
 
 

Par Francijas – Latvijas Zinātniskās informācijas centra 
grāmatām Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas fondos 

Jau deviņdesmito gadu sākumā Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA) izveidojās cieša 
sadarbība ar Francijas vēstniecību Latvijā. 1995. gadā Francijas vēstnieces Žannas 
Debenē (Jane Debenest) vizītes laikā Latvijas Zinātņu akadēmijā radās doma par 
diviem lietderīgiem kopprojektiem abu tautu tuvināšanai. Tie bija– Francijas – Latvijas 
zinātniskās informācijas centra (Centra) izveide LZA un pirmās lielākās franču–latviešu 
valodas vārdnīcas izdošana. Abus projektus atbalstīja LZA prezidents Tālis Millers, 
akadēmijas vadība, kā arī nākamie Francijas vēstnieki Latvijā un tie tika sekmīgi 
īstenoti.  

Vērtīgā vārdnīca, kas ir visplašākā vārdnīca visā franču – latviešu leksikoloģijas vēsturē 
ar franču speciālistu pielietoto datorprogrammu, piedaloties labākajiem Latvijas franču 
valodas speciālistiem, tika izdota 2001. gadā. Vārdnīcas sagatavošanu atbalstīja arī 
Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga. Tūlīt pēc iznākšanas vārdnīca atrada 
plašu pielietojumu gan valodas apguvē, gan tulkojumos. Īpaši noderīga tā ir Latvijas 
speciālistiem, kuri strādā Eiropas Savienības struktūrās Briselē, Strasbūrā un 
Luksemburgā.  

Savulaik Centra izveidē lielu ieguldījumu deva Francijas Luija Ašeta fonds (La 
Fondation Lois Hachette), uzdāvinot vairāk nekā 4500 vērtīgu vārdnīcu, hroniku un 
grāmatu par Francijas zinātni, vēsturi, mākslu un literatūru. LZA Francijas – Latvijas 
zinātniskās informācijas centru ir apmeklējuši 1600 reģistrētie lasītāji, t.sk. skolēni, 
studenti, zinātnieki, franču valodas un kultūras interesenti. Organizētas tikšanās un 
semināri ar Francijas zinātniekiem un rakstniekiem. Pēc 2004. gada 4. maija, kad 
Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti, LZA saņēma jaunus uzdevumus. 
Ņemot vērā LZA labo sadarbību ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku (LAB), Francijas 
vēstniecībai vienojoties ar LZA vadību, tika nolemts, ka Centra grāmatas tiks nodotas 
bibliotēkai, lai tās būtu pieejamas visiem lasītājiem.  

2006.gada 5. decembrī Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Lielvārdes ielā 24 notika 
svinīga grāmatu nodošana Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai. Pasākumā piedalījās 
Francijas vēstnieks Latvijā Andrē–Žans Liburels, LZA prezidents Juris Ekmanis un citi 
LZA pārstāvji.  

Latvijas vecākā akadēmiskā bibliotēka ieguva vērtīgu fondu papildinājumu.  

Venta Kocere 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore  
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