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ZINĀŠANAI

La tvija s  A k a d ē m isk ā bibliotēka -  
zinātnei un kultūra i

Karina Bērziņa, tālr. 706243i

L a tv ija s  A k a d ē m is k ā  b ib lio tē ka  d a rb īb u  sā k a  1 5 2 4 .  gadā kā 
« B ib lio th e ca  R ig en s is» . Teju 5 0 0  gadu m ūs š ķ i r  no t ā s  p irm 
sākum iem , un p a r  š ī s  b ib lio tē k a s  d a rb īb u  m ūsd ie nā s  s t ā s t a
t ā s  d ir e k to re  V e n ta  K o ce re .

Lielākā daļa Latvijas Akadēmis
kās bibliotēkas darba ir letonikas pē
tījumi, kaut, kā esot teicis 
akadēmiķis Jānis Stradiņš, šis ter
mins neesot īsti pareizs, pareizāk 
būtu -  letonistika. Bibliotēka lielu 
ieguldījumu devusi Letonikas I kon
gresā, organizējot sekcijas «Avoti un 
literatūra» darbu. Sadarbībā ar ārval
stu vēstniecībām tiek rīkotas arī da
žādas starpvalstu kultūras sakariem 
veltītas izstādes.

Šobrīd bibliotēkā ir skatāma 
Pokrova kapiem veltīta izstāde 
«Pokrova kapi. Slava un aizmirstī
ba». «Šī ir mazliet netradicionāla iz
stāde, jo tajā var gūt informāciju par

šajos kapos apglabātajiem dažādu 
tautu inteliģences pārstāvjiem, kas 
devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvi
jas nākotnē. Šeit ir stendi, kas veltī
ti Eiženam Finkam, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalierim Jānim Bērziņam, 
kurš 1940. gadā bija Valsts arhīva di
rektors, marionešu leļļu teātra tru
pas dibinātājam Ivanam Rudenko- 
vam un vēl daudzām izcilām perso
nībām,» stāsta V Kocere. Izstādes 
noslēgumā 20. septembrī bibliotēka 
rīkos zinātnisku konferenci «Piemi
ņa -  kultūrvēsturisks fenomens».

Nākamā izstāde būs veltīta Zig
munda Freida 150 gadu jubilejai. Iz
stāde ļaus paraudzīties uz šo izcilo

personību caur Latvijas prizmu. 
«Apmeklētājus informēsim par viņa 
mācības sekotājiem un ietekmi Lat
vijā, būs iespēja ari apskatīt viņa dar
bu izdevumus dažādās valodās,» ie
cerēs dalās V Kocere.

Izglītojošas izstādes tiek rīkotas 
regulāri. Šeit tika noorganizēta Vil
helmam Ķuzem un viņa saldumu 
fabrikas vēsturei veltīta izstāde. Par 
Pārdaugavas pagātni varēja daudz 
uzzināt, apmeklējot izstādi «Orman, 
nedzen savu zirgu!». Protams, lai 
varētu izveidot šīs ekspozīcijas, ir jā
veic nopietns pētniecības darbs.

Liels darbs tika ieguldīts, sagata
vojot izstādi «Mēs esam savējie» 
par latviešu likteņiem Krievijā. «Iz
stādes uzdevums bija parādīt, kādi 
vēsturiski notikumi piespieda daļu 
latviešu tautas pārcelties uz dzīvi 
Krievijā -  gan brīvprātīgi, gan pie
spiedu kārtā. Kas norisinājās 200 
gadu laikā, kā to vērtēja Latvijā un 
kā šos notikumus atspoguļoja Krie-

S kats  uz Citadeli. No J . K.
Broces zīmējumu kolekcijas.

1 7 9 0 . gads.

vijā izdotā latviešu prese. Pirmā lat
viešu apmetne Sibīrijā bija Rižkova 
(no vārda Rīga), kas dibināta jau 
1802. gadā. Tur tika nomitināti Kau- 
guru nemieru vadītāji,» vēstures 
lappusēs ielūkojas izstādes autore, J. 
Misiņa bibliotēkas galvenā biblio
grāfe Arta Poriete. Vienā izstādē nav 
iespējams parādīt bagātīgo materiā
lu klāstu par latviešiem Krievijā, ta
ču tā sniedza galvenos akcentus un 
norādes, kuros izdevumos smelt in
formāciju.

