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Daina Gulbe

Grāmatas piederības zīmes
gadsimtu gaitā Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā
pievienoja Zinātņu akadēmijai2, bet 1954. gadā
kā atsevišķu struktūrvienību – LZA FB un tā
ieguva nosaukumu “Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa
Latviešu literatūras nodaļa”3 (turpmāk Misiņa
bibliotēka). Zinātņu akadēmijas pakļautībā
Fundamentālā bibliotēka darbojas no 1946. līdz
1992. gadam, kad tā atdalījās un ieguva nosaukumu Latvijas Akadēmiskā bibliotēka (turpmāk
LAB). Kopš 2009. gada oktobra tā ir Latvijas
Universitātes Akadēmiskā bibliotēka (turpmāk
LU AB).
Nenovērtējamu ieguldījumu bibliotēkas
krājuma attīstībā ir devis vēsturnieks un
grāmatniecības vēstures pētnieks Jānis Straubergs (1886–1952), būdams tās direktors no
1944. līdz 1946. gadam. “J. Straubergs panāca
bibliotēkai tādas pašas tiesības kā VB [Valsts
bibliotēkai]: vākt bezsaimnieku grāmatas, saņemt no citām bibliotēkām izņemto aizliegto
literatūru”4 un, galvenais, panāca Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēkas,
Rīgas biržas komitejas un Kurzemes provinces muzeja grāmatu krājumu nodošanu bibliotēkai, tāpat kā arī daudzu citu likvidēto
biedrību un institūciju, arī dažādu privātpersonu grāmatu krājumu nodošanu (visus nav

Atslēgvārdi: Bibliotheca Rigensis, bibliotēkas
krājums, zīmes grāmatās, zīmogs, šifrs, svītrkods,
inventāra grāmatas, elektroniskie katalogi.

Bibliotēkas, kuru pašlaik zinām kā Latvijas
Universitātes Akadēmisko bibliotēku (turpmāk
LU AB), pirmsākumi datējami ar 1524. gada
6. martu1, kad Rīgā tika atvērta pirmā publiskā
bibliotēka Bibliotheca Rigensis. Turpmākajos
gadsimtos, mainoties bibliotēkas atrašanās
vietai, juridiskajai vai politiskajai piederībai,
mainījās arī bibliotēkas nosaukumi. Atpazīstamākie bibliotēkas nosaukumi ir Doma bibliotēka (no 1553. līdz 1891. gadam atradās Doma
baznīcas krustejā), Rātsnama bibliotēka (pēc
1891. gada), Rīgas pilsētas bibliotēka, kuru
1945. gadā pārdēvē par Latvijas PSR Valsts
vēsturisko bibliotēku. Atzīmējams ir fakts, ka,
1946. gada februārī nodibinot Latvijas PSR
Zinātņu akadēmiju (par dibināšanas dienu pieņem 14. februāri; turpmāk Zinātņu akadēmija),
jau 5. jūnijā ar Latvijas PSR Ministru padomes
lēmumu Valsts vēsturisko bibliotēku nodeva
Zinātņu akadēmijai un bibliotēka ieguva jaunu
nosaukumu – Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Fundamentālā bibliotēka (turpmāk LZA FB).
Ar šo pašu lēmumu arī J. Misiņa bibliotēku
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Zanders, O. 2000. Senās Rīgas grāmatniecība un
kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā (13.–17. gs.). Rīga:
Zinātne, 133. lpp.
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iespējams uzskaitīt). Bibliotēka arī saņēma
grāmatas no Maskavas un Ļeņingradas bibliotēku rezerves fondiem.
Runājot par bibliotēkas krājumu, būtiski
pieminēt Rokrakstu un reto grāmatu nodaļu,
kas ir Bibliotheca Rigensis unikālo izdevumu ar
pašrocīgiem autoru un īpašnieku ierakstiem tiešā mantiniece un krājuma glabātāja. Vispirms
gan jāpiemin 1941. gada 29.–30. jūnija postošais ugunsgrēks Rīgas pilsētas bibliotēkā5, kad
tika izglābtas tikai ugunsdrošos seifos ieslēgtās
lielākās bibliotēkas vērtības, dārgumi – inkunābulas, viduslaiku pergamenta manuskripti,
katenāti (grāmatas ar ķēdēm, ar kuru palīdzību
grāmatu pieslēdza pie pults), grāmatas ar apkalumiem un slēdžiem, koka vai ādas vākos,
izrotātas ar zeltu u. tml. Ugunsgrēkā sadega un
gāja bojā apmēram 9/10 grāmatu krājuma, kā
arī katalogi un inventāra grāmatas.
Gandrīz piecu gadsimtu garumā ar LU AB
krājumu ir strādājuši un savas zīmes grāmatās
atstājuši gan to iepriekšējie īpašnieki, gan arī
bibliotēkas darbinieki. Apskatot krājumu de
visu, redzams, ka ļoti daudzu grāmatu liktenis ir bijis raibs (ko parāda daudzās atstātās
zīmes grāmatās). Lai gan 20. gadsimtā bibliotēkas struktūrvienību krājumus neapvienoja,
tomēr zīmes grāmatās (zīmogi un šifri) rāda,
ka atbilstoši krājuma attīstības koncepcijai un
pamatmērķim ir notikusi grāmatu rotācija no
viena krājuma otrā.
Pirmās ar roku rakstītās un pārrakstītās
grāmatas bija un ir ļoti dārgas un saudzējamas,
tādēļ grāmatas bojāšana, nozaudēšana vai,
nedod Dievs, nozagšana būtu bijis zaudējums.
Tas, kā cilvēki centās iezīmēt un apzīmēt savu
īpašumu un reizē arī nodrošināties pret tā nozagšanu, uzskatāmi parādās arī grāmatās. Tās
ir gan ķēdes ar daudzfunkcionālu nozīmi, gan
zīmogi, gan ar roku ierakstīts īpašnieka vārds,
reizēm arī veltījuma ieraksts u. tml. 1 2 3
Senajās grāmatās savas zīmes ir atstājušas gan
līdz mūsdienām labi zināmas personības, gan
arī kultūrvēsturē nezināmi cilvēki. Un, atšķirībā
5

Библиотеке 450, c. 36.
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1

Ķēžu grāmatas

2

Bibliotheca Rigensis zīmogs

3

Ar roku ierakstīts īpašnieka vārds

no mūsdienām – interneta laikmeta, kad vienkopus ir savākts un apkopots milzīgs informācijas apjoms, kas ir plaši pieejams, ja vien
to neliedz Fizisko personu datu aizsardzības
likums, – tām visām ir milzu nozīme, lai ko
uzzinātu par grāmatas tapšanu un vēsturi, ja
tikai spējam tās atšifrēt.
Privātpersonu ar roku rakstītie ieraksti
var būt, piemēram, īpašuma piederības apliecinājums. Tā no ieraksta psalmu grāmatā
“Psalterium”, kas iespiesta 1524. gadā Bāzelē,
mēs uzzinām, ka tā piederējusi vācu tautības
literāta Georga Manceļa (Georgius Mancelius;
1593–1654) tēvam – mācītājam Kasparam
Mancelim. Literatūrvēsturnieks Ojārs Zanders
(1931–2018) grāmatā “Senās Rīgas grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā
(13.–17. gs.)”, sasaistot vēstures faktus ar ierakstiem gan grāmatās, gan dažādos ar bibliotēkas
darbību saistītos materiālos – dokumentos,
secina, kādā veidā tās ir nonākušas bibliotēkā,
kas ir bijuši to īpašnieki.6 Bieži vien tie ir
veltījuma – dāvinājuma ieraksti kādai mums
zināmai vai nezināmai fiziskai vai juridiskai
personai. Piemēram, 1936. gadā Magdeburgā
izdotajā Volframa fon Ešenbaha (Wolfram von
Eschenbach) “Leben und Dichten” 1. sējumā
ierakstam rokrakstā “Karoline Henriette Marie
Auguste E
 ngelmann.” veselas lappuses garumā
seko dzejolis, varbūt veltījums.
Vieni no savdabīgākajiem ierakstiem bibliotēkas krājumā esošajās grāmatās ir pret zagļiem
vērsti nolādējuma teksti. Piemēram:
Amen in gottes namen
Dieses bichlein ist mir lieb wer mir es stilt / der
ist Ein dieb Es mag sein hene oder hann / so muss
er doch dran Es mag sein Magt oder / knecht so ist
ihn doch der Galge gerecht / Ehre sey gott in der
chör und frit auf Erten / und den menschen einen
wohl gefallen.
Johann Heinrich Müller [grāmatas beigās].

6

Zanders, O. 2000. Senās Rīgas grāmatniecība un
kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā (13.–17. gs.),
133.–144. lpp.
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4

Nolādējuma ieraksts

5

Sēru–bēru grāmata

Tulkojumā tas būtu apmēram šādi: “Āmen
Dieva vārdā. Šī grāmatiņa man ir ļoti mīļa; kas
to nozog, tas ir zaglis; vai tas vista vai gailis, vai
puisis vai meita, tas nonāks pie kāķa. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem
labs prāts. Johans Heinrihs Millers.” 4
Viens no zināmākajiem Bibliotheca Rigensis
jeb Rīgas pilsētas bibliotēkas bibliotekāriem
ir Daniels Eberhards (Daniel Eberhard), kuru
amatā iecēla 1702. gadā. Viņa darbības laikā
iekārtota pirmā saglabājusies jaunieguvumu
reģistrācijas grāmata jeb bibliotēkas rokasgrāmata “Handbuch der Stadt-Bibliotheque”
(1702–1842).7 Interesants ir 1703. gadā
grāmatā izdarītais ieraksts vācu valodā, ko varētu tulkot apmēram tā: “viena krievu grāmata
sarkanā ādā iesieta, kas ir baznīcas kārtība,
kāda tā ir pie maskaviešiem”. Fakts ir pieminēšanas vērts, jo grāmata nav identificēta. Noprotams, ka bibliotekārs nav zinājis baznīcslāvu
valodu un kirilicu, tāpēc grāmata (atšķirībā no
citiem jaunieguvumiem) reģistrēta aprakstoši.
No Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā atrodamajām raritātēm un ar šiem izdevumiem
saistītajiem ierakstiem var minēt “Sēru–bēru
grāmatu” – grāmatu šīs zemes gaitas beigušajiem garīdzniekiem, ievērojamiem cilvēkiem,
kas pēc savas darbības un nopelniem bija pelnījuši izvadīšanu ar grāmatu, kuru izsniedza par
ziedojumiem. 5
Saistībā ar šo grāmatu atrodamajos ierakstos
redzams, ka ir bijušas 3 melnas līķu grāmatas
baznīcas pārvaldībai, kas bibliotēkai ir dāvinātas
1685. gada 12. jūnijā. Vēl pēc 1941. gada lielā
ugunsgrēka 1942. gadā nu jau jaunajā inventāra
grāmatā arī ir rakstīts: 3 līķu grāmatas, 3 sēru
grāmatas un citas inventārā ietvertas lietas.8 6
Šajā pašā inventāra grāmatā ir arī ieraksti par
vēsturnieka un mākslinieka Johana Kristofa
Broces (Jochann Christof Brotze; 1742–1823)
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6

Handbuch der Stadt-Bibliotheque (1702–1842).
LU AB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa (turpmāk
LU AB R). Inv. Nr. 2853.
Rīgas pilsētas bibliotēka. Inventāra grāmata. 1942.
LU AB R.
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Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas “Inventāra
grāmata”. 1942

rokrakstiem, kas ir pārcietuši ugunsgrēku un
saglabāti.
Runājot par piederības zīmēm grāmatās,
pirmais, kam pievēršam uzmanību, atverot
kādu bibliotēkas grāmatu, ir zīmogs, daudzos
gadījumos pat vairāki. Zīmoga atstātās pēdas
grāmatā ir nenovērtējams dārgums, jo zīmogā ierakstītā informācija ir saglabājusies
vairāku gadsimtu garumā neizmainīta un
visiem saprotamā veidā, tā ka to ietekmē nevis cilvēka rokraksta īpatnības, bet gan tikai
nospieduma kvalitāte. Zīmogs ir gan grāmatas
vizītkarte, gan īpašuma apliecinājums, gan
vienlaikus arī institūcijas vizuālā identitāte,
kas rada priekšstatu par grāmatas iepriekšējiem
saimniekiem un tās ceļu līdz nonākšanai
bibliotēkas krājumā. 7 8 9 10
LU AB krājumā var atrast daudzu Latvijas un
ārzemju iestāžu, organizāciju un privātpersonu
zīmogus. Nelielais ekskurss bibliotēkas vēsturē
bija nepieciešams arī tādēļ, lai labāk saprastu,
kādēļ bibliotēkas krājumā ir tik daudz grāmatu
ar 1834. gadā dibinātās Krievu Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrības
(Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der russischen Ostseeprovinzen) zīmogiem.
Biedrība plašāk pazīstama ar pēdējo latvisko
nosaukumu – Rīgas Vācu vēstures un senatnes pētītāju biedrība (Deutsche Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde zu Riga; biedrību
likvidēja 1939. gadā). Grāmatās var atrast zīmogus ar visiem biedrības nosaukumiem, tāpat
kā biedrības bibliotēkas zīmogus. 11
LU AB grāmatās atrodamos zīmogus var
iedalīt divās lielās grupās. Pirmā – zīmogs
izstrādāts un lietots tieši bibliotēkas vajadzībām, lai kādi laika gaitā būtu tās nosaukumi – Bibliotheca Rigensis, Rīgas pilsētas
bibliotēka, Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka,
LZA FB, LAB vai tagad LU AB. Bibliotēkai
mainot nosaukumu vai juridisko piederību,
mainījās arī zīmoga saturs un dizains. Jāuzsver, ka runāju tikai par zīmogiem, kurus izmantoja un izmanto grāmatu zīmogošanai.
Bibliotēku pievienojot LPSR ZA un sākot kom
plektēt krājumu un grāmatas apstrādāt centralizēti Vāgnera ielā 4, visu struktūrvienību
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10 Zīmogi – īpašuma piederības
apliecinājumi
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jaunajās grāmatās tika spiests viens – LZA
FB – zīmogs. 12 Līdz ar to arī Misiņa bibliotēka
zaudēja savu respektablo, skaisto zīmogu. 13
Tomēr tas nenozīmēja, ka pēc bibliotēkas
nosaukuma maiņas visas grāmatas tūlīt tika
pārzīmogotas, jo jaunais zīmogs tika izmantots
jaunienākušo izdevumu zīmogošanai un krājuma maiņas gadījumos, kad veco zīmogu dzēsa:
sarunvalodā sakot “krusts pāri”. Latvijas bibliotēkās šāda prakse nebija sveša, kā to rāda arī
LU AB krājuma grāmatu zīmogi. 14 15
Strādājot ar jauniegūtu grāmatu, viens no
pirmajiem darbiem ir apzīmogošana. Zīmogam
galvenā ir funkcionālā nozīme: tas satur pilnu
organizācijas vai struktūrvienības nosaukumu,
LU AB gadījumā arī dibināšanas gadu. Zīmoga
nospiedumu veic tā, lai tas netraucētu uztvert
citu iespiesto informāciju un būtu skaidri salasāms. Praksē gan ne vienmēr tas ir izdevies.
Problēma ir, piemēram, miniatūrizdevumi,
kuri izmēru ziņā var būt mazāki par zīmogu,
nemaz nerunājot par svītrkodu, kas dažos gadījumos ir garāks par grāmatiņas platumu. Gan
strādājot ar jaunajām grāmatām, gan rekataloģizējot elektroniskajā katalogā neietverto krājumu, mēdz būt izdevumi, kuros nav iespējams
atrast brīvu vietu zīmogam un svītrkodam.
Pašreiz bibliotēkā aktuāla ir retrospektīvā
konversija – darbs ar krājuma daļu, kas nav
iekļauta bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā,
un prioritāri tās ir inkunābulas un citi vērtīgākie izdevumi. Tādēļ aktuāls ir jautājums, kur
likt svītrkodu. Skaidrs, ka to nedrīkst līmēt
pašā inkunābulā, lai to nesabojātu. Te varētu
noderēt muzeju pozitīvā pieredze, kur svītrkods, piemēram, piesiets pie izdevuma ar linu
aukliņu.
Otra nozīmīga daļa ir iepriekšējo īpašnieku atstātie zīmogi. Jau iepriekš minētajā
V. fon Ešenbaha “Leben und Dichten” 1. sējumā, kas izdots 1936. gadā Magdeburgā, ir arī
pieminētie Rīgas Vācu vēstures un senatnes
pētītāju biedrības bibliotēkas (Bibliothek der
Gesellschaft für Gesch. u. Altertumsk. zu Riga)
un LZA FB zīmogi.
Bibliotēkā ir arī grāmatas ar zīmogiem,
kuros ir ierakstīts vēstījums – novēlējums.

11 Deutsche Gesellschaft für Geschichte und
Altertumskunde zu Riga bibliotēkas zīmogi
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Piemēram: ““Šī grāmata ir tautas velte Tev
un citiem latviešu karavīriem. Jo vairāk to
izlasīs, jo vērtīgāka tā kļūs. Tāpēc – saudzē to!”
Ziedojums LNP bibliotēku fondam.”9 16
Šobrīd bibliotēkā notiek Misiņa bibliotēkas
un Rokrakstu un reto grāmatu krājuma
rekataloģizācija, tas ir, elektroniskajā katalogā
veidojam jaunu, mūsdienu tehniskajām
iespējām un prasībām atbilstošu izdevuma
bibliogrāfisko aprakstu. Kartīšu katalogu ēras
laikā parasti visa informācija ietilpa vienā vai
2–3 kartītēs, bet elektroniskajā katalogā var ierakstīt informāciju par izdevumu uz vairākiem
“ekrāniem”. Lai arī, no vienas puses, tas ir labi,
informācija ir plaša, no otras – draud noslīkšana
lielajā informācijas apjomā un nespēja operatīvi
atrast sev nepieciešamo informāciju. Pozitīvais:
piezīmju zonā ir iespējams sniegt savai bibliotēkai būtiskas ziņas par šo izdevumu – par dāvinātājiem, ekslibriem, autogrāfiem, veltījuma
ierakstiem, zīmogiem, retajām grāmatām – par
iesējumu, šrifta veidu u. tml.
Piemēram, 1794. gadā Rīgā izdotajai Bībelei
ar sistēmas numuru 921925 Bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) Aleph ir šāds apraksts:
“Ta Bihbele jeb tee swehti Deewaraksti tahs
wezzas un jaunas Derribas kas preeksch un
pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas peedsimschanas no swehteem Deewa Wihreem, Praweescheem, Preezasmahzitajeem, un Apustuļeem
usrakstiti tikkuschi / Latweescheem un Kursemneekeem par labbu sagahdati, istulkoti un
rakstôs no jauna isdriķķeti.
Tā Bībele jeb tie svēti Dieva raksti tās Vecās
un Jaunās Derības, kas priekš un pēc tā Kunga
Jēzus Kristus svētās piedzimšanas no svētiem
Dieva vīriem, praviešiem, priecas mācītājiem
un apustuļiem uzrakstīti tikuši
Rihgâ: dabbujams pee Jahņa Priddriķa
Artknok, 1794.
[7], 992, 176 lpp.; 21 cm.
Piesieta 1 grāmata. LAB (MR)
Gotiskajā šriftā.

9

Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas
Fundamentālās
12 bibliotēkas zīmogs

Rīgas pilsētas Misiņa
13 bibliotēkas zīmogs

Apalups, A. 1943. Pieci paziņas pasmaida. Rīga:
Zelta Ābele, [1.] lpp.

14 Grāmatas titullapas izskats pēc īpašnieku maiņas
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Ietver rādītāju.
Grāmatas priekšējā vāka iekšpusē ieraksts.
Grāmatā ar atsevišķu numerāciju iekļauts:
Apocrypha: Jeb Grahmatas, Kas teem swehteem
Deewa Raksteem lihdsi ne turramas, un tomehr
derrigas un labbi lassamas irraid.
Bibliothek der Lett. Liter. Societaet. LAB
(MR) (Zīmogs)
Kurlaendische Bibelgesellschaft LAB (MR)
(Zīmogs)
Iesējums: koka vāki, tumša āda, 4 auklojumi, 21 × 12 × 9 cm. Grāmatai misiņa sprādžu
stiprinājumi, sprādzes nav saglabājušās. Uz grāmatas muguriņas grāmatas nosaukums bezkrāsas iespiedumā. LAB (MR)
Iesējums: koka vāki, tumša āda, 5 auklojumi, 21 × 13 × 10 cm. Grāmatai misiņa pogas, misiņa sprādžu stiprinājumi, sprādzes nav
saglabājušās. LAB (MR) (Iesējums piesietajai
grāmatai).” 17
Viena no grāmatas svarīgākajām piederības
zīmēm ir inventāra numurs (kopš 1993. gada
svītrkods), kas atsevišķi neko neizsaka, bet kopā
ar inventāra grāmatu vai elektronisko katalogu
sniedz galveno informāciju: kad grāmata iegūta
(gads un datums), kā iegūta (pirkta, dāvināta,
atlasīta), kur pirkta, kas dāvinājis, cik maksā
jusi. LU AB gadījumā tā var būt arī nodota citam
krājumam. 18 Jau Rīgas rātskunga Melhiora
Fuksa (Melchior Fuchs; 1603–1678) iekārtotajā
Rīgas pilsētas bibliotēkas hronikā un dāvinājumu grāmatā saskatāmi inventāra grāmatu
pirmsākumi, jo ir ieraksti par grāmatu iegādei
ziedotām summām vai dāvinātām grāmatām.10
Latvijas PSR Valsts vēsturiskās bibliotēkas
inventāra grāmatā Nr. 1 1944. gada 27. novembrī ir izdarīti pirmie ieraksti. Ar 1. inventāra
numuru ir ieinventarizēta grāmata “Ozols A.
Tautas dziesmu literatūras bibliogrāfija. Rīgā,
Rāmaves apg. 1938. g. 2837(1) lpp. 8,- Rbļ.
Nodots specf. Akts 11-53. g.”. Pirmajai un
otrajai inventarizētajai grāmatai nav uzrādīts ieguves avots. Trešais ieraksts rāda, ka

15 Dzēsts zīmogs

16 Veltījuma – novēlējuma zīmogs

10 Fukss, M. Rīgas pilsētas bibliotēkas albums – hronika.
LU AB R, inv. Nr. 4839.
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grāmatas ir pirktas VAPP centrālajā grāmatnīcā.11 Grāmatas ir pirktas arī Centrālajā zinātnisko bibliotēku kolektorā, antikvariātos un no
privātpersonām. Ir ieraksts “Valters un Rapa”,
bet nav norādīts, vai grāmatas ir pirktas vai
dāvinātas, katrā ziņā nav saistības ar “Valteru
un Rapu” kā izdevēju, jo grāmatas ir vācu valodā, izdotas Vācijā 19. gadsimta sākumā, piemēram, J. G. Herdera, F. Šillera, K. M. V
 īlanda
Kopoti raksti (Sämtliche Werke). Pirmie ieraksti rāda, ka grāmatas pārsvarā ir pirktas vai
dāvinātas, bet mazliet tālāk parādās jauns
termins “Savāktas” (skat. bibliotēkas vēsturi).
Padziļinātai izpētei jāizmanto grāmata de visu:
pēc zīmogiem, ar roku rakstītiem ierakstiem
daudzos gadījumos var rekonstruēt grāmatas
iepriekšējo īpašnieku vārdu. Jau iepriekš apskatītajā V. fon Ešenbaha “Leben und D
 ichten”
1. sējumā ar inventāra numuru 459.096 redzams, ka grāmata inventarizēta 1958. gadā
ar aktu “Rez. 43”. Tas nozīmē, ka grāmata jau
atradās LZA FB rezerves fondā un 1958. gadā
tika inventarizēta un nodota pamatfondam.
Visticamāk, ka šīs grāmatas pirmā īpašniece
bija K. H. M. A. Engelmann, bet LZA FB krājumā tā nonāca no B
 ibliothek der Gesellschaft für
Gesch. u. Altertumsk. zu Riga krājuma (zīmogs).
111. inventāra grāmatā ir daudzi šādi akti ar
atzīmi “Rez.”, kas norāda, ka grāmatas nāk no
Rezerves krājuma, kurš pēckara gados pārsvarā
tika komplektēts no savāktajām “bezsaimnieka”
grāmatu kolekcijām.
Inventarizējot jaunu vai rekataloģizējot jau
bibliotēkas krājumā esošu izdevumu, grāmatai
tiek piešķirts jauns, mūsdienīgs svītrkods, kas
nolasāms ar skeneri, piemēram, 819000001,
un kas sastāv no bibliotēkai (Latvijā) piešķirtā
koda, gada, kad grāmata ir inventarizēta, un
individuālā inventāra Nr. bibliotēkā. Bet, kā
jau minēju, tas ir tikai gads, kad datus par grāmatu ievada BIS Aleph, nevis kad grāmata ir

17 Bībeles titullapa, kas aprakstīta Bibliotēku
informācijas sistēmā (BIS) Aleph ar sistēmas
numuru 921925

18 Dāvinājuma ieraksts
11 Rīgas pilsētas bibliotēka – LPSR Valsts vēsturiskā
bibliotēka. Inventāra grāmata Nr. 1. 1944/1945.
LU AB Krājuma komplektēšanas un attīstības
nodaļa (turpmāk LU AB KK).
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nonākusi bibliotēkā vai izdota, jo gandrīz piecu
gadsimtu garumā bija inventāra grāmatas un
kartīšu katalogi, un tikai no 1993. gada datus
par grāmatām sāka ievadīt elektroniskajā BIS
Liber, no 2009. gada – BIS Absotheque un tikai
no 2010. gada – BIS Aleph. Izmantojot tikai BIS
Aleph atrodamo informāciju par LU AB krājumu, var rasties maldīgs priekšstats par tā veidošanos un struktūru.
Viena no galvenajām problēmām – retās
grāmatas kultūrvēsturē ir pazīstamas pēc vecajiem inventāra numuriem, kas ir atspoguļoti
dažādos rādītājos. Jaunie svītrkodi varētu radīt
problēmas izdevumu atpazīšanā. Lai gan, protams, eksemplāra aprakstā tiek ierakstīts arī
vecais inventāra numurs, grāmatās ir arī pirmo
Bibliotheca Rigensis bibliotekāru atstātie, ar roku
rakstītie inventāra numuri un pēc 1941. gada
ugunsgrēka par jaunu ierakstītie inventāra
numuri.
Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkas pirmā
inventāra grāmata datējama ar 1925. gadu.
Misiņa bibliotēkā inventāra grāmatās literatūru inventarizēja līdz 1964. gada 11. janvārim.
Tad inventāra grāmatā parādās ieraksts: “Šajā
inventāra grāmatā ar numuru M 21764612 no
1964. gada 11. janvāra pārtraukti ieraksti sakarā ar inventarizēšanu aktos. Nākošais inventāra
numurs M-1-1-64.” Atšifrējot ierakstu: aktus
veidoja katru gadu no jauna ar pirmo kārtas
numuru un katrai grāmatai aktā bija savs kārtas numurs un inventarizācijas gads. Tos rakstīja
mašīnrakstā uz A4 lapām divos eksemplāros
caur koppapīru. Viens eksemplārs palika komplektēšanas nodaļā, otrs eksemplārs kopā ar
apstrādātajām grāmatām tika nodots Misiņa
bibliotēkai.
Aktu sistēma darbojās līdz 1993. gadam,
kad tika uzsākta visu izdevumu kataloģizēšana elektroniskajos katalogos Liber, Liber Media
un beidzot BIS Absotheque, kuru mēs, Krājuma
komplektēšanas un attīstības nodaļas darbinieki,

padarījām dzīvotspējīgu, bet nepaspējām ar
to pastrādāt, jo 2010. gadā pārgājām no BIS
Absotheque uz valsts nozīmes kopkatalogu Aleph.
LZA FB un Latvijas PSR Valsts bibliotēkā,
kā arī P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes
bibliotēkā tika izveidoti specfondi un atļauts
paturēt katras izņemamās grāmatas eksemplārus to glabāšanai un lietošanai saskaņā ar noteikumiem par speciālo grāmatu fondu. Specfondu
ierīkošanas kārtība visā PSRS bija vienota, spec
fondu darba un lietošanas noteikumus noteica
attiecīgo Maskavas iestāžu instrukcijas. Pozitīvais visā šajā nejēdzībā ir tas, ka specfondi ļāva
saglabāt citādi iznīcībai paredzētos izdevumus.
LZA FB liecība par specfonda darbību ir
spiedogs grāmatā ar atzīmi [S]. Tāds pats
spiedogs ir arī inventāra grāmatās, un vēl ir atzīme par izdevuma nodošanu “specfondam”.13
Īpaši pirmās inventāra grāmatas izceļas ar
spiedoga “S” pārbagātību un atzīmi, ka nodots
specfondam ar 1949., 1952., 1953., 1955. vai
citu gadu aktiem, norādot numuru. 19
Daļa no 1944.–1945. gadā iegūtajām grāmatām
tagad mājvietu ir atradusi krājumā “Cimelia”.
Grāmatās ir redzams gan vecais inventāra numurs, gan jaunais svītrkods, bet inventāra grāmatā pie konkrētā izdevuma inventāra numura
parādās atzīme “FM uz Cimelia”.
1987. gadā darbu sāka PSRS Galvenās literatūras pārvaldes (turpmāk GLP) vadītā
starpnozaru komisija, kas pārskatīja grāmatas,
paredzot pārcelt tās no specfondiem uz brīvi izmantojamiem krājumiem. Arī ZA FB 1988. gadā
darbinieki intensīvi strādāja ar specfonda grāmatām, atkal tās no jauna inventarizējot un
nododot Misiņa bibliotēkas krājumam un Centrālajam krājumam.
Bet tikai 1990. gada 9. jūlijā tika izdota
GLP pavēle “Par specfondu likvidāciju”, kas
noteica visu grāmatu pārcelšanu uz publiskajām krātuvēm. Kā piemēru var minēt ārsta Jāņa
Zālīša slaveno grāmatas “Mīlestības v
 ārdā”

12 LPSR ZA FB J. Misiņa latviešu literatūras nodaļas
inventāra grāmata ar numuru MN 33. 1963/1964.
Ieraksts pēc inventāra Nr. M 217646. LU AB KK.

13 Rīgas pilsētas bibliotēka – LPSR Valsts vēsturiskā
bibliotēka. Inventāra grāmata Nr. 1. 1944/1945.
LU AB KK.
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1981. gada pirmizdevumu un 1982. gadā atkārtoti izdoto un ar ilustrācijām papildināto
otro izdevumu. Pamatojoties uz inventāra numuriem, var secināt, ka abi izdevumi specfondā
nokļuva 1982. gadā un 1989. gadā atkal tika
pārinventarizēti un nodoti bibliotēkas krājumiem brīvai lietošanai. Šie inventāra numuri
ir dzēsti, jo grāmata ir tikusi rekataloģizēta, kas
nozīmē, ka visa informācija par šo grāmatu bija
atrodama elektroniskajā katalogā Absotheque
un tagad ir konvertēta elektroniskajā katalogā
Aleph. Statistika šajā gadījumā liecina, ka viena
grāmata pie komplektētājiem un kataloģizētājiem (neskaitot specfonda darbiniekus) bijusi
piecas reizes.
Vēl viena LU AB grāmatās atrodamā piederības zīme ir sastopama izdevumos ar grifu “Для
служебного пользования”: tie bija plāni brošūrveida izdevumi ar slepenu, tautai nevēlamu
informāciju par ārzemju komandējumiem un
tehniskajiem sasniegumiem. Grāmatās pie inventāra numura ir atzīme “C…”, un tās inventarizēja atsevišķās inventāra grāmatās, pēc īpaša
rīkojuma, kā strādāt ar šiem izdevumiem un kā
jāveido inventāra numuri.
Lai orientētos milzīgajā informācijas klāstā
un atrastu vajadzīgos izdevumus pa daudzajām
zinātņu nozarēm, ir radītas klasifikācijas sistēmas – jauna grāmatas piederības zīme.
18. gadsimta sākumā Bibliotheca Rigensis
bibliotekārs D. Eberhards bibliotēkas krājumu
sakārto un sistematizē 6 pamatnodaļās:
1. Teoloģija.
2. Tieslietas.
3. Medicīna.
4. Vēsture.
5. Filosofija.
6. Filoloģija un dažāda satