsturisko centru un
pilnībā likvidētu brīvdabas estrādi. Diskutējot par jaunā kultūras nama projektu, tā
nepieciešamību un konkrētās idejas piemērotību Ikšėiles vajadzībām, apvienojās daudzi Ikšėiles un novada iedzīvotāji. Sākām
apkopot domas, viedokĜus, daudz skaĜāk
diskutēt par lietām, kas pilsētā būtu jārisina,
iesaistot un informējot visus iedzīvotājus, ne
tikai tos, kas dienas laikā atrodas pilsētas
centrā. Šādu impulsu vadīta radās biedrība
„Iedzīvotāji”. Vēlāk, novērtējot situāciju un
plānojot, kā attīstīt novadu un veicināt ikviena iedzīvotāja dalību novada aktualitātēs,
radās nepieciešamība dibināt politisko apvienību „Iedzīvotāji”. Es biju viena no šīs
apvienības dibinātājām. Tomēr īsā laikā es
vīlos daudzos līdzbiedros un izstājos no
apvienības. Guvu atziĦu, ka katrs Latvijas
iedzīvotājs var darīt kaut ko savu un apkārtējo dzīves apstākĜu uzlabošanas labā, tomēr,
lai sasniegtu mērėi, visiem jābūt vienotiem
domās un darbos. Morāles uzskatiem jābūt
līdzīgiem.
- Kādas rakstura īpašības Tev cilvēkos
nepatīk?
Liekulība, melošana. Manai vecaimātei
bija teiciens: ”Mazi meli rada lielu neuzticēšanos”. Cilvēkiem reizēm ir grūti saĦemties un pateikt patiesību, bet meli bojā savstarpējās attiecības.
- Tu esi izmēăinājusi savas spējas un
talantu vēl vienā lauciĦā – pedagoăiskajā darbā. Ko Tu māci saviem
studentiem, kā jūties starp viĦiem?
Studējot Rīgas Tehniskās universitātes
doktorantūras programmā, tiku uzaicināta

Ja runājam par citu arhitektu projektiem,
tad Ĝoti veiksmīgs risinājums ir Jura Pogas
projektētā Ventspils galvenā bibliotēka. Protams, ir atsevišėas lietas, kuras es darītu
savādāk, tomēr man Ĝoti patīk, kā šī
bibliotēka iekĜaujas pilsētas vidē. Tā nelauž
vecpilsētas mērogu, fasāžu un plānojuma
risinājums veiksmīgi atspoguĜo publiskās
bibliotēkas funkciju. Jauno Pārventas bibliotēku vēl neesmu apmeklējusi, bet cik var
spriest pēc publicētajiem attēliem un presē
lasītā, tā ir krasi atšėirīga no līdzšinējiem
publisko bibliotēku risinājumiem Latvijā.
- Tu esi redzējusi daudzu valstu bibliotēkas. Vai to arhitektūrā un interjerā ir saskatāmas būtiskas atšėirības,
ko nosaka piederība tai vai citai valstij,
tautai?
Jā, ir atšėirības starp dažādu valstu bibliotēkām. To ietekmē gan iedzīvotāju prasības pret publisko bibliotēku, gan konkrētās
valsts arhitektūrai raksturīgās iezīmes, kas
atspoguĜojas pilsētvidē tik nozīmīgos objektos, kāda ir publiskā bibliotēka. Piemēram,
Katalonijā arhitekti izvairās no spilgtu krāsu
lietošanas bibliotēkas interjerā. Varētu teikt,
ka bibliotēkas ir „bezkrāsainas”, jo telpu sienas ir vienkrāsainas, parasti baltas vai gaiši
pelēkas. Grīdām tiek izmantotas pelēkas vai
melnas flīzes. Šāda krāsu izvēle vairākās
bibliotēkās Ĝoti pārsteidz, jo mūsu publiskajās bibliotēkās raksturīga krāsu izmantošana gan telpu apdares materiālos, gan mēbelēs. Katalonijas bibliotēkās netiek izstādīti
mākslas priekšmeti. Savu krāsu izvēli un
askētismu bibliotēku interjeros arhitekti pamato ar spilgto saules gaismu, kas būtiski
ietekmē telpas.
Sietlā un citās ASV bibliotēkās, aktualizēts ilgtspējīgs bibliotēku ēku princips. Tā
kā publisko bibliotēku ēkas ir celtas par
sabiedrības līdzekĜiem, Ĝoti aktuāla ir racionāla un efektīva ēkas ekspluatācija. Tāpēc ēku tehnisko vajadzību nodrošināšanai
tiek izmantota saules un vēja enerăija. Lietus ūdens tiek savākts un novadīts ārtelpu
apstādījumu laistīšanai. Ēkai, kura paredzēta
publiskai lietošanai ir jābūt videi draudzīgai
un ilgtspējīgai, kā arī jākalpo par piemēru
ilgtspējīgas arhitektūras īstenošanai arī dzī175

~ Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2009 ~
sagatavot un lasīt lekcijas 1. un 2. kursa
studentiem. Sagatavoju lekciju kursu ”Ēku
tipoloăija”. Lekciju kursā tiek apskatīta teorija par visiem ēku tipiem – pirmajā mācību
pusgadā par dzīvojamām ēkām, otrajā pusgadā par visām publiskajām ēkām un
būvēm. Man Ĝoti patika gatavot lekcijas, jo
pati uzzināju daudz jauna un gatavošanās
process ir interesants. Patika, ka ar katru
nolasītu lekciju pati arvien labāk izpratu, kā
jāstāsta, lai students saprastu. Sākumā lasīt
lekcijas man bija milzīgs pārbaudījums, jo
man un studentiem bija neliela vecuma atšėirība. Brīžiem tā bija kā spēle ”kurš –
kuru”. Studenti ir Ĝoti dažādi. Šogad ir brīnišėīgs kurss – toleranti, gudri, ieinteresēti,
inteliăenti un Ĝoti atsaucīgi jaunieši, bet ir
bijuši kursi, kuros valda jandāliĦš, jo studenti vienkārši nespēj pusotru stundu sakoncentrēties darbam.
Saviem studentiem es saku, ka arhitektūra
ir māksla, bet tā ir arī Ĝoti liela atbildība.
Mēs varam izvēlēties kādas teātra izrādes
noskatīties, kādas mākslas darbu izstādes
apmeklēt, kādas grāmatas lasīt, kādu dizaineru apăērbu valkāt, kādu mūziku klausīties,
bet arhitektūrā tāda izvēle netiek dota.
Arhitektūra mums ir visapkārt. Sākot ar
pilsētvidi – ielām un laukumiem, parka apstādījumiem, publisko bibliotēku, baznīcu,
skolu, jebkuru citu ēku un beidzot ar katra
cilvēka dzīves telpu – tā visa ir arhitektūra.
Arhitektūra mūs ietekmē, gribam mēs to vai
negribam. Tāpēc arhitektam ir tā milzīgā
atbildība visu cilvēku priekšā. Ja gleznotājam ir drūms noskaĦojums, viĦš rada depresīvu gleznu – mums ir izvēle – skatīties uz
to vai ne, bet arhitektam ir jārēėinās, ka
cilvēkiem „viĦa emocijās” būs jādzīvo.
Šobrīd lekcijas nelasu, jo vadu pedagoăisko praksi diviem doktorantiem, kuri
praktizējas lekciju gatavošanā un lasīšanā
„Ēku tipoloăijā”. Gadi, kurus esmu nostrādājusi kā lektore, lika man saprast, cik
smags ir pedagoga darbs. Tagad es daudz
augstāk vērtēju jebkura pedagoga darbu, vai
tas ir bērnudārza audzinātājs vai skolotājs.
Tas ir milzīgs darbs. Pedagogam jābūt
labam psihologam, lai noturētu auditorijas
uzmanību, jāprot iemācīt, radīt interesi un

veicināt skolēna vai studenta pašizaugsmi.
- Kāda dzīves veida piekritēja Tu esi?
Es esmu par zaĜo dzīves veidu. Neesmu
ekstrēmiste, tomēr pievēršu uzmanību globāliem procesiem, kurus ikviens var ietekmēt. Domāju par tādiem ikdienas sīkumiem
kā atkritumu šėirošana, nelietoju plastmasas
maisiĦus, nepērku lietas, kas ir dīvaini un
pārspīlēti nelietderīgi iesaiĦotas. Nelietoju
matu lakas un citus aerosolus, jo tie ir kaitīgi
apkārtējai videi. Tā kā dzīvoju ārpus Rīgas
bieži nākas lietot auto. Savus ikdienas braucienus ar auto plānoju tā, lai pēc iespējas
vairāk brauktu kopā ar ăimeni vai draugiem.
Vasarās daudz braucu ar velosipēdu. Tāda
vides piesārĦošana kā atkritumu atstāšana
mežā vai pilsētā uz ielas man ir nepieĦemama un esmu kategoriski pret tādu cilvēku
nevīžību un nespēju ar cieĦu izturēties pret
apkārtējo vidi. Saprotu, ka tas ir maz, tomēr
vairāk kā nekas.
Atbalstu Latvijas ražotājus un, ja ir iespējams, izvēlos Latvijā ražotu pārtiku un citas
preces. Tomēr neesmu īstais cilvēks, ar kuru
kopā doties iepirkties, jo katrai precei es
spēju atrast vairākus iemeslus, kāpēc to nevajag pirkt. Šādi no nevajadzīgiem pirkumiem esmu atrunājusi gan savus ăimenes
locekĜus, gan draugus, kuri vēlāk man ir
pateicīgi. Esmu lieko priekšmetu pretiniece.
Ar tādu attieksmi samazinu savu atkarību no
lietām un cenšos pie tā radināt arī savu
ăimeni un draugus.
- Kā Tu pavadi savu brīvo laiku?
Mans draugs Kristaps mani ir iesaistījis
piedzīvojumu sacensībās. Sākotnēji piedalījos kā aktīva novērotāja un atbalstītāja.
2007. gadā pārī ar Kristapu piedalījos Magnēta rīkotajās mazajās piedzīvojumu sacensībās, bet pagājušajā gadā pati sāku piedalīties sacensībās komandas “Nodri” sastāvā.

Starts „Mona 2008” komandas „Nordi” sastāvā
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izbraucam vakara pastaigās ar divriteĦiem.
Mammai ir trīsritenis, bet viĦa ir viena no
aktīvākajām braucējām.
- Kādas grāmatas Tu lasi?
Esmu no tiem cilvēkiem, kas uzklausa
citu cilvēku ieteikumus. Kad studēju, daudz
lasīju grāmatas par mākslu un arhitektūru,
mazāk daiĜliteratūru. Tagad vairāk lasu biogrāfiskus romānus, vēsturiskas grāmatas par
ievērojamām personībām. Nesen lasīju Laimas Muktupāvelas „Mīla BenjamiĦa”. Bieži
pārlasu Šekspīra „Romeo un Džuljetu”,
kādreiz Džovanni Bokačo „Dekameronu”.
- Kādas dāvanas Tu lūgtu Ziemassvētku
vecītim?
Vēl divus gadus atpakaĜ Ziemassvētku
vecītim lūgtu, lai uzdāvina man laiku. Toreiz
man tā Ĝoti pietrūka. Disertācija pabeigta, arī
laiks ir atradies. Tagad es lūgtu fizisku un
emocionālu miera sajūtu. Cilvēki uztraucas
un Ĝoti daudz enerăijas tērē, lai no dzīves
izskaustu nejaušības, lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Kad izveidojas lietu kārtība
gan fiziskā, gan emocionālā ziĦā, iestājas
miers. Lai visiem sirdīs ir Ziemassvētku
miera sajūta.

Pamatā tās ir orientēšanās sacensības, kur
kopējā ideālā distance ir 150 km, kas jāveic
norādītajā kontrollaikā. Jaunkalsnavas sacensībās “Mona 2008” piedalījos komandas
„Nordi 2” sastāvā kopā ar Gunti (Gunča),
Māri (Krīdža) un Aigaru (Džidža). Noteiktais kontrollaiks bija 32 stundas. Šo distanci
veicām kājām, ar velosipēdu un ar laivu,
orientējoties apvidū tikai ar kompasu.

Gatava startam

Nepiedalāmies uzvaras pēc, bet gan sava
prieka pēc, jo konkurence ir Ĝoti sīva un uz
pjedestāla stāv komandas, kas pastāvīgi Ĝoti
rūpīgi gatavojas un ir Ĝoti labā fiziskā formā,
tomēr cīĦas spars ir pamatīgs. Kopā pārvaram grūtības, atbalstam viens otru, kopā varam pieĦemt lēmumu turpināt vai izstāties
no sacensībām, kad saskaramies ar nepārvaramiem sarežăījumiem. Tas ir Ĝoti labs
veids, kā atslēgties no darba un ikdienas.
Vairākas stundas bez mobilā telefona, civilizācijas.
Daudz laika pavadu kopā ar ăimeni. Savu
bērnību atceros kā vienu vienīgu „rožu
lauku”. Gādīgi vecāki, brālis un četri vecvecāki. Kopā ar ăimeni un krustvecākiem
braucām ekskursijās. Bērnībā viss šėita tāds
vienkāršs un idillisks. Tagad visi kopīgi
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tūras departamenta direktore Diāna Čivle,
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore
Venta Kocere, grāmatas mākslinieks Valdis
Villerušs u.c.
• 28. janvārī RCB TorĦakalna filiālbibliotēkā viesojās dzejnieks Valdis Rūja.
• 28. janvārī RCB Annas filiālbibliotēkā
viesojās rakstniece Inese Zandere un
izdevniecības „Liels un mazs” projektu
vadītāja Zane Jauja.
Inese Zandere prezentēja jauno bilžu
grāmatu „Ko teica GaiĜa kungs”, kas tapusi
sadarbībā ar Dailes teātra kostīmu mākslinieci Ilzi VītoliĦu. Grāmata nākusi klajā
apgādā „Liels un mazs”, tajā bez mazās
dzīvnieku valodas vārdnīciĦas, ir arī izgriežamas papīra lelles – grāmatas varoĦi.
• 31. janvārī RCB Juglas filiālbibliotēkā
lasītāju klubā „Juglas aicinājums” viesojās
rakstniece Inga Jēruma.
• Janvārī sākās RCB organizētā akcija
“Rīga lasa 2009. gadā”, kas notika līdz pat
decembrim un bija veltīta lasīšanas un
dažādu literatūras žanru popularizēšanai
iedzīvotāju vidū.
Katru mēnesi akcijas ietvaros tika piedāvāta noteikta žanra literatūra, bibliotēkās
tika rīkoti dažādi šim literatūras žanram
veltīti pasākumi: janvārī tas bija detektīvs,
februārī – romantiskais romāns, martā –
fantastika un fantāzija, aprīlī – dzīvesstāsts,
maijā – ceĜojuma apraksts, jūnijā – bērnu
grāmata, jūlijā – trilleris, augustā – vēsturiskais romāns, septembrī – dzeja, oktobrī –
memuāri, novembrī – pasaka, decembrī –
stāsts un novele.

JANVĀRIS
• 14.janvārī RCB tika atklāta fotogrāfa un
brīvmākslinieka Vilhelma Mihailovska fotoizstāde „Portreti”, piedaloties arī darbu
autoram.
Izstādē bija aplūkojamas 23 lielformāta
fotogrāfijas, kuru vidū bija Ādolfa Skumes,
Vizmas Belševicas, Gunāra Cilinska, JāĦa
Streiča, Jura Podnieka, Ojāra Vācieša,
Vijas Artmanes, Ojāra Vācieša un daudzu
citu pazīstamu kultūras darbinieku portreti.
Vairāku gadu desmitu laikā Vilhelms
Mihailovskis radījis unikālu galeriju, kas
ietver vairāk nekā 1000 izcilu Latvijas
personību portretus.
• 14. janvārī RCB filiālbibliotēkā “Kurzeme” viesojās mūziėis Johny Salamander
un hennas, pīrsinga un tetovēšanas mākslinieks Ojārs Dernovs.
2009. gadā RCB filiālbibliotēkā “Kurzeme” notika virkne pasākumu, kuros
viesojās sabiedrībā zināmi cilvēki un kas
tapa sadarbībā ar žurnālu “Ātrāk un
SkaĜāk” un žurnālistu Māri PĜavnieku.
• 15. janvārī Latvijas Nacionālā teātra
Baltajā zālē notika Rīgas Domes Kultūras
departamenta Gada balvas ''Baltais zvirbulis
2008'' pasniegšanas ceremonija, kurā balvu
par bibliotekāro pakalpojumu atpazīstamības
un popularitātes pieauguma veicināšanu
saĦēma RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja
Daina Ăeibaka.
• 21. janvārī RCB notika “Rīgas Centrālās
bibliotēkas
gadagrāmatas
2007”
prezentācija.
Piektā RCB gadagrāmata iznāca 2008.
gada nogalē. Tā sniedz daudzpusīgu ieskatu
Latvijas lielākās publiskās bibliotēkas
darbībā un stāsta par 2007. gada svarīgākajiem notikumiem. Gadagrāmatas prezentācijā piedalījās Rīgas Domes Kultūras,
mākslas un reliăijas lietu komitejas priekšsēdētāja Helmī Stalte, Rīgas Domes Kul-

FEBRUĀRIS
• 11. februārī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” viesojās rakstnieks Viks pasākumā
„Ciemos aicina Viks un viĦa Pakrastnieki”.
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MARTS

• 11. februārī RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme” viesojās mūziėis Jānis Grodums (sadarbībā ar žurnālu „Ātrāk un SkaĜāk”).
• 12. februārī RCB darbinieku tālākizglītības pasākumu ietvaros SIA „Marketing
House” biznesa attīstības direktors Ainārs
Lankovskis nolasīja lekciju „Arhetipu
nozīme kultūrā un mārketingā”
• 18. februārī RCB direktore Dzidra Šmita
piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta organizētajā
apaĜā galda diskusijā reăionu galveno bibliotēku direktoriem.
Diskusijā piedalījās Madonas, Ogres,
Valkas, Valmieras reăionu un Jūrmalas un
Rīgas pilsētas bibliotēku direktori, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas speciālisti un LR
Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaĜas
pārstāvji.
• 19. februārī RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga piedalījās invalīdu biedrības ”Apeirons” seminārā ”IT pieejamības risinājumi cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām”.
• 25. februārī RCB TorĦakalna filiālbibliotēkā viesojās dzejnieks Arnolds AuziĦš.
• 27. februārī RCB Juglas filiālbibliotēkā
viesojās jurists, politiėis un vairāku grāmatu
autors Andris Grūtups.
• 27. februārī Rīgas Latgales priekšpilsētas
izpilddirekcijas ikgadējo Pateicības balvu
saĦēma RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēkas
vadītāja Olga Sincova un RCB Annas
filiālbibliotēkas vecākā bibliotekāre Lidija
Sorokina.
• No februāra Rīgas Centrālajā bibliotēkā
un visās tās filiālbibliotēkās apmeklētāji
portālā www.filmas.lv bez maksas var
skatīties labākās Latvijas filmas.
Projekts tapis pēc Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas iniciatīvas, sadarbojoties valsts aăentūrām „Nacionālais Kino
centrs” un „Kultūras informācijas sistēmas”. Noskatīties filmas iespējams tikai pie
pašvaldību publisko bibliotēku datoriem visā
Latvijā – šādu iespēju nodrošina Publisko
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva
dēls” ietvaros izveidotais bibliotēku iekšējais tīkls Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā.

• 6. martā pēc renovācijas darbu atsāka
RCB Vecrīgas filiālbibliotēka.
Vecrīgas filiālbibliotēka ir viena no specializētajām RCB filiālbibliotēkām, kas saviem apmeklētājiem piedāvā plašu informācijas klāstu par Rīgu. Bibliotēkas krājumā ir gandrīz 3000 dažāda veida
informācijas nesēju, kas satur novadpētnieciska rakstura informāciju par Rīgu gan
latviešu, gan citās valodās. Tās krājumā ir
arī daiĜliteratūra par Rīgu un tās vēsturi, kā
arī informācijas nesēji par jūgendstilu Rīgā
un citās pasaules valstīs. Vecrīgas filiālbibliotēkas atklāšanas pasākuma ietvaros
notika arī fotomākslinieka Romvalda Salcēviča fotoizstādes „Rīga tuvplānā” atklāšana, kurā piedalījās arī pats fotomākslinieks.
• 7. martā RCB Ėengaraga filiālbibliotēkā
notika grāmatas „Rūgtās vīnogas” prezentācija.
Grāmatā apkopota Regīnas Andersones
un Artura Gusakova dzeja, Intas OzoliĦas
un Sanitas Giričs proza un Luānas Loinertes
scenārijs. Grāmatu izdevusi Starptautiskā
mākslinieku asociācija „Fabrika - 34”. Tajā
ietvertie autoru darbi noformēti kā atsevišėas grāmatas – katra ar savu titullapu.
• 10. martā RCB tika veikta pāreja uz jaunu
informācijas sistēmas ALISE serveri, kas ir
vairākkārt jaudīgāks par iepriekšējo.
• 10. martā RCB Pieaugušo literatūras
nodaĜā notika ceĜojošās izstādes „Grāmatu
mākslas konkursa „Zelta ābele 2008”
nominētās grāmatas” atklāšana.
Ceturto gadu pēc kārtas RCB iepazīstina
savus lasītājus ar visskaistākajām Latvijā
izdotajām grāmatām un kalendāriem. Izstādes atklāšanā piedalījās Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Jānis Oga un izpilddirektore Dace Pugača.
• 19. martā RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme” viesojās mūziėis Gvido Linga (sadarbībā ar žurnālu „Ātrāk un SkaĜāk”).
• 20. martā RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā viesojās rakstnieks, grāmatas
„Sise” autors Aivars RiekstiĦš.
• 26. martā RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” pasākumā bērniem “Tavs mazais
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galveno bibliotēku metodiėu un skolu
bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju
seminārā.

draugs dziesmās un mūzikā” viesojās komponiste un dziedātāja Agita Kaužēna.
• 26. martā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā viesojās aktieri Vera Gribača, Mudīte
Šneidere un Āris Rozentāls pasākumā
„Teātra anekdotes”.
• 27. martā RCB Juglas filiālbibliotēkā
viesojās žurnāla „Terra” galvenais redaktors,
Latvijas Universitātes Astronomijas institūta
pētnieks, vairāku grāmatu autors Ilgonis
Vilks.
• 31. martā RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” pasākumā bērniem “Ėiparu, Ĝerpatu
šĦirkst” viesojās rakstnieks un žurnālists
Arno Jundze.
• 31. martā notika v/a „Kultūras informācijas sistēmas” organizētās Latvijas publisko
bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva
dēls" ceĜojošās izstādes „Pasaule klikšėa
attālumā” atklāšana Rīgas Centrālajā dzelzceĜa stacijā, kurā klātesošos uzrunāja RCB
direktore Dzidra Šmita, kā arī piedalījās
RCB darbinieki.
• Martā atbilstoši RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcijai tika
reorganizēta RCB Mākslas literatūras filiālbibliotēka, apvienojot to ar mūzikas filiālbibliotēku „Tilts”.
• Martā atbilstoši RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcijai
tika reorganizēta RCB Annas filiālbibliotēka, apvienojot to ar filiālbibliotēku
„Rēzna”.

• No 20. līdz 25. aprīlim notika ikgadējā
Bibliotēku nedēĜa.
RCB Bibliotēku nedēĜa notika jau
četrpadsmito reizi. Tās tēma bija RCB un
filiālbibliotēku interesantie fakti un notikumi
ar devīzi „Lepojamies ar paveikto!” Tāpat
kā katru gadu, šīs nedēĜas mērėis un
uzdevums bija vēstīt sabiedrībai par Latvijas
lielākās publiskās bibliotēkas un tās
filiālbibliotēku darbību un pakalpojumiem.
Tradicionālās Bibliotēku nedēĜas aktivitātes
– ekskursijas, konkursus, atvērto durvju dienas, bibliotekārās stundas, jaunāko grāmatu
apskatus, tematiskus pasākumus u.c. – papildināja dažādas fotoreportāžas, hronikas,
prezentācijas un bibliotēkas interesantāko
notikumu un krājumu apskati, t.i., viss, ar ko
lepojamies.
• 20. aprīlī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”
notika informatīva diena Vidzemes priekšpilsētas un Latgales priekšpilsētas skolu
bibliotekāriem.
Pasākuma ietvaros skolu bibliotekāriem
tika piedāvāti tematiski jauno grāmatu
apskati, informatīvs apskats par periodiskajiem izdevumiem, kas pieejami RCB filiālbibliotēkās, seminārnodarbība par bibliotēkas katalogiem, datubāzēm un citām informācijas un uzziĦu iespējām.
• 22. aprīlī RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā notika pasākums „Dižciltīgais
dzīvnieciĦš Šušnirks un viĦa pasaules uzskats jeb Ėiparzemes patiesā būtība”, kurā
viesojās rakstnieks Arno Jundze.

APRĪLIS
• 2. aprīlī RCB ārējā apkalpošanas punktā
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā viesojās aktrise un tulkotāja Aija Uzulēna.
• 8. aprīlī RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme”
viesojās aktieris un dziedātājs Harijs Ozols
(sadarbībā ar žurnālu „Ātrāk un SkaĜāk”).
• 16. aprīlī RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga BērziĦa un galvenās bibliotekāres Inta Sallinene un Ingūna Stranga
piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku
konsultatīvā centra organizētajā reăionu

• 22. aprīlī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”
pasākumā bērniem „Sveicam Pakrastnieku!”
(Vikam – 70) viesojās rakstnieks Viks.
• 23. aprīlī RCB Pieaugušo literatūras
nodaĜā notika dzejas pēcpusdiena „Jaunie
vārdi latviešu dzejā”, kurā viesojās jaunie
dzejnieki Arvis Viguls, Aivars Madris un
Jurijs Sadlovskis.
• 23. aprīlī RCB Bišumuižas filiālbibliotēkā viesojās apgāda „LikteĦstāsti” grāmatizdevēja Anita Mellupe.
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Tukuma bibliotēkas organizētajā Latvijas
zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku
direktoru 2009. gada pavasara sanāksmē,
kas notika Tukuma bibliotēkā.
• 7. maijā RCB ārējais apkalpošanas
punkts Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā organizēja tikšanos ar ornitologu Jāni
Brikmani.
• 7. maijā RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme”
viesojās aktieris Zigurds Neimanis.
• 8. maijā RCB PĜavnieku filiālbibliotēkā
viesojās māksliniece Ieva Epnere.
• 11. maijā pēc reorganizācijas darbu
atsāka RCB filiālbibliotēka „Rēzna”.
• 12. maijā pēc reorganizācijas darbu
atsāka RCB Mākslas un mūzikas filiālbibliotēka „Tilts”.
• 12. maijā RCB filiālbibliotēkā „Rēzna”
notika tikšanās ar muzikologu un vijoĜmeistaru Ingaru Rancēviču.
• No 12. līdz 15. maijam Rīgā viesojās
Sanktpēterburgas (Krievija) M. ěermontova
Starprajonu centralizētās bibliotēku sistēmas
A.Hercena bibliotēkas galvenā bibliotekāre
ĥina Savicka un Lietišėās literatūras centra
vadītāja Anastasija KovaĜa.
Vizītes laikā kolēăes iepazinās ar Rīgas
Centrālās bibliotēkas un tās ārējā apkalpošanas punkta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā darbu, apmeklēja RCB
filiālbibliotēku „Vidzeme”, „Kurzeme” un
Ventspils bibliotēku, kā arī piedalījās RCB
Vecrīgas filiālbibliotēkas darbinieku sagatavotajā ekskursijā pa Vecrīgu.
• 14. maijā RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēkas darbinieki vadīja ekskursiju pa
GrīziĦkalna parku, Mūrnieku ielu un Vārnu
ielu Latvijas Valsts kancelejas darbiniekiem,
kā arī iepazīstināja ar RCB GrīziĦkalna
filiālbibliotēku.
• 14. maijā RCB ārējais apkalpošanas
punkts Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā organizēja tikšanos ar alpīnistu
Kristapu LiepiĦu.
• 14. maijā RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme” viesojās tetovētājs Ojārs Dernovs (sadarbībā ar žurnālu „Ātrāk un SkaĜāk”).
• 15. maijā RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga piedalījās
starptautiskajā bērnu literatūras un biblio-

• 24. aprīlī RCB Bolderājas filiālbibliotēkā
notika tikšanās ar bibliotēkas novadnieku,
gleznotāju un arhitektu Moiseju Zuhovicki.
• 24. aprīlī RCB Ėengaraga filiālbibliotēkā
viesojās Rīgas Ekslibristu kluba mākslinieki
Elita Viliama, Valentīns OzoliĦš, Ilgnese
AvotiĦa, Andrejs Eizāns, Dzidra Skrube, kā
arī ekslibru kolekcionāri Gaida Šilinska,
Aija Štosa, Rita Pommere, Erna Saleniece.
Bibliotēkā bija aplūkojama mākslinieku
izstāde „Ainava: mazo formu grafika”.
• 24. aprīlī Eiropas Parlamenta Nāciju
Eiropas grupas deputāts Ăirts Valdis Kristovskis un Rīgas Domes deputāte, Kultūras,
mākslas un reliăijas lietu komitejas locekle
Maija Stefane viesojās RCB Imantas filiālbibliotēkā, RCB MārtiĦa filiālbibliotēkā un
RCB filiālbibliotēkā „Zvirbulis”.
RCB direktore Dzidra Šmita iepazīstināja
viesus ar situāciju RCB filiālbibliotēku telpu
jomā un filiālbibliotēku tīkla optimizācijas
perspektīvām, kā arī RCB krājuma attīstības
koncepciju. Rīgas Domes deputāte Maija
Stefane bibliotēkai pasniedza dāvinājumu –
virkni Rīgas Vēstures un kuăniecības muzeja
izdevumu, kā arī augstskolu katalogu „Kur
mācīties tālāk”.
• 28. aprīlī RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme”
viesojās grupa „Triānas parks” (sadarbībā ar
žurnālu „Ātrāk un SkaĜāk”).
• 29. aprīlī RCB Juglas filiālbibliotēkā
viesojās aktrise Astrīda Gulbe un politiėe,
Saeimas deputāte Anta Rugāte.
• 29. aprīlī RCB Pārdaugavas filiālbibliotēkā viesojās rakstniece Helēna CelmiĦa.
• 29. aprīlī RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēkā viesojās aktrise, grāmatas „Ēvalds
Valters” līdzautore Vera Gribača-Valtere.

MAIJS
• No 5. līdz 20. maijam RCB direktore
Dzidra Šmita piedalījās IFLA MetropoĜu
bibliotēku sekcijas gadskārtējā konferencē
Brisbenā (Austrālija).
• 6. un 7. maijā RCB direktora vietniece
bibliotekārajā darbā Doloresa Veilande piedalījās LNB Bibliotēku attīstības institūta un
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tēku darbinieku konferencē „Pāri pār tiltu”,
kas notika Rīgā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.
• 21. maijā KatoĜu ielā 57 tika atklāts Dienas aprūpes centrs bezpajumtniekiem un
maznodrošinātajiem rīdziniekiem, kura
telpās izveidota arī bibliotēka – RCB ārējais
apkalpošanas punkts.
Bibliotēka, kas aizĦem lielāko daĜu ēkas
trešā stāva, ir RCB ārējais apkalpošanas
punkts, kurā strādā profesionāls RCB darbinieks. Lasītājiem no RCB krājuma ir
pieejamas vairāk nekā 2000 grāmatu un ap
30 nosaukumu periodisko izdevumu, ko var
lasīt uz vietas (bibliotēkā ierīkotas sešdesmit
vietas lasīšanai), kā arī Ħemt līdzi uz mājām.
Bibliotēkā ir datori ar interneta pieslēgumu.
• 22. maijā 25 RCB bibliotekāri, atsaucoties LNB aicinājumam, apmeklēja LNB
ēkas būvlaukumu un noklausījās stāstījumu
par celtniecības darbiem.
• No 26. līdz 29. maijam RCB direktora
vietniece automatizācijas jautājumos Andra
Vīta pieredzes apmaiĦā apmeklēja Sanktpēterburgas
(Krievija)
M. ěermontova
Starprajonu centralizēto bibliotēku sistēmu.
• 29. maijā RCB Juglas filiālbibliotēkā
viesojās ekstrēmais ceĜotājs, alpīnists, riteĦbraucējs Bruno Šulcs un žurnāliste Linda
KusiĦa.
• Maijā atbilstoši RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcijai tika
reorganizēta RCB Pārdaugavas filiālbibliotēka, apvienojot to ar filiālbibliotēku
„Zvirbulis”.

vēstniece Latvijā Hermīne Popellere (Hermine Poppeller) un RCB direktore Dzidra
Šmita. Sarīkojumā piedalījās arī Itālijas
Republikas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Frančesko Pučo (Francesco Puccio), Izraēlas vēstnieks Latvijā
Hens Ivri (Chen Ivri), Ungārijas ārkārtējais
un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ištvāns
Mohāči (István Mohácsi) un Vācijas vēstnieks Latvijā Detlefs Veigels (Detlef
Weigel).
• No 6. līdz 14. jūnijam RCB Personāla
nodaĜas vadītāja Alla Peskiševa piedalījās
16. starptautiskajā konferencē „Krima 2009”
– „Bibliotēkas un informācijas resursi
mūsdienu zinātnes, kultūras, izglītības un
biznesa pasaulē” Sudakā (Ukraina).
• 11. jūnijā LR Kultūras ministrijas konkursā „Gada balva bibliotēku, muzeju un
amatiermākslas nozarēs” balvu par aktīvu un
radošu veikumu bibliotēkas darba attīstībā
un bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošanā
bibliotēku nozarē saĦēma RCB Mākslas un
mūzikas filiālbibliotēkas "Tilts" vadītāja
Dace Sika.
• 16. jūnijā RCB tika parakstīts valsts
aăentūras „Kultūras informācijas sistēmas”
un Naudas plānošanas centra sadarbības
memorands.
• 18. jūnijā RCB Bērnu literatūras nodaĜā
notika „Sibīrijas latviešu dziesmu” ieraksta
CD/DVD formātā, ko sadarbībā ar latviešu
folkloras zinātājiem izdevusi mūzikas ierakstu izdevniecība „Upe tuviem un tāliem”,
atvēršanas svētki.
Pasākumā piedalījās cilvēki, kas ieguldījuši savu darbu ieraksta tapšanā. Pasākumu vadīja Ilmārs Mežs un to kuplināja
klātienē izpildītās dziesmas, kuru ierakstus
varam dzirdēt un redzēt CD/DVD.

JŪNIJS
• 5. jūnijā RCB tika atklāta ceĜojošā fotoizstāde „Nepazīstamie eiropieši”, kas tapusi
sadarbībā ar Austrijas vēstniecību Latvijā.
Izstādes autori ir austriešu fotogrāfs un
mediju zinātnieks Kurts Kaindls un rakstnieks Karls Markuss. 75 melnbaltās fotogrāfijās dokumentēta sešu mazpazīstamu
Eiropas etnisku grupu pārstāvju kultūra,
sadzīve un tradīcijas. Izstādi atklāja Austrijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā

JŪLIJS
• 17. jūlijā RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”
notika lasītāju pašapkalpošanās iekārtas
prezentācija.
RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” uzstādītā
pašapkalpošanās iekārta bija pirmā šāda
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veida iekārta Latvijas publiskajās bibliotēkās. Ar šīs iekārtas palīdzību bibliotēkas
apmeklētāji var paši noformēt bibliotēkā
paĦemto izdevumu izsniegšanu un nodošanu, kā arī pagarināt paĦemto izdevumu
nodošanas termiĦu. Pašapkalpošanās iekārta veic visas darbības, ko parasti veic bibliotēkas darbinieks – identificē bibliotēkas
lasītāju pēc lasītāja kartes, nolasa informāciju no konkrētā izdevuma, reăistrē konkrētam lasītājam izsniegtos izdevumus vai
bibliotēkā paĦemto izdevumu nodošanu, kā
arī drukā čeku. Iekārta uzstādīta, RCB
līdzdarbojoties ar Suomen 3M Oy pārstāvniecību Latvijā, kas nodeva RCB aprobācijai pašapkalpošanās iekārtu. Valsts
aăentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
izstrādāja iekārtas darbības savietojamību
ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.
• 23. jūlijā RCB ārējā apkalpošanas punktā
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā
viesojās māksliniece un grāmatu ilustratore
Agija Staka-Jansone.
• Jūlijā RCB filiālbibliotēkās risinājās
vasaras lasīšanas akcija skolēniem.
Akcijas mērėis – aktivizēt bibliotēku apmeklējumu skolas brīvlaikā (jūlijā) un rosināt bērnu un pusaudžu interesi par lasīšanu
un grāmatām. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā,
akcijas dalībniekiem kartītē vajadzēja iegūt
8 atzīmes (zīmogus), lai saĦemtu balvu.
Atzīmes kartītēs tika piešėirtas par bibliotēkas apmeklējumu, papildus atzīmes bija
iegūstamas, iesniedzot radošu darbu par
izlasīto grāmatu. Akcijā iesaistījās RCB
Bērnu literatūras nodaĜas un 8 filiālbibliotēku 160 lasītāji (vismaz 1100 apmeklējumi), bet visus akcijas noteikumus
izpildīja 125 bērni. Akciju atbalstīja un
balvas sponsorēja izdevniecības Liels un
mazs”, ”Annele”, ”Zvaigzne ABC” un Latvijas Grāmatnieku ăilde.

Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta organizētajā informatīvajā seminārā un diskusijā
„Vai pašvaldību publiskās bibliotēkas ir
vērtība?”.
• 13. augustā Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Eiženija Aldermane RCB Pieaugušo literatūras nodaĜā atklāja Aglonas garīgās kultūras fenomenam veltītu literatūras izstādi
„Vadi mani šodien pa savu ceĜu, dari mani
laimīgu, labu un drošu”, kas tika veidota
sadarbībā ar PreiĜu galveno bibliotēku.
• No 23. līdz 27. augustam RCB direktora
vietniece Doloresa Veilande piedalījās IFLA
75. ăenerālkonferencē „Bibliotēkas veido
nākotni, pamatojoties uz kultūras mantojumu” („Libraries create futures: building on
cultural heritage”) Milānā (Itālija).
• 22. un 23. augustā RCB darbinieki piedalījās RCB Arodkomitejas rīkotajā ekskursijā uz Sāremā (Igaunija).
• 27. augustā RCB rīkoja savu pirmo
flashmob akciju „Ideju makšėerēšana lasot”.
Akcijas dalībnieki (ap 100 cilvēku, t.sk.
bērni un jaunieši), sēžot uz krēsliem, lasīja
katrs savu grāmatu. Flashmob akcija ir aktivitāte, kuras laikā liela cilvēku grupa pulcējas publiskā vietā, lai vienlaicīgi darītu kaut
ko neierastu un pēc tam ātri izklīstu. RCB
akcijas mērėis bija atgādināt cilvēkiem, kādu prieku var sagādāt laba grāmata un vērst
viĦu uzmanību uz to, ka lasīt var arī publiskā telpā. Otrs akcijas mērėis bija atgādināt, ka, lai gan katrā bibliotēkā ikvienu
gaida daudzi pakalpojumi, katras bibliotēkas pamatvērtība ir grāmata. Tieši bibliotēka ir iestāde, kura piedāvā unikālo iespēju bez maksas Ħemt un lasīt grāmatas
saskaĦā ar katra paša gaumi un interesēm,
t.i., makšėerēt un ėert idejas tieši sev pašam.
• Rīgas svētkus RCB un filiālbibliotēkas
tradicionāli sagaidīja ar literatūras izstādēm.
Tā kā augusts akcijā „Rīga lasa 2009. gadā”
bija vēsturiskā romāna mēnesis, daĜa izstāžu
tika veltīta tieši Rīgas vēstures atainojumam
daiĜliteratūrā.
• Augustā kopīgas informatīvas telpas veidošanā RCB aizsāka aktīvu sadarbību ar

AUGUSTS
• 4. augustā vairāki RCB un filiālbibliotēku
darbinieki piedalījās valsts aăentūras „Kultūras informācijas sistēmas” un Latvijas
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bija iespēja aplūkot mākslinieces tekstiliju
izstādi.
• No 20. līdz 26. septembrim saskaĦā ar
Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas
ietvaros atbalstīto mobilitātes projektu
„Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkā”, kas tika realizēts sadarbībā ar
Slovākijas Nacionālo bibliotēku, RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Aiga
Cakule un Komplektēšanas un apstrādes
nodaĜas vadītāja Ineta KaĜėe iepazinās ar
Slovākijas publiskajām bibliotēkām, kā arī
apmeklēja bērniem organizētos pasākumus
bibliotēkās, bibliotēku bērniem un jauniešiem organizēto pasākumu konkursu un
lasīšanas festivālu Prešovā.
• 30. septembrī RCB Vecrīgas filiālbibliotēkā interesentiem bija iespēja noskatīties
Kornēlijas Apškrūmas muzikālo parodiju
„Mēs bīdīsim valsti” VEF Kultūras pils
dramatiskās kopas iestudējumā.
• 30. septembrī RCB TorĦakalna filiālbibliotēkā notika Zemgales priekšpilsētas pensionāru kluba „Saulespuėe” pastāvēšanas un
sadarbības ar bibliotēku 10 gadu jubilejas
svinības.
Septembrī RCB un filiālbibliotēku darbinieki, kuri 2009. gadā atzīmēja nozīmīgu
dzīves un/vai darba jubileju, devās ekskursijā uz Rūdolfa BlaumaĦa memoriālo muzeju „Braki”.

Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentu (RDPAD).
RDPAD sagatavotā informācija par dažādu projektu sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām un citiem pilsētvides veidošanas pasākumiem bija pieejama RCB un
tās filiālbibliotēkās visā pilsētā (gada laikā
izsūtīti vairāk nekā 30 šādi materiāli). Informācija par vispārīga rakstura jaunumiem
regulāri tika ievietota RCB mājaslapā. Savukārt, no RCB mājaslapas ir iespējama
tiešsaistes pieeja Rīgas Domes elektroniskajiem pakalpojumiem portālos:
• www.riga.lv,
• www.sus.lv,
• www.rigis.lv,
• www.rigasprojekti.lv
• www.ziemelukoridors.lv
• www.rdpad.lv,
• www.apkaimes.lv.
No otras puses, RCB līdzdarbojās jaunajā portālā www.apkaimes.lv, kurā tika
ievietota informācija par RCB un apkaimju
filiālbibliotēkās notiekošajiem kultūras un
novadpētnieciskajiem pasākumiem.

SEPTEMBRIS
• 8. septembrī RCB darbinieku tālākizglītības pasākumu ietvaros Rīgas Domes
Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji
iepazīstināja ar Rīgas Domes elektroniskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem.
• 11. septembrī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” viesojās māksliniece Lilita Postaža.
• 11. septembrī RCB Repozitārija ApmaiĦas fonds Dzejas dienu grāmatu maiĦas
punktam Esplanādē dāvināja ap 800 grāmatu.
• 10. septembrī RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme” viesojās horeogrāfs un jogas pasniedzējs Arnis SiliĦš.
• 16. septembrī RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme” viesojās aktieris Leons Krivāns.
• 16. septembrī RCB apmeklētāji tikās ar
ievērojamo Latvijas tekstilmākslinieci Edīti
Pauls-Vīgneri. RCB Bērnu literatūras nodaĜā

OKTOBRIS
• 1. oktobrī RCB viesojās Umea pilsētas
bibliotēkas (Zviedrija) darbinieku grupa.
SaskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 2014. gadā Rīga un Umea kĜūs
par Eiropas kultūras galvaspilsētām. Šī
vizīte bija viens no pirmajiem soĜiem divu
kultūras galvaspilsētu un divu bibliotēku
sadarbībā. Viesi apciemoja RCB un filiālbibliotēku „Vidzeme”, kā arī Vecrīgas
filiālbibliotēku.
• 10. oktobrī RCB TorĦakalna filiālbibliotēkā viesojās rakstniece Austra Zīle.
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• No 21. līdz 24. oktobrim Rīgā viesojās
Norčēpingas publiskās bibliotēkas (Zviedrija) kolēăi: direktore Birgitta Hjerpe, bibliotēkas speciālisti Lēna Starborga un Ola
Gustafssons.
Vizītes laikā tika pārrunāta turpmākā
Rīgas Centrālās bibliotēkas un Norčēpingas
pilsētas bibliotēkas sadarbība, kolēăi iepazinās ar RCB filiālbibliotēku „Vidzeme” un
RCB ārējo apkalpošanas punktu Dienas
aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem (KatoĜu ielā 57), kā arī apmeklēja Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas
muzeju.
• 27. oktobrī ikmēneša Informācijas dienas
RCB darbiniekiem ietvaros Rīgas Centrālajā
bibliotēkā viesojās Rīgas pašvaldības policijas Analītiskās nodaĜas priekšnieks Sandris
Plaudis, Rīgas pašvaldības policijas Analītiskās nodaĜas galvenais speciālists Edvīns
Kleščevskis un Rīgas pašvaldības policijas
Profilakses, koordinācijas un statistikas
nodaĜas priekšnieks Egils Vidriks.
• 28. oktobrī RCB direktore Dzidra Šmita
un RCB direktora vietniece Doloresa Veilande piedalījās Latvijas zinātnisko, speciālo
un publisko bibliotēku direktoru 2009. gada
rudens sanāksmē, kas notika Rīgā Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.
• 31. oktobrī RCB GrīziĦkalna filiālbibliotēkā viesojās Amerikas latviete rakstniece
un astroloăe Maija Dambe Kollinsa.

• 12. oktobrī RCB Ėengaraga filiālbibliotēkā notika tikšanās ar miniatūrgrāmatu
kolekcionāru Vladimiru IĜjinu.
• 15. oktobrī RCB darbinieku tālākizglītības pasākumu ietvaros, realizējot sadarbību
ar Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentu, bibliotekāri tika iepazīstināti ar
interaktīvo portālu rīdziniekiem www.
apkaimes.lv. Ar portālu iepazīstināja departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītāja
vietnieks Guntars Ruskuls.
• 16. oktobrī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” notika pasākumu akcijas „Rakstnieki
lasa savus darbus bibliotēkā” atklāšana.
Akciju rīko Latvijas Dramaturgu ăilde
sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību,
Latvijas Literārās izglītības atbalsta biedrību un RCB. Tā risināsies līdz 2010. gada
18. novembrim, un tās ietvaros notiek literāro darbu autorlasījumi. Akcijas „Rakstnieki lasa savus darbus bibliotēkā” ietvaros
notika Starptautiskā mūsdienu dramaturgăijas festivāla „Ieskats 2009” lugu lasījumi,
kā arī pasākumi ciklā „Sarunas ar jaunajiem literātiem”. Cikla „Atvērtā literatūra”
literāro lasījumu mērėis ir laikā, kad grūti
klājas kā rakstniekiem, tā lasītājiem, veidot
savstarpēju dialogu, - lai lasītājs tieši no
autora uzzina, kādas vērtības literatūras
radītājiem šobrīd liekas vissvarīgākās, bet
autori, savukārt, sajūt, vai viĦu atrastais un
pateiktais laikabiedrus uzrunā.
• No 19. līdz 25. oktobrim saskaĦā ar Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas
Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros atbalstīto mobilitātes projektu „Tālākizglītības speciālistu pieredzes apmaiĦa publisko bibliotēku menedžmentā un arhitektūrā” Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece bibliotekārajā darbā Doloresa
Veilande un Bibliotēku dienesta galvenā
bibliotekāre Zane Šmita pieredzes braucienā
apmeklēja Barselonas bibliotēkas (Spānija).

NOVEMBRIS
• 5. novembrī RCB Bērnu literatūras nodaĜā pasākumā „Bērnu žūrijas” ekspertiem
un citiem interesentiem viesojās rakstnieks
Māris Rungulis.
• 5. novembrī RCB filiālbibliotēkā „Zemgale” viesojās dzejnieki Jānis Damroze
(Ogre), Vilnis Orlovskis jeb Didakts (Rīga),
Ieva Ieva (Jelgava), Ronalds Logins (Ogre),
un komponiste Dace PriedoliĦa (Madliena).
• No 9. līdz 15. novembrim, akcentējot kara un miera tēmu, RCB filiālbibliotēkās
notika ZiemeĜvalstu bibliotēku nedēĜas
pasākumi.

• 21. oktobrī RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga un galvenā
bibliotekāre Gida Zepkāne piedalījās Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku
darbinieku 9. konferencē „Bērni savu nākotni zina, viĦi izaugs…” Cēsīs.
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valsts labā 1932. gadā saĦēma 5. šėiras
TrīszvaigžĦu ordeni. Pasākuma apmeklētāji
varēja noskatīties bibliotēkas vēstures
prezentāciju „Rīgas Centrālās bibliotēkas
Šampētera filiālbibliotēka gadu simta
lokos”.
• 26. novembrī RCB Bolderājas filiālbibliotēkā viesojās mākslinieks Romāns Rudzītis.
• 26. novembrī RCB Bērnu literatūras
nodaĜā pasākumā „Bērnu žūrijas” ekspertiem un citiem interesentiem viesojās
rakstnieks Māris BērziĦš.
• novembrī saskaĦā ar Rīgas Domes apstiprināto „Rīgas Centrālās bibliotēkas un
tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepciju 2007.–2010. gadam” notika 11 RCB
filiālbibliotēku reorganizācija – Berău,
Hanzas, Mežaparka, Sarkankalna, Zolitūdes,
Nordeėu, Zasulauka, MārtiĦa filiālbibliotēkas un filiālbibliotēkas „Burtnieks”,
„Laima”, „Vinnijs”.

ZiemeĜvalstu bibliotēku nedēĜas „Krēslas
stundās” pieaugušajiem tika lasīts Ludviga
Runenberga varoĦeposs par somu nāciju
„Leitnants Stols”, bet „Rītausmas stundās”
bērniem – pasaka „Zvēru karš” un 10. nodaĜa no Astrīdas Lindgrēnas grāmatas
”BrāĜi Lauvassirdis”.
• 10. novembrī RCB Ėengaraga filiālbiliotēkā notika tikšanās ar Rīgas Domes
MājokĜu un vides departamenta realizētā
projekta „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem”
(CADDIES) (Creating attractive developed
and dynamic societies together with inhabitants). darba grupas pārstāvjiem – projekta
vadītājām Ilonu KaĜvu un Margaritu
Ščadrinu, projekta administratori Māru
Zālīti, arhitektu Jāni Lejnieku un projekta
brīvprātīgo darbinieci Sarmīti Kosīti.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības
struktūrfondu pārrobežu sadarbības programmas „Eiropas teritoriālā sadarbība”
ietvaros. Projektā sadarbojas dažādas Norčēpingas (Zviedrija), Helsinku (Somija) un
Rīgas (Latvija) institūcijas.
• 12. novembrī RCB filiālbibliotēkā „Zvirbulis” viesojās dzejniece, rakstniece Eva
Mārtuža.
• 13. novembrī Rīgas Domē notika konference „Sanktpēterburga un Rīga: jaunu
sadarbības virzienu meklējumos”, kas tika
rīkota Sanktpēterburgas dienu Rīgā ietvaros.
RCB direktore Dzidra Šmita šajā konferencē
uzstājās ar prezentāciju par RCB sadarbību
ar M. ěermantova Sanktpēterburgas starprajonu centralizēto bibliotēku sistēmu.
• 24. novembrī RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga piedalījās projekta „Net-Safe Latvia” ietvaros
organizētajā seminārā „Drošs internets”, kas
notika Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centrā.
• 24. novembrī RCB Šampētera filiālbibliotēka atzīmēja simto gadadienu.
RCB Šampētera filiālbibliotēka (bijusī
Rīgas pilsētas 2. bibliotēka) dibināta 1909.
gadā. Pirmais bibliotēkas vadītājs jeb pārzinis bija skolotājs Kārlis Košs. Savukārt,
ilggadējā bibliotēkas vadītāja Johanna
Langrāte par bibliotēkas darbu Latvijas

DECEMBRIS
• 1. decembrī RCB Daugavas filiālbibliotēkā notika tikšanās ar Rīgas Domes
MājokĜu un vides departamenta realizētā
projekta „Pievilcīgas un dinamiskas
sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem”
(CADDIES) darba grupas pārstāvjiem un
Rīgas Austrumu izpilddirekcijas darbiniekiem.
Tikšanās gaitā tika prezentēts projekts
„Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības
izveide kopīgi ar iedzīvotājiem” jeb
CADDIES.
• 3. decembrī Rīgas Domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Andris
Ameriks un Īpašuma departamenta direktora
vietnieks OĜegs Burovs apmeklēja Rīgas
Centrālo bibliotēku, kur iepazinās ar RCB
darbu, kā arī pārrunāja RCB un tās
filiālbibliotēku optimizāciju un attīstības
iespējas.
• 3. decembrī Rīgas Domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Andris Ameriks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas
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priekšsēdētāja Eiženija Aldermane un
Īpašuma departamenta direktora vietnieks
OĜegs Burovs kopā ar RCB direktori Dzidru
Šmitu apmeklēja RCB Svešvalodu filiālbibliotēku un filiālbibliotēkas Pārdaugavā
(Imantas, MārtiĦa, Nordeėu filiālbibliotēku),
lai iepazītos, cik efektīvi Pārdaugavā tiek
realizēta RCB tīkla optimizācijas koncepcija.

• 15. decembrī RCB tika prezentēta „Rīgas
Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2008”.
Šī ir jau sestā RCB gadagrāmata – RCB
izdevums, kas informē sabiedrību par Latvijas lielākās pašvaldības bibliotēkas gada
veikumu, kā arī apkopo pasaules profesionāĜu saietos un pašmāju pieredzē gūtās
atziĦas par publiskās bibliotēkas misiju,
stratēăiju, taktiku un ikdienas darbu.
• 16. decembrī Rīgas Domes Kultūras departamenta Gada balvu „Baltais Zvirbulis
2009” par kvalitatīvu bibliotekāro darbu,
veiksmīgi sarīkotiem pasākumiem un
nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā nominācijā
„2009. gada bibliotēkas darbinieks” saĦēma
RCB Bērnu literatūras nodaĜas vadītāja
Natālija Hološa.
• 18. decembrī RCB Ėengaraga filiālbibliotēkā notika preses konference par Eiropas
gadu cīĦai pret nabadzību un sociālo
atstumtību.
Preses konference bija daĜa no Eiropas
Komisijas EK pārstāvniecības Latvijā un
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkla organizētā pasākuma, kura
laikā žurnālisti tika iepazīstināti ar to, kā
ES, valsts, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO) iecerējušas risināt nabadzības un sociālās atstumtības problēmas.
Preses konferencē piedalījās labklājības
ministrs Uldis Augulis, Rīgas Domes Labklājības departamenta direktore Inese
Švekle, EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja
Iveta Šulca, Latvijas Sieviešu nevalstisko
organizāciju sadarbības tīkla valdes
priekšsēdētāja Inete Ielīte, kā arī RCB
direktore Dzidra Šmita. Preses konferenci
vadīja EK pārstāvniecības Latvijā preses
sekretārs Ivars Bušmanis.
• 22. decembrī notika Rīgas Centrālajai
bibliotēkai veltīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības
vēstures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” sanāksme, kurā RCB direktore Dzidra
Šmita klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm RCB.

• 3. decembrī RCB direktora vietniece Doloresa Veilande piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā projekta
„Stāstu laiks bibliotēkās” noslēguma seminārā „Stāstīšanas tradīciju iespējas
bibliotēkās”, kas notika Rīgā, Nemateriālās
kultūras mantojuma valsts aăentūrā.
• 4. decembrī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” tika atklāta fotomākslinieka Imanta
Urtāna fotoizstāde „Vivat, crescat, floreat!
Lai dzīvo, lai aug, lai zied! Operē Aris
Lācis”.
Izstāde,
kuras
fokusā
ir
izcilā
kardioėirurăijas speciālista profesora Ara
Lāča ikdienas darbs, tapusi sadarbībā ar
ārzemju latviešu laikrakstiem „Laiks” un
„Brīvā Latvija”. Izstādes atklāšanā piedalījās profesors Aris Lācis, mākslinieks
Imants Urtāns, izstādes kuratore, laikrakstu
„Laiks” un „Brīvā Latvija” redaktore Ligita
Kovtuna, Dr. Jānis Dimants (Minesota,
ASV), RCB direktore Dzidra Šmita u.c.
• 5. decembrī RCB Bišumuižas filiālbibliotēkā notika Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesora pianista Venta Zilberta organizēts
Adventes koncerts.
Pasākumā piedalījās pianists Vents
Zilberts, Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti – dziedātāja Zanda Švēde, pianiste
Ieva KĜaviĦa un klarnetists Jānis Tretjuks,
kā arī Latvijas Universitātes Teoloăijas
fakultātes docents priesteris Andris Priede.
• 10. decembrī „Bērnu žūrijas 2009” dalībnieki RCB Bērnu literatūras nodaĜā tikās ar
apgāda „Zvaigzne ABC” pārstāvēm Gitu
Andersoni un Kristīni Kokinu. Pasākumā
piedalījās žūrijas eksperti no RCB Bērnu
literatūras nodaĜas, RCB filiālbibliotēkām
„Avots”, „Zemgale” un RCB Daugavas,
PĜavnieku un TorĦakalna filiālbibliotēkām.

Sastādīja Aiga Cakule
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PUBLIKĀCIJAS PAR
RĪGAS CENTRĀLO BIBLIOTĒKU 2009. GADĀ
Grāmatas
1. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2008 / sast. I.Sallinene ; red. Agra
Turlaja. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka,
2009. – 208 lpp. : il. – ISBN 978-99849504-8-8. – ISSN 1691-1377
Saturs: Ievadvārdi / Dzidra Šmita. Rīgas
Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku
adreses. PAŠU MĀJĀS:2008. gadu uzsākot
/ Doloresa Veilande. Rīgas Centrālās bibliotēkas 2008. gada darba pārskats. Konkurss – tā ir labvēlīga sacensība / Zinta
Geršmane. Rīgas Centrālajā bibliotēkā viesojas populārs cilvēks / Daina Ăeibaka. Bibliotekārie pakalpojumi bērnu namu bērniem
/ Ingūna Stranga. Rīgas Centrālās bibliotēkas akcija skolēniem „Mana Latvija” /
Ingūna Stranga. Vasaras lasīšanas veicināšanas akcija Rīgas Centrālās bibliotēkas
filiālbibliotēkās / Ingūna Stranga. Rīgas
Centrālās bibliotēkas loma pilsētas iedzīvotāju informācijas vidē / Inga Pabērza.
JURĂI BIBLIOTĒKĀS: Jaunos traukos
lejam jaunu vīnu. Jurăi GrīziĦkalnā / Olga
Sincova, Daina Ăeibaka. Vidzemes priekšpilsētas Gaismas pils / Lolita GrahoĜska,
Daina Ăeibaka. RĪGAS BIBLIOTEKĀRI
ĀRZEMĒS: IFLA MetropoĜu bibliotēku
sekcijas konference-2008 / Doloresa Veilande. IFLA 74. Ăenerālkonference. Aizstāvam
bibliotēku! / Dzidra Šmita. Starptautiskā
konference „Krima 2008” / Andra Vīta.
Helsinku „Gaismas pils” / Ingūna Stranga,
Māra Grigorevska. Bet grāmata dzīvo! /
Ineta KaĜėe, Lora ViĜėina. Klementinumbibliotēka ar vēstures „garšu”/ Ineta KaĜėe.
Norčepingas pilsētas bibliotēka revolūcijas
priekšvakarā / Gunta Jansone, Daina Ăeibaka. MŪSU VIESI: Līku loču pa Rīgu /
Lāsma Veigelte. Rīgas saulainās bibliotēkas
/ ěubova Dubina, Oksana Tkačenko. MŪŽU
DZĪVO MŪŽU MĀCIES: Latvijas Valsts
un Melindas un Bila Geitsu fonda projekta
„Trešais tēva dēls” norise Rīgas Centrālajā
bibliotēkā / Daiga BērziĦa. Bibliotēkas šo193

dien un rīt, jeb kā panākt lielāku finansējumu un to lietderīgi izmantot / Kristians
Rellijs. Lēmumu pieĦemšana Cīrihes Publiskajā bibliotēkā, veidojot krājumu un izlietojot komplektēšanai paredzētos līdzekĜus /
Marianne Čepete. Kirovogradas apgabala
bibliotēku novadpētniecības resursu attīstība
/ Oksana Tkačenko. Ieteikumi izstāžu organizēšanai publiskās bibliotēkās / Aiga Cakule. Mobilās bibliotēkas pakalpojumi / Trīnu
Sepama. SARUNAS UN STĀSTI GADA
GARUMĀ: Intas Sallinenes sarunas ar RCB
darbiniekiem: Atsaucoties izaicinājumam /
Gida Zepkāne. Būt oriăinālai! / Maruta
Svikle. Dzīves bibliografēšana / Zinta Geršmane. Dzīve ir skaista / Sandra Kokina. Rīgas Centrālās bibliotēkas 2008.gada svarīgāko notikumu hronika / sast. Aiga Cakule.
Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku
2008.gadā / sast. Zinta Geršmane. General
Characteristics of Library Work : Report of
work of Riga Central Library in 2008 :
English Summary / no latv. val. tulk. Silvija
Horsta.
Raksti
2. Atklāj jaunuzcelto dienas centru
bezpajumtniekiem : [arī par Rīgas Centrālās
bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktu] //
Rīgas ApriĦėa Avīze. – ISSN 1407-5857. –
Nr.41 (2009, 5.jūn.), 1.lpp.
3. Attīstības plāni - bibliotēkās : [sakarā
ar Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās pieejamo informāciju par publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām un
Pilsētas attīstības departamenta sniegtajiem
pakalpojumiem] // Diena. – ISSN 14071290. – Nr.211 (2009, 11.sept.), 6.lpp.
4. Autoru lasījumu maratons bibliotēkā :
[par akciju „Rakstnieki lasa savus darbus
bibliotēkā”, kura norit RCB filiālbibliotēkā
„Vidzeme”] / mater. sagat. M.Skudra // Kultūras Forums. – Nr.40 (2009, 16.-23.okt.),
3.lpp.
5. Barkāns Elmārs. Ziedošs dārzs
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1229. – Nr.106 (2009, 20.apr.), 2.lpp.
12. Greiškalne Līga. Lasītājus satrauc
bibliotēkas slēgšana : [par RCB Pārdaugavas
filiālbibliotēku] / Līga Greiškalne ; tekstā
stāsta RCB direktore Dzidra Šmita, Pārdaugavas filiālbibliotēkas vadītāja Inta
Loginova // 5 min. – Nr.19 (2009, 5.febr.),
2.lpp.
13. Greiškalne Līga. Lasītājus uztrauc
iespējamā bibliotēkas slēgšana : [par RCB
Pārdaugavas filiālbibliotēku] / Līga Greiškalne // Diena. – ISSN 1407-1290. – Nr.30
(2009, 5.febr.), 8.lpp.
14. Grīnvalds Dainis. Māksla. Visiem.
Bez maksas veselu gadu : [par gaidāmajiem
bezmaksas mākslas pasākumiem akcijas
"Atvērtā māksla" ietvaros RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”] / Dainis Grīnvalds
// Latvijas Avīze. – (Iel. "Kultūrzīmes"). –
ISSN 1691-1229. – Nr.276 (2009, 24.okt.),
14.lpp.
15. Jundze Arno. Balva Baltais
zvirbulis : [par Rīgas Domes Kultūras
departamenta Gada balvas "Baltais zvirbulis" piešėiršanu kultūras darbiniekiem :
balvu saĦem arī RCB Publicitātes nodaĜas
vadītāja Daina Ăeibaka] / Arno Jundze
// Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. –
ISSN 1407-3463. – Nr.14 (2009, 17.janv.),
15.lpp.
16. Jundze Arno. Gada balvas bibliotēku, muzeju un amatiermākslas nozarēs
laureāti : [LR Kultūras ministrijas balvu
saĦem arī Rīgas Centrālās bibliotēkas
Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts”
vadītāja Dace Sika] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – ISSN 14073463. – Nr.130 (2009, 6.jūn.), 12.lpp.
17. Krjaževa Olga. Brīvo laiku biežāk
atvēl bibliotēkas apmeklējumam : [par
lasītāju skaita pieaugumu bibliotēkās : arī
par RCB filiālbibliotēku „Vidzeme”] / Olga
Krjaževa ; tekstā stāsta RCB direktore Dzidra Šmita un filiālbibliotēkas „Vidzeme”
vadītāja Lolita GrahoĜska // Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai. – ISSN 1407-3463. – Nr.90
(2009, 18.apr.), 17.lpp.
18. Krjaževa Olga. Iedzīvotāji vāc
parakstus bibliotēkas saglabāšanai : [par
Rīgas Centrālās bibliotēkas Pārdaugavas

Pārdaugavas TorĦakalnā : [par Marinas
ZariĦas un Valērijas Avotas gleznu un
izšuvumu izstādi RCB TorĦakalna filiālbibliotēkā] / Elmārs Barkāns // NedēĜa. –
ISSN 1691-0524. – Nr.9 (2009, 23.febr.),
44.lpp.
6. Bibliotēkā – pašapkalpošanās! : [par
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā
„Vidzeme” uzstādīto pašapkalpošanās iekārtu] // Rīgas Pilsētas Vēstis. – Nr.8 (2009),
1.lpp.
7. Dienas aprūpes centra bibliotēka
KatoĜu ielā kĜūst aizvien iecienītāka : [par
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem] //
Logs. – ISSN 1407-3560. – Nr.11 (2009,
nov.), 38.lpp.
8. Eize Valija. Laiks atcerēties par
Kultūru! : [sakarā ar krievu gleznotāja,
zinātnieka Nikolaja Rēriha (1874-1947) un
filozofes, Dzīvās Ētikas pamatlicējas
Helēnas Rērihas (1879-1955) piemiĦai velt.
izstādi Rīgas Centrālajā bibliotēkā] / Valija
Eize // Zintnieks. – ISSN 1407-5059. –
Nr.17 (2009, sept.), 8.-9.lpp.
9. Gabre Antra. Cer nopirkt bibliobusu
: [par Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāĜu tīkla
optimizāciju] / Antra Gabre ; tekstā stāsta
Rīgas Domes Pilsētas īpašuma komitejas
vadītājs Andris Ameriks // Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai. – ISSN 1407-3463. – Nr.285
(2009. 9.dec.), 8.lpp.
10. Ăeibaka Daina. Bibliotēka tiem,
kam nav māju : [par Rīgas Centrālās bibliotēkas izsniegšanas punktu Rīgas Domes
Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem KatoĜu
ielā 57] / Daina Ăeibaka ; tekstā stāsta
Dienas aprūpes centra bibliotēkas vadītāja
Natālija Petrāne ; pēc Rīgas Centrālās bibliotēkas direktores Dzidras Šmitas inform. //
Bibliotēku Pasaule. – Nr.48 (2009), 11.lpp. :
ăīm. – Pieejams arī: Tīmeklis WWW.URL:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevu
mi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP_48.pdf
11. GlābiĦš internetā un grāmatās : [par
lasītāju interesēm bibliotēkās : tekstā arī
Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenās bibliotekāres Aigas Cakules
atbildes uz jautājumu] / pierakst. Ăirts
Vikmanis // Latvijas Avīze. – ISSN 1691194
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kārtējo balvu Baltais zvirbulis kultūras
darbiniekiem un sadarbības partneriem : [par
Rīgas Domes Kultūras departamenta balvas
pasniegšanas ceremoniju Latvijas Nacionālajā teātrī : balvu saĦem arī RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja Daina Ăeibaka :
fotoreportāža] / materiālu sagat. Lana Strode
// Kultūras Forums. – ISSN 1691-1946. –
Nr.3 (2009, 23./30.janv.), 3.lpp.
26. RCB filiālē „Vidzeme” ierīkota pašapkalpošanās iekārta / inform. sagat. Andra
Vīta // Bibliotēku Pasaule. – Nr.48 (2009),
71.-72.lpp. – Pieejams arī: Tīmeklis
WWW.URL: http://www.lnb. lv/lv/bibliote
kariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasau
le/BP_48.pdf
27. Reăistrē grāmatu pats! : [par Rīgas
Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā „Vidzeme” uzstādīto pašapkalpošanās iekārtu]
/ materiāla sagat. Linda KusiĦa // Latvijas
Avīze. – (Iel. "Kultūrzīmes"). – ISSN 16911229. – Nr.191 (2009, 20.jūl.), 11.lpp.
28. RiekstiĦa Anna. Rīgā noris Bibliotēku nedēĜa : apmeklētājus gaida konkursi, izstādes, ekskursijas / Anna RiekstiĦa
; tekstā stāsta Rīgas Centrālās bibliotēkas
direktore Dzidra Šmita un Pieaugušo
literatūras nodaĜas vadītāja Irisa Arāja // 5
min. – Nr.60 (2009, 21.apr.), 2.lpp.
29. Rīgas Centrālā bibliotēka flashmob
akcijā popularizē lasīšanu / inform. sagat.
Daina Ăeibaka // Bibliotēku Pasaule. –
Nr.48 (2009), 76.-77.lpp. – Pieejams arī:
Tīmeklis WWW.URL: http://www.lnb.lv
/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblio
teku-pasaule/BP_48.pdf
30. Rīgas Centrālā bibliotēka uzsāk
sadarbību ar Pilsētas attīstības departamentu
/ inform. sagat. Marija ĀbeltiĦa, Daina
Ăeibaka // Bibliotēku Pasaule. – Nr. 48
(2009), 78.lpp. – Pieejams arī: Tīmeklis
WWW.URL: http://www.lnb. lv/lv/bibliote
kariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasau
le/BP_48.pdf
31. Rīgas Centrālajā bibliotēkā jauns
pakalpojums – kultūrvēsturiska ekskursija :
[par RCB filiālbibliotēkas „Vecrīga” jauno
pakalpojumu – ekskursiju „Pirmā pastaiga
pa Vecrīgu”] / inform. sagat. Daina Ăeibaka
// Bibliotēku Pasaule. – Nr.48 (2009),

filiālbibliotēkas plānoto apvienošanu ar
bērnu bibliotēku "Zvirbulis"] / Olga Krjaževa ; tekstā stāsta Rīgas Centrālās bibliotēkas
direktore Dzidra Šmita, Pārdaugavas filiālbibliotēkas vadītāja Ingrīda Loginova // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – ISSN 14073463. – Nr.32 (2009, 7.febr.), 7.lpp.
19. KusiĦa Linda. Pirmais numurs Sudrabkalnam : Pārdaugavas bibliotēkai
lasītāju skaits pastāvīgi aug : [par Rīgas
Centrālās bibliotēkas Pārdaugavas filiālbibliotēku] / Linda KusiĦa ; tekstā stāsta
filiālbibliotēkas vadītāja Ingrīda Loginova
// Latvijas Avīze. – ISSN 1691-1229. –
( Iel. "Kultūrzīmes" ). – Nr.10 (2009,
12.janv.), [11.]lpp.
20. Liedaga Helēna. Bibliotēka pašā
Vecrīgas sirdī ar izstādēm un gida pakalpojumiem : [par Rīgas Centrālās bibliotēkas
Vecrīgas filiāles darbību] / Helēna Liedaga
// Izglītība un Kultūra. – ISSN 1407-4036. –
Nr.39 (2009, 15.okt.), 7.lpp.
21. LR Kultūras ministrijas balvas par
izciliem sasniegumiem bibliotēku nozarē
2009.gadā : [balva piešėirta arī Rīgas
Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas
filiālbibliotēkas "Tilts" vadītājai Dacei
Sikai] // Bibliotēku Pasaule. – Nr.48 (2009),
65.lpp. : ăīm. – Pieejams arī: Tīmeklis
WWW.URL: http://www. lnb.lv/lv/bibliote
kariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasau
le/BP_48.pdf
22. Millere Laura. Rīgas Centrālajā
bibliotēkā atklās fotoizstādi "Nepazīstamie
eiropieši" / Laura Millere // Izglītība un
Kultūra. – ISSN 1407-4036. – Nr.22 (2009,
4.jūn.), 6.lpp.
23. Mudina lasīt grāmatas [fotogrāfija] :
[par Rīgas Centrālās bibliotēkas flashmob
akciju] / Ulda Brieža foto // Diena. – Nr.199
(2009, 28.aug.), 6.lpp.
24. Pasniegti Baltie zvirbuĜi : [par Rīgas
Domes Kultūras departamenta Gada balvas
"Baltais zvirbulis" piešėiršanu kultūras darbiniekiem : balvu saĦem arī RCB Publicitātes nodaĜas vadītāja Daina Ăeibaka] / materiālu sagat. Ilze Zveja // Kultūras Forums.
– ISSN 1691-1946. – Nr.2 (2009, 16./23.
janv.), 4.lpp.
25. 15.janvārī RDKD pasniedza gads195
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директора Долореса Вейланде // Вести
сегодня+. – ISSN 1691-5542. – N 40 (2009,
19 нояб.), с.5.
40. Грахольска Лолита. [Акция
„Писатели читают свои работы в библиотеке” : беседа с заведующей филиалом „Vidzeme” Рижской Центральной
библиотеки] / Лолита Грахольска // 5 min.
– N 130 (2009, 16 окт.), с.4.
41. Дубков Александр. Сэкономить
на библиотеке : [о процессе оптимизации
работы филиалов Рижской центральной
библиотеки] / Александр Дубков ; в
тексте рассказывают пред. Комитета
городского имущества Рижской Думы
Андрис Америкс, директор Рижской
центральной библиотеки Дзидра Шмите
// Телеграф. – ISSN 1407-8651. – N 234
(2009, 8 дек.), с.3.
42. Сергеева Наталья. Место встречи
: [о процессе оптимизации сети филиалов
Рижской центральной библиотеки] / Наталья Сергеева ; в тексте рассказывает
директор библиотеки Дзидра Шмита
// Час. – ISSN 1407-1657. – N 242 (2009, 17
дек.), с.5.
43. Старков Владимир Читать – это
модно! : [par Rīgas Centrālās bibliotēkas
rīkoto flashmob akciju] / Владимир Старков // Вести сегодня. – N168 (2009, 28
авг.)
44. Харланова Инна. "Мы не соседи!
Мы - одна семья!" : [par KaimiĦu dienu
Mūrnieku ielā un Rīgas Centrālās bibliotēkas GrīziĦkalna filiālbibliotēkas dalību
tajā] / Инна Харланова // Час. –
ISSN 1407-1657. – N 102 (2009, 29 мая),
с.8.

67.lpp.
–
Pieejams
arī:
Tīmeklis
WWW.URL : http:// www.lnb.lv/lv/bibliote
kariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasau
le/BP_48.pdf
32. Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālē
ievieš digitālo pašapkalpošanos : [par filiālbibliotēku "Vidzeme"] / materiālu sagat.
Lana Strode // Kultūras Forums. –
ISSN 1691-1946. – Nr.27 (2009, 17./
24.jūl.), [1.]lpp.
33. Rone Linda. Rātslaukumā flashmob :
[par Rīgas Centrālās bibliotēkas rīkoto
akciju] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta
Avīze. – Nr.197 (2009, 27.aug.), 21.lpp.
34. Strode Lana. Rīgas Centrālā bibliotēka apvieno filiāles : [par bibliotēkas
filiāĜu tīkla optimizāciju] / Lana Strode
// Kultūras Forums. – ISSN 1691-1946. –
Nr.48 (2009, 11./18.dec.), 3.lpp. : ăīm.
35. Strode Lana. Rīgas Centrālās
bibliotēkas filiālē ievieš digitālo pašapkalpošanos / Lana Strode // Kultūras Forums. – ISSN 1691-1946. – Nr.27 (2009,
17./24.jūl.), [1.]lpp.
36. Šmita Dzidra. Dinamiskajā bibliotēku attīstībā grāmata paliek pamatvērtība
: [saruna ar Rīgas Centrālās bibliotēkas
direktori] / Dzidra Šmita ; pierakst. Helēna
Grīnberga // Izglītība un Kultūra. –
ISSN 1407-4036. – Nr.32 (2009, 27.aug.),
12.lpp.
37. Vasaras lasīšanas akcija Rīgas
Centrālajā bibliotēkā / inform. sagat. Ingūna
Stranga // Bibliotēku Pasaule. – Nr.48
(2009), 70.-71.lpp. – Pieejams arī: Tīmeklis
WWW.URL: http://www.lnb. lv/lv/bibliote
kariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasau
le/BP_48.pdf
38. Zīle Monika. Tuvoties un tuvināties
: [par Latvijas Radošo savienību padomes
izsludinātās akcijas "Es par kultūru" norisi :
arī par „Atvērtās mākslas akciju” RCB
filiālbibliotēkā „Vidzeme”] / Monika Zīle
// Latvijas Avīze. – ISSN 1691-1229. –
Nr.270 (2009, 17. okt.), 3.lpp. : ăīm.
39. Александрова Юлия. Прощайте,
детские библиотеки! : [о процессе
оптимизации работы филиалов Рижской
центральной библиотеки] / Юлия Александрова ; в тексте рассказывает зам.

Elektroniskās publikācijas
45. „Jaunās Vēstis” : RCB inform. BiĜetens / Rīgas Centrālā bibliotēka. –
Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga] : RCB,
2009. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.rcb.lv/?path=Publications/Jaunas
Vestis/JaunasVestis&lang=lv. – Resurss
aprakstīts 2010.g. 4.martā.
46. Rīgas Centrālās bibliotēkas 2009.
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WWW.URL: http://www.rcb.lv/User Files/
File/2010/Parskats/RCB_parskats_2009.doc.
– Resurss aprakstīts 2010.g. 20.maijā.
47. Apgāds Zvaigzne ABC viesojas
Rīgas centrālajā bibliotēkā. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
http://www.zvaigzne.lv/lv/
WWW.URL:
pusaudziem/aktualitates/article.php?id=3603
4. - Resurss aprakstīts 2010.g. 25. martā.
48. Bibliotēka tiem, kam klājas grūti :
[par Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā
apkalpošanas punkta atvēršanu Dienas
aprūpes centrā]. – Tiešsaistes pakalpojums.
– Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL:http:
//www.biblioteka.lv/ Zinas /Lists/Posts/Post.
aspx?ID=1611. - Resurss aprakstīts 2010.g.
5.martā.
49. Bibliotēku nedēĜa Rīgas Centrālajā
bibliotēkā. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
www.biblioteka.lv /Zinas /Lists/Posts/Post.
aspx?ID=1527. – Resurss aprakstīts 2010.g.
5.martā.
50. CeĜojošās izstādes „Pasaule klikšėa
attālumā” atklāšana Centrālajā dzelzceĜa
stacijā izraisa lielu iedzīvotāju interesi : [arī
par Rīgas Centrālās bibliotēkas dalību
izstādes atklāšanā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/P
ost.aspx?ID=1481. - Resurss aprakstīts
2010.g. 5.martā.
51. Darbu atsāk Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka „Rēzna”. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas
/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1582. - Resurss
aprakstīts 2010.g. 5.martā.
52. Dienas aprūpes centra bibliotēka
kĜūst aizvien populārāka. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:
http://www.riga.lv/LV/PostingData/News/20
09/10/bibliot.htm?Date=09.11.2009. –Pieejas veids: tīmeklis www.URL: http://www.
reitingi.lv/printNews.php?id=34978. – Resurss aprakstīts 2010.g. 9.martā.
53. Dienas aprūpes centra bibliotēkā var

gan lasīt, gan meklēt darbu. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:
http://www.diena .lv/lat/
politics/riga/dienas-aprupes-centra-bibliote
ka-var-gan-lasit-gan-meklet-darbu. – Resurss aprakstīts 2010.g. 4.martā
54. Fotomākslinieka Vilhelma Mihailovska „Portreti” Rīgas Centrālajā bibliotēkā
: [par fotogrāfiju izstādi RCB Bērnu
literatūras nodaĜā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.rdkp.lv/lv/ news /article.php?id=
6583. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http:// www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts
/Post.aspx?ID=1268. – Pieejas veids: tīmeklis www.URL: http://www.reitingi. lv/print
News.php?id=26437. – Resurss aprakstīts
2010.g. 4.martā
55. Gada balvu „Baltais Zvirbulis”
saĦem 20 kultūras darbinieki : [apbalvoto
vidū arī Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaĜas vadītāja Natālija Hološa].
– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.rdkp.lv/
–
Pieejas
lv/news/article.php?id=9388.
veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.
apollo.lv/ portal/fun/ 1638/articles/188856. Resurss aprakstīts 2010.g. 4.martā.
56. Internets bibliotēkā var izmainīt tavu
dzīvi : [Rīgas Centrālās bibliotēkas dalība
ceĜojošās izstādes „Pasaule klikšėa attālumā” atklāšanā]. – Tiešsaistes pakalpojums. –
Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.rdkp.lv/lv/news/article.php?id=7
479. - Resurss aprakstīts 2010.g. 4. martā.
57. Iznākusi Rīgas Centrālās bibliotēkas
Gadagrāmata 2008. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.rdkp.lv/lv/news/article.php?id=9
361. - Resurss aprakstīts 2010.g. 4.martā.
58. Kultūras ministrija paziĦo konkursa
„Gada balva bibliotēku, muzeju un
amatiermākslas nozarēs” laureātus : [balva
piešėirta arī Rīgas Centrālās bibliotēkas
Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas „Tilts”
vadītājai Dacei Sikai] – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http:// www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/
Post. aspx?ID=1675. - Resurss aprakstīts
2010.g. 5.martā.
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59. „Nepazīstamie eiropieši” Rīgas
Centrālajā bibliotēkā : [par ceĜojošo fotoizstādi Rīgas Centrālajā bibliotēkā, kas
tapusi sadarbībā ar Austrijas vēstniecību
Latvijā]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://
www.rdkp.lv/lv/news/article.php?id=8031. –
Pieejas veids: tīmeklis wwwURL: http://www. foto.lv/vortals/2009053044865/
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aprakstīts 2010.g. 8.martā.
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Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas
filiālbibliotēka „Tilts”. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas
/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1583. - Resurss
aprakstīts 2010.g. 5.martā.
61. Rakstnieki piektdienās lasa savus
darbus bibliotēkā. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL:
http://www.riga.lv/NR/ exeres/99 B39A280338-4679-986D-ED554B3A7
4C8.htm?WBCMODE=PresentationUnpubli
shed. - Resurss aprakstīts 2010.g. 9.martā.
62. RCB atklās ceĜojošo fotoizstādi
„Nepazīstamie eiropieši”. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.biblioteka.lv /
Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1655.
–
Pieejas veids: tīmeklis wwwURL: http://www.easyget.lv/kultura/read/13384. –
Resurss aprakstīts 2010.g. 5.martā.
63. RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme”
uzstādīta pirmā pašapkalpošanās iekārta
Latvijas publiskajās bibliotēkās. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1733
. - Resurss aprakstīts 2010.g. 5.martā.
64. Rīgas Centrālā bibliotēka rīko
flashmob akciju „Ideju makšėerēšana lasot”.
– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http:// www.rdkp.lv
/lv/news/article.php?id=8428&s=flashmob. Resurss aprakstīts 2010.g. 4.martā.
65. Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka „Vecrīga” aicina uz ekskursiju pa
Vecrīgu. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pie-

ejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://
www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.as
px?ID=1612. – Resurss aprakstīts 2010.g.
5.martā.
66.
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Centrālās
bibliotēkas
gadagrāmatas 2007” atvēršanas svētki. –
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www. biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=12
90. – Resurss aprakstīts 2010.g. 5. martā.
67. Rīgas Centrālajā bibliotēkā bez maksas
var izmantot datu bāzes. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www. reitingi.lv/lv/
–
Resurss
news/veseliba/33016.html.
aprakstīts 2010.g. 9.martā.
68. Tiek izsludināta jauna atvērtās
mākslas akcija „Rakstnieki lasa savus
darbus bibliotēkā” : [akcija Rīgas Centrālās
bibliotēkas filiālbibliotēkā „Vidzeme” 12
mēnešu garumā]. – Tiešsaistes pakalpojums.
– Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.rdkp.lv/lv/news/article.php?id=8
873. – Resurss aprakstīts 2010.g. 4.martā.
69. Turpinās Rīgas un Norčēpingas
publisko bibliotēku sadarbība. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www. biblioteka.lv/
Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=2006. – Resurss aprakstīts 2010.g. 5.martā.
70. Vēsturisks pagrieziens Latvijas filmu
attiecībās ar skatītājiem ir noticis! : [preses
konference Rīgas Kinomuzejā par projektu,
nodrošinot iespēju publiskajās bibliotēkās
noskatīties Latvijas filmas : tekstā stāsta
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra
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veids: tīmeklis WWW.URL: http:// www.
rdkp.lv/lv/news/article.php?id=7065. – Resurss aprakstīts 2010.g. 4.martā.
71. Berzina Daiga. Lending Point of
Riga Central Library at the Day Centre for
Homeless and de Poor Inhabitants of Riga
Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http:// www. mcu.
es/naple/index.html. – Resurss aprakstīts
2010.g. 25.martā.
Sastādījusi Zinta Geršmane
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SUMMARY
“Yearbook of Riga Central Library 2009” starts with an introduction by RCL director
Dzidra Shmita, where she tells about the structure of the yearbook and the novelties. The
yearbook has the following chapters: At Home, Riga Librarians Abroad, Life Long Learning,
Stories and Talks of the Year, Most Important events at Riga Central Library in 2009,
Publications on Riga Central Library in 2009, Addresses and Statistics of RCL and its
branches.

CHAPTER
“AT HOME”
Beginning of 2009.
Doloresa Veilande. Deputy director of RCB

with different groups of readers has been of
high quality and very professional. Schoolchildrenare our target audience. People with
special needs have received special attention
at several libraries. We are proud of our
publishing activities, development of our
web site, as well as work in the field of
publicity. As a result of optimization of
work, two reorganized branch libraries
started a new way of life in 2008 – RCL
branches “Grizinkalns” and “Vidzeme”
(after renovation). Alphabetical card catalogues and systematic card catalogues of
articles are no longer in use since the
beginning of 2008.
Optimization of branch libraries meant
revision of working hours of the staff in
order to offer the users more convenient
opening hours, better and more varied
services. During the economic slowdown we
have to develop libraries as institutions,
which means talented employees able to
work well. Based on this situation we set our
priorities for the year 2009. First of all, we
will continue automation, perfecting the
electronic RCL databases as well as improving the quality of the stock and revealing it.
When working with different groups of
readers, quality, optimization and cooperation are the key words.
We are facing the golden time for
libraries as they offer to save money using
their free services.

As every year, we started our work in
2009 by analyzing our results in the
previous year. Main aims of 2008 had been
quality and optimization but our priorities –
preparing and improving automation,
working with our stock and with different
groups of readers. We were able to start
2009 keeping the same number of
employees. Our employees were granted a
health insurance worth of Ls 2800,00 each.
88 different groups of employees
participated in trainings (6 different programs) within the project “The Third Son”.
Two RCL projects have been supported in
2008. They were – mobility project
“Working with Children and Youngsters at a
Library” and “Valuable Editions at Public
Libraries of Riga”.
151 079 items with the total value of Ls
94 918.82. have been disserted in 2008 to be
able to start automated lending. Electronic
general catalogue is the main database of
RCL. Ls. 354 807.77 have been spent on
information media in 2008. Local history
database has been considerably enlarged as
well.
9 RCL branches started automated services for readers in 2008.
Speaking about our second priority, we must
admit that our work with revelation of the
stock has not been very successful. We were
happy to see that some libraries had restored
the good old exhibition traditions. Work
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The Time of Changes. Optimizing the Net of Libraries.
Doloresa Veilande. Assistant director

more magazines, newspapers and other
information carriers would be opened
instead. 14 RCL branches have been
optimized in 2009. Three lending points of
RCL have been opened. No employees were
fired during the restructuring. We have
reached the optimal division of staff, have
added good books and other materials to
stocks of branch libraries, have increased the
number of computers, have been able to
offer our readers better opening hours and
high quality library services.

There were 48 libraries in Riga in 1990s
before the optimization. Some libraries were
situated quite close to each other; other
regions of Riga had no library at all.
The first public library optimization plan
was made in 2000. At present the “RCL
Optimization Concept 2007-2010” accepted
by Riga City Council is being implemented.
During Optimization libraries for children
or for some special interest groups, small
libraries that have not been very functionally
successful would be closed and multifunctional, bigger libraries with better stock,

Co-operation of City Development Department of Riga City Council
(CDDRCC) and Riga Central Library.
Daina Ăeibaka. Head of RCB Publicity department

A new stage of co-operation was started
in 2009. There are different types of cooperation. First of all, it is exchange of information. Information prepared by CDDRCC
is available at RCL and its branches. It is
possible to use electronic services of Riga

City Council through the web page of RCL.
RCL is a member of the portal www.
apkaimes.lv. It has the possibility to offer
public premises for events organized by
CDDRCC. The goal of this co-operation is
to create a unified information system.

Lending point of RCL at a day-care centre or the library for homeless people.
Daina Ăeibaka. Head of RCB Publicity department

open every week-day from 10 AM until 5
PM. In winter it is open also on Saturdays.
About 100 persons visit this library every
day. Librarians also offer individual consultations. In 2006 a RCL lending point was
opened at the children’s hospital.
Libraries are structures that foster social
integration and offer all citizens socially
approved ways of intellectual entertainment.
Dzidra Shmita, director of RCL believes that
a lending point helps people who have found
themselves in a difficult situation. It is a
place where they can relax and get stimulated to return to normal social life. The
professional task of librarians is to provide
readers with good services regardless of
readers’ social background.

RCC day-care centre for homeless and
poor people in Riga, 57 Katolu street was
opened on May 21, 2009. Lending point of
RCL taking up largest part of the new
premises started its work on the same day.
The idea came from the government of
Latgale district of Riga. Clients of the daycare centre can read books and magazines
from RCL repository. Readers who have
passports and a place to live can take books
home. They have a possibility to watch TV
in the library. The project sponsored by Bill
and Melinda Gates together with Latvian
government has provided the day-care
centre with three computers which can be
used free of charge. Office programs as well
as internet connection is available. Library
offers information about social services. It is
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We are Proud of our Work. Week of Libraries 2009.
Daina Ăeibaka. Head of RCB Publicity department

Motto of the 14th week of libraries was,
“We are Proud of our Work”. In 2008 the
week of libraries was blessed by the project
“The Third Son”. Equipment acquired during this project and the new skills of
librarians have turned RCL into an institution able to open the world for you. The
week of libraries revealed all the positive
things a library can offer to its readers and
employees. We are proud of our ability to
analyze our work, to be open for any
opinion and critics from our readers and
colleges, to be ready for a conversation.

During the week of libraries we positioned
ourselves as an institution offering various
interesting and important events. Today we
are proud to be not only obtainers, keepers
and generators of information but also an
institution able to offer all kinds of social
co-operation and interaction. Our cooperation with schools includes the
traditional information days for teachers and
pupils. Our partners are writers, poets,
painters, deputies, and mass media. Though,
our readers will always remain our main
partners.

Self-service Equipment – More Modern and Convenient Services
for our Readers.
Andra Vita. Deputy director in automation work of RCB

Since July 17, 2009 our readers can use
the self-service machines for lending and
returning materials available at libraries. It is
the most modern service so far. Our partners
Suomen 3M Oy (Latvian office) gave this
equipment to RCL for approbation. State
agency “Culture Information Systems” provided compatibility of the new equipment
with the library software “Alise”. Specialists
from “Tieto Enator Alise” helped us as well.
The new equipment can be used at the
branch “Vidzeme”, it does all the actions

usually done by librarians – states the ID of
the reader, receives information about the
concrete item, registers the items lent to that
reader or registers the items as returned to
the library. It also issues a receipt with all
the necessary information – the borrowed
items and the due date. Readers from other
branch libraries can check what items they
still have at home.
On July 17, 2009 RCL has reached a new
stage of public library development.

One More Year at RCL Branch “Vidzeme”.
Lolita Graholska. Head of RCB Branch “Vidzeme”

stories of outstanding personalities and
historical novels. We also organize theme
weeks – Mother’s day, summer and winter
solstice etc. Exhibitions are organized in cooperation with other departments of RCL,
publishing house Jumava, Dievturi union
(pagan believers), magazine „Zintnieks”,
readers’ club “Gaismas stars” (ray of light)
and others. We have organized informative
seminars for school librarians as well. The
year 2009 was dedicated to children from
pre-school “Knabis”. Children learned about
the world around them through our books.
We prepared work sheets for children with

I will speak about publicity, literature
promoting events, library activities, cooperation, and exhibitions. Department of adult
literature has space for two big exhibitions.
12 shelves for one and 18 for the other. We
always have several middle-sized exhibitions and 8 small informative exhibitions
which have to be changed and improved
frequently. All year round our fiction department had exhibitions called “Riga Reads”
and “Publishing Houses Offer…”. These
exhibitions were very popular with our
readers. People are more and more interested in healthy living, gardening travel, life
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information about different writers.
Our pride and duty is our exhibition hall
that offers a new exhibition every month.
The number of our readers increases every
month. It is more and more difficult to meet

all needs and requirements. Libraries might
need to have some employees trained in art
and culture management to be able to do the
work better.

Excursions in Old Riga.
Irisa Araja. Head of Adult Literature department of RCB

We participated in the project “Excursions in Old Riga”. Gunta Rozenberga,
chief librarian of “Vecriga” branch and Irisa
Araja, deputy head of the library, prepared 3
different tours around the old town of Riga.
Aim of this project was to offer free tours to
people from different parts of Latvia. All the
tours started at “Vecriga” branch library.

Clients were also offered to see an exhibittion of materials used to prepare the tours.
This project has finished but as we are still
receiving bookings, the tours still take place.
Such service is a good advertisement for the
library and makes our work more
interesting.

A Century: RCL Branch Shampeters is 100 Years Old.
Regina Veberste. Head of RCB Branch Shampeters

We used a spider web as the symbol of
this anniversary. A spider is weaving our
destinies; the web is a symbolic net of the
world. A library is a special world uniting
history, human lives, and their deeds. As
Riga public library and reading room No 1
opened in 1906 was not able to serve all the
people willing to borrow books, the public
library and reading room No 2 was opened
on November 1, 1909. Its address was 18
Kalnciema Street, Riga. It had 2866 books:
1262 in Latvian, 813 in German, 791 in
Russian. 4645 readers visited the library
during the first two months. Every
inhabitant of Riga city could borrow books
after showing his passport and a paper from
police proving his address. People who lived
outside Riga could borrow books if they had
a letter of guarantee written by some
inhabitant of Riga. Alma Klaustina, librarian’s assistant, a clerk Andrey Kalnins and
librarian Karlis Koshs were the first employees.

Library was moved to 4 Zellu Street in
1911 and Johanna Langrats became its
curator. 1920s and 30s were full of
important events in the life of the library No
2 : telephone was installed, typewriter
“Continental” was purchased, 300 brass
tickets were made for the cloak room, 112
LVL were spent for the uniforms of
librarians.
1940s were as difficult for the library as
for the whole country. Erika Priedniece was
the head of the library from 1952. A new
form of services – free movement of people
around the library was introduced in 1959.
Dzidra Luse was the head of the library from
1966 until 1975. Unfortunately, the library
had to move to 26 E. Smilga street in 1981.
In 1986 it moved to premises at 6 Lielirbes
street. It received its name “Shampeters
library” in 1998. The year 2004 was the
beginning of automation. Regina Veberste
became the head of this library in 2008. At
present there are 4 librarians working there.

Joy of Reading or the Event “Riga Reads 2009”.
Aiga Cakule. Head librarian of RCB Library Service

Throughout the year 2009 our motto has
been “Riga Reads”. We organized events to
draw people’s attention to various literary

genres available at libraries and to invite
people to visit libraries. Every month we
offered our readers to choose books of one
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concrete genre.
We organized exhibitions and thematic
afternoons, meetings with celebrities, dis-

cussion groups, and competitions and made
crossword puzzles. Both, readers and librarians liked these events.

Our First Flash Mob Event “Idea Hunting When Reading”.
Daina Geibaka. Head of RCB Publicity department

leave quickly. RCL wanted to show that one
can read in a public place, not necessarily a
public library. We wanted to show that RCL
offers not only free internet access but also
books.

RCL organized a flash mob event in the
Town Hall square of Riga “Idea Hunting
When Reading” on August 27, 2009. Flash
mob is an event when many people come
together in some public space to do
something unusual together and then to

Summer Reading Event at Riga Central Library and Its Branches.
Inguna Stranga. Head librarian of RCB Library Service

Latvian bibliophiles. All libraries taking part
in the campaign organized special events to
stimulate children’s interest about books and
reading. Terms of the campaign were similar
for all libraries but each library found its
own way how to stimulate children to
participate until the end. When looking back
at this campaign, all librarians admit having
had positive experience, although the main
driving force is the positive references
received from our readers.

For the second time we organized the
summer reading event for schoolchilddren.
Its aim was to promote visiting libraries during summer holidays (July) and to stimulate
children’s interest about reading and books.
This year the event was joined by 160
readers from 9 branch libraries, though only
125 children met all the requirements of this
campaign. Prizes were sponsored by
publishing houses “Liels un Mazs”,
“Annele”, “Zvaigzne ABC” and the Guild of

CHAPTER
“RIGA LIBRARIANS ABROAD”
75th IFLA General Conference in Milan.
Doloresa Veilande. Deputy director of RCB

“Libraries Create Future: We Build on
the Foundations of Cultural Heritage”- was
the main theme of the conference. With the
support of Riga City Council and its Culture
Department representatives of RCL have
had a possibility to attend the annual high
level professional conferences and to receive
information about libraries in the world.
Crisis was the key word most often used
during the conference in Milan. Claudia
Lux, IFLA president, admitted that the main
task in this economic situation was not to
lose members of organization. Jens Inge-

mann, professor from the Royal School for
Librarians of Denmark, stressed that the key
words nowadays were “unity” and “integration”.
Special services should be offered to such
groups as jobless people, people with special
needs, old and young people. Stock of
libraries is getting smaller but the quality of
books increases. Revelation of the stock as
well as equipment of automated lending is
becoming more and more important. The
idea about a library being a place of relaxation and meeting people was supported
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bibliographical indexes, showed the book
cleaning equipment and introduced to the
park library with small, reader-friendly stock
and a special place for children.

by the conference members. Successful
identification of a library in a city depends
on signs and symbols very much. The role
of library buses is increasing as well.
Conference members visited a professional
exhibition that stressed the importance of
16th International Conference “Crimea 2009”.
Alla Peskiseva. Head of RCB Staff department

part. There were 14 work groups. The conference in Crimea created special professional atmosphere where everyone could
acquire new ideas for his/her future work.

Conference ”Libraries and Information
Resources in the World of Science, Culture,
Education and Business” took place in
Crimea in June 2009.
1200 members from 28 countries took

Co-operation of public libraries in Riga and Sweden continues.
Daina Geibaka. Head of RCB Publicity department

New co-operation agreement between
municipalities of Riga and Norrkoping was
signed in March 2009. Co-operation among
public libraries has been especially successful. Birgitta Hjerpe, director of Norrkoping city library as well as librarians Ola
Gustasson and Lena Starborga visited RCL
in October. Exchange of experience in
attracting new categories of readers or
reaching the people not able to come to a
library were some of the main goals of cooperation. We also planned exchange of
experience regarding lending points in
prisons.

Umea – city sharing the title of Cultural
Capital with Riga is our partner, too. Project
of Riga City Council’s Housing department
“Working Together with Inhabitants in order
to Create Dynamic and Attractive Society”
refers to our co-operation with Nordic
countries.
Every year RCL takes part in the events
organized during the week of Nordic
libraries. These events are coordinated by
the Latvian office of Nordic Council of
Ministers in co-operation with the Centre of
Children’s literature at the National Library
of Latvia.

Barcelona Libraries from their Monomedia Past until Multimedia Present.
Doloresa Veilande. Deputy director of RCB

branches as well as for further education of
our employees and for interior designs.
Barcelona Library Service or institution
managing library services is a structural unit
of Culture Department at Barcelona Municipality. It enjoys the status of an advisory
institution, consults regional libraries, does
research work, organizes further education
courses, and is responsible for personnel
management, library services, and library
buses as well as for working out new
projects and building new premises for
libraries. It evaluates availability and quality
of library services, too.

Barcelona – the capital of Catalonia was
our geographical destination during the trip
organized within the Leonardo da Vinci
mobility project. Our professional goal was
exchange of information about management
and architecture of libraries. Doloresa
Veilande and chief librarian of RCL Library
Service Zane Shmita visited Barcelona Municipal Library Service and several libraries
within and outside the city.
We established new professional contacts
with specialists of Barcelona Municipal
Library Service, made new conclusions,
acquired new ideas for optimization of RCL
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First net of public library services was
created in 1915 by the Association of Municipalities. First Catalan public libraries were
opened in 1918. Barcelona City library was
founded in 1934. “Barcelona Libraries” or
BL is an institution supervised by the
consortium of Barcelona City Council and
Regional Government. At present they are
following the “Work Plan for Barcelona
Libraries 1998-2010”.
There were 34 public libraries in Barcelona in June 2009. According to Barcelona stock concept, the library collection
is unique and is available at several places
(libraries), though some part of the
collection has to serve special purposes,
required by the society. It is planned to have
47 instead of the present 34 libraries in
2020. Each of them must be within 15
minutes walk from any apartment house in
the area. Our colleagues from Barcelona
believe that one of the purposes of a library
is to stress the unique local culture. The
second important task is to offer new forms
of knowledge economy using the possibilities offered by IT. A library should
become the leader in searching for and
understanding data, information, icons,
images and symbols.
Work of Barcelona libraries is regulated
by legal responsibility of executive units.
16 million people visit Barcelona libraries every year. Annually the municipal
budget foresees EUR13, 56 per capita for
the library services.
Net of libraries consists of 12 zones
depending on the number of inhabitants. All
new libraries receive the “start collection”
with all the necessary references created by

the Library Service. Marta Cano, head of coordination service told us about their cooperation with municipalities in the field of
construction. Santi Romero, head of Architectural Union of libraries, explained the
functional architecture’s conformity to natural laws. He pointed out the semantic
importance of the library building within a
city: it has to be easy to recognize a library.
Our Spanish colleagues stressed the special
role of a library in this information society:
it is a source and a reservoir of many
themes, a nursery of new products, a classification and cataloguing agency.
A library finds out, stimulates and meets
the requirements of its users. Barcelona
libraries, within the functional sphere of
their work, want to create common working
environment with other cultural, educational
and social institutions. We learned about
their working standards and quality criteria
from the head of the Planning and Quality
department of the Library Service. There is a
special system, according to which employees’ competences are estimated.
Reading and literature promotion is one
of their priorities. There are not many shelf
indices (UDK) at Barcelona library. Though,
fiction is labeled in several ways. The rarely
required items are not kept at the library.
According to public opinion poll, library
is the best of all the services offered by the
city. It received 8 out of 10 points.
Barcelona libraries and Riga Central library have a lot in common, although, the
differences increase our understanding of
the world libraries and inspire us to face new
challenges.

Golden Age of Catalonian Libraries.
Zane Shmita. Head librarian of RCB Library Service

Doloresa Veilande , RCL deputy director
and Zane Shmita, chief librarian of RCL
Library Service spent 7 days visiting libraries of Catalonia. The trip was organized
within the Leonardo da Vinci mobility
project (Leonardo da Vinci Life Long Learning Program (2007.-2013)).
Architect Ignasi Bonet prepared the study

program for us. He is working for Barcelona
Library Service creating functional plans of
libraries and coordinating the work with
projects. We had a meeting with specialists
in different fields at the Consortium of
Barcelona libraries. Visiting the newly opened public libraries as well as the older ones
helped us understand the amount of work
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done in Barcelona. We visited the following
libraries: Jaume Fuster, Zona Nord du
Barris, Sant Boi de Llobregat, Central Vapor
Badia de Sabadell, Biblioteca y Centro
Cultural Sagrada Familia and Barcelona
library de l Ateneu.

Both, architectural and users’ aspects of
libraries in Catalonia differ from ours –
mostly libraries are islands of peace and
knowledge, not so often places for
entertainment.

Co-operation of Riga Central Library and M. Lermontov
Central Library of St. Petersburg.
Andra Vita. Deputy director in automation work of RCB

The co-operation agreement between Riga Central Library and M. Lermontov interregional Central Library system of St.
Petersburg was signed in December 2007 for
the period of 2 years. Our trip in 2009 was
the last step of co-operation within this
agreement.
First, we got acquainted to M. Lermontov
Central Library of St. Petersburg. Sergey
Serejchik, director of the library showed us
around and told about the results of our cooperation. Many practical questions were
discussed during our meeting with the
director and specialists from the Service,
Automation, Methodology departments as
well as from the Book Centre. The meeting
took place in the so called “living room of
M. Lermontov” which was opened during
the project”M. Lermontov – our Heritage”.
We learned about the most significant
projects of M. Lermontov inter-regional
Central Library system of St. Petersburg,
about A. Griboyedov National Literature
library and the Graphic Art library.
We met Olga Ustinova, deputy director
dealing with development, new technologies
and international co-operation at V. Mayakovsky Central City public library; Natalia

Hramcova, deputy director dealing with
automation at A. Pushkin Central library for
children and representatives of Moscow
Centralized Library System. We visited
Multimedia Information and Service centre.
To conclude our visit, we discussed and
evaluated the activities which had taken
place during our co-operation. Riga Central
Library values highly the collection of books
(published in Russia) received as a present.
The present includes collection of works by
contemporary writers from St. Petersburg
called “Contemporary Book of St. Petersburg” (45 items).
Our Russian colleagues appreciated the
exhibitions about Latvia organized at the
Graphic Art library. National Literature
library of St. Petersburg received from RCL
collection of works of Latvian contemporary
writers.
12 colleagues from St. Petersburg visited
RCL during the time of co-operation. 5
specialists from RCL visited M. Lermontov
inter-regional Central Library system of St.
Petersburg. First co-operation agreement has
been concluded but we are planning new
projects for the future.

CHAPTER
“LIFE LONG LEARNING”
Project “The Third Son” at Riga Central library.
Daiga Berzina. Head of RCB Library Service
Daina Geibaka. Head of RCB Publicity department

The following courses were offered to
RCL librarians within the “The Third Son”

project: “Latvenergo” Portal for Clients
www.e-latvenergo.lv; The National e-ser206
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vice www.inbox.lv; Management of Personal Budget During the Time of Changes;
Planning, Saving and Making Money.
Lectures took place at 59 Graudu street,
Riga.
Readers received new services in 2009.
Several structural units of RCL offered
computer classes for their readers. A lending
point was opened at the Day-care Centre for
Homeless and Poor People of Riga in 2009.
After the suggestion of RCL to organize
trainings for the clients of the new lending
point, the State Agency “Culture Information Systems” worked out a pilot project.
“Baltic Computer Academy” in co-operation
with RCL prepared the training program and

materials.
Since February, 2009 public libraries of
Latvia (874) including RCL and its branches
are offering to their readers the possibility to
watch latest (nominated or awarded at the
National Film Festival “Lielais Kristaps”)
Latvian movies free of charge.
Project “The Third Son” was not only
about training, equipment or internet access.
It was a largescale project offering many
possibilities for clients of public libraries.
Informative travelling exhibition of the
State Agency “Culture Information Systems” “The World within a Click” was
opened at the Central Railway station in
Riga on March 31, 2009.

”Children Know Their Future, They will Grow up…”.
Inguna Stranga. Head librarian of RCB Library Service

The 9th international Conference for
Librarians Working with Children in Vidzeme Region of Latvia took place in Cesis
on October 21, 2009. It stressed the
important role of librarians in the development of personalities and the newest
tendencies in this sphere of work. Specialists
from Latvia and other countries shared their
positive experiences. Professional skills,

creativity, determination were the key words
at the conference. Theses mentioned in the
reports could stimulate improvements of
library services and encourage making the
work with children one of our priorities. The
resolution “Libraries Belong and Work for
Inhabitants, Firstly, for Children and
Youngsters” was accepted by the 86
conference members.

Methodology and Tendencies when Working with Local History: Suggestions for Riga
Central Library.
Inta Sallinene. Head librarian of RCB Library Service

Services”. The 6th chapter deals with
availability of local history documents and
local printed materials. The 7th chapter is
about preparing bibliographical materials
and creating a special system. The 8th chapter deals with encouraging the interest about
local history. The 9th chapter – the
methodological work on local history,
training of librarians, further education. The
10th chapter tells about the scientific
research at libraries, stressing the library
history. The 11th chapter is dedicated to
main groups of people interested in local
history and their needs. The 12th chapter
deals with requirements the employees
working with local history at libraries have
to meet.

The methodological suggestions are
meant for the specialists of Riga Central
Library dealing with local history. There are
12 chapters. The general chapter gives
explanations of main terms, functions and
tasks of work with local history.
The 2nd chapter “Organizing Work with
Local History” deals with planning. The 3rd
chapter “Collection on Local History” deals
with compilation principles, types of
documents, creating the collection of oral
history, methods of recording voices,
storage of collection on local history,
making local history files and albums. The
4th chapter tells how to create and use
bibliographical references on local history.
The 5th chapter is called “Bibliographical
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Each question has been discussed very
concisely, stressing the priorities of

nowadays. List of recommended literature is
attached.

60 Plus: Library Services for Seniors.
Inguna Stranga. Head Librarian of RCB Library Service

part
provides
recommendations
for
successful work with senior citizens. The 3rd
and the 4th parts deal with the positive
experience of librarians from different
countries when organizing events for senior
citizens.

Methodological suggestions “60 Plus”
have been worked out to increase the quality
of services for seniors. First part of the
suggestions deals with most visible signs of
ageing influencing the interests and
communication skills of people. The second

CHAPTER
“TALKS AND STORIES ALL YEAR ROUND”
on paper the oral history of libraries. This
year Adolf Knoll, deputy director of the
National Library of Czech Republic and a
member of the editorial board of the
yearbook, has given interesting in-depth
answers to our questions.

Conversations of Inta Sallinene, chief
librarian of RCL Library Service with
employees of RCL and its branches. The
long-term employees and librarians which
have had some special events during the
year were chosen for these conversations.
The main task of this chapter is to put down

Tulkojusi Silvija Horsta
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