Akadēmiskajā bibliotēkā iekļau
tās Jāņa Misiņa bibliotēkas vēsture 
ari ir ļoti interesanta. «Ta ir kā bibli
otēka bibliotēkā. J. Misiņš bija bibli- 
ofils -  grāmatas bija viņa mūža mī
lestība. Viņa mājās Tirzas «Krācēs» 
drīz vien grāmatām pietūka vietas, 
tāpēc tās tika pārvestas uz Rīgu. Ša
jā kolekcijā tika apkopotas grāmatas 
par Latviju un latviešiem dzimtajā 
valodā. Tobrīd viņa grāmatu kolekci
ju jau varēja nosaukt par J. Misiņa 
bibliotēku, kura 1954. gadā tika pie
vienota Zinātņu akadēmijas Funda
mentālajai (tagad -  Latvijas Akadē
miskajai) bibliotēkai Šis fonds ir ne
dalāms, un ari tagad tajā tiek sagla
bāts J. Misiņa grāmatu atlases prin
cips,» paskaidro V Kocere.

Lielu darbu Akadēmiskā biblio
tēka ir paveikusi, piecos sējumos 
apkopojot latviešu periodiskos iz
devumus līdz 1945. gadam neatka
rīgi no izdošanas vietas. Tādējādi ir 
iespējams par jebkuru presē atspo
guļotu notikumu atrast informācijas

Eižena Finka stends 
Pokrova kapiem 
veltītajā izstādē.

avotu. Izdots arī jauns latviešu 
rakstniecības rādītājs un latviešu 
kalendāru bibliogrāfija, sākot ar 
1758. gadu, kad tika izdots pirmais 
latviešu kalendārs. «90 procenti 
bibliogrāfijās norādīto izdevumu at
rodami Akadēmiskās bibliotēkas 
fondā, visiem izdevumiem ir norā
dītas ziņas, kurās Latvijas bibliotē
kās tie ir atrodami,» ar lepnumu 
bilst V Kocere.

Vērtīgs ieguldījums latviešu grā
matniecībā ir ari Akadēmiskajā bibli
otēkā izdotā biobibliogrāfiju sērija 
par Latvijas zinātniekiem, kas tiek 
izdota kopš piecdesmito gadu vidus. 
«Biobibliogrāfija ir izdevums, kurā 
tiek publicēta biogrāfija, zinātniskās 
darbības apskats un darbu saraksts 
hronoloģiskā secībā,» paskaidro V 
Kocere. Šobrīd top literatūrzinātnie
ka Ilgoņa Bērsona biobibliogrāfija.

«Jau pagājušajā gadā piedalījā
mies Rīgas domes kultūras projek
tu finansēšanas konkursā, kuram 
bijām sagatavojuši ļoti interesantu 
projektu -  izstādi «Novadpētnieka 
J. K. Broces unikālie Rīgas zīmēju
mi». Diemžēl pagājušajā gadā fi
nansējumu nedabūjām, bet ceram

uz veiksmi šā gada konkursā, kurā 
vēlreiz piedalīsimies ar šo projek
tu. Mūsu glabāšanā ir 10 lielformā
ta sējumi ar izcilā pedagoga un no
vadpētnieka zīmējumu kolekciju 
«Monumente». īpaša vieta tajos ir 
ierādīta Rīgai un tās tuvākajai ap
kārtnei, šie zīmējumi ļauj izsekot 
pilsētas silueta attīstībai no 16. 
gadsimta vidus līdz 18. gadsimta 
beigām,» stāsta V Kocere. «Zīmē
jumu oriģināli bibliotēkas apmek
lētājiem nav pieejami, tie netiek 
transportēti un izstādīti, tos iespē
jams aplūkot vienīgi digitālajā arhī
vā. Izstādē plānojam eksponēt ap
mēram 60 zīmējumu ar komentā
riem latviešu un angļu valodā, kuri 
arī prasīs pētniecisku darbu. Pēc 
tam vēlamies demonstrēt izstādi 
Helsinkos, Viļņā, Brēmenē, Rosto
kā, Kijevā un J. K. Broces dzimta
jā pilsētā Gerlicā. Tādējādi mums 
būs iespēja parādīt pasaulei Rīgu 
jaunā gaismā,» iecerēs dalās V Ko
cere.

Ļoti nopietna sadarbība biblio
tēkai ir ari ar dažādu tautu kultūras 
biedrībām Latvijā. «Mēs rīkojam šo 
tautu kultūrai veltītas''tematiskas

Doma krusteja. J .  Broces 
zīmējums. O trā  stāva zālē 
bija «Bibliotheca Rigensis» 
sākotnējās telpas.

Jaunākie Latvijas Akadēmiskās 

bibliotēkas bibliogrāfiskie 
izdevumi.

izstādes, kurās ir iespējams gūt pla
šu izziņas materiālu par šo tautu 
dzīvi un kultūru Latvijā. Lielu sa
biedrības atsaucību izpelnījās čigā
nu kultūrai veltītā izstāde «Mans 
gars ir vienmēr brīvs», kurā bija ie- 
spēja apskatīt ari Kārļa Rudēviča g 
gleznas, tika rīkotas ari ukraiņu, če- | 
hu, poļu, grieķu, rumāņu un citu ® 
Latvijā dzīvojošo tautu kultūrai vel- £ 
tītas izstādes. £

Pagājušā gada nogalē Itālijas g 
nacionālajā zinātniskajā akadēmijā £ 
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 
sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju rīkoja latviešu -  itāļu kul
tūrvēsturiskajiem sakariem veltītu 
izstādi «La via dell’ ambra» («Dzin
tara ceļš»), kuras piedāvātais infor- 
mācijas klāsts pārsteidza apmeklē
tājus. «Šādas izstādes ar mērķi nest 
Latvijas tēlu pasaulē rīkojam regulā
ri -  esam viesojušies ar ekspozīci
jām Austrijā, Polijā, Lietuvā, gatavo
jamies doties uz Rumāniju,» nākot
nes plānus atklāj V  Kocere.

Interesants ir ari bibliotēkas iz
dotais kalendārs 2005. - 2006. ga
dam, kurā caur Latvijas prizmu 
sniegtas ziņas par Eiropas Savienī
bas dalībvalstīm. Šobrīd tiek gata
vots jauns kalendārs 2007. -  2008. 
gadam, taču tā ideja pagaidām tiek 
turēta noslēpumā. RB

No Latvijas Akadēmiskas bibliotēkas vēstures
I  Latv ijas Akadēm iskās bib lio tēkas pam atā bija 5 reliģ iska sa tu ra  g rām atas (4 no tām  sag labājušās līdz mū
su dienām), ko R īgas rā te  nodeva «vispārīgai lietošanai».

I  No 1524 . līdz 1 945 . gadam a r  nosaukumu «Rīgas p ilsē ta s  bibliotēka» («Bibliotheca Rigensis») tā  bija pa

z īs tam a  ne vien Baltijā, b e t a r ī ārzem ēs. B ib lio tēkas fonda lielums pirmajā pastāvēšanas periodā bija daži 
s im ti eksemplāru. S āko t a r 17. gadsim tu, bibliotēka visai regu lāri saņēm a Dom sko las un ģimnāzijas pasn ie
dzēju d ise rtā c ija s, d ispu tos  un svin īgos gadījumos te ik to  runu publicējumus, kā a r ī R īgas iespiedēju izdotos 
darbus.

I  1941 . gada vasarā , karadarb ības laikā Rīgā. bibliotēka, kas a tradās kādreizējā Rātsnam ā, nodega. No vai
rāk nekā 4 0 0  0 0 0  iespieddarbu lielā fonda saglabājās ap 4 6  0 0 0  eksemplāru, kas a tradās seifos. 1944 . ga
da rudenī R īgas p ilsē ta s  bibliotēkai ierādīja c ita s  te lpas. 1945 . gadā to  pārdēvēja pa r V a ls ts  vēstu risko  bib
liotēku, be t 194B . gadā nodeva Z inātņu akadēmijai, un tā s  nosaukum s bija «Latvijas PSR  Z inātņu akadēmi
jas  Fundam entā lo 'bib liotēka, d ib ināta 1524 . gadā».
I  1992 . gadā Latvijā  noris inājās z inā tnes un augstākās izg lītības s is tē m as  reorgan izācija , tā s  ie tvaros m ai
n ījās a r ī bib lio tēkas sa tu rs  un uzdevumi. A tb ils to š i jaunajām Z inātņu akadēmijas un bib lio tēkas funkcijām tā  
t ika  pārdēvēta par Latvijas Akadēm isko bibliotēku.

«Nesen nosvinējām 4 8 0  gadu jubileju,» s tā sta  Latvijas Akadēmiskās 

bibliotēkas direktore Venta Kocere.
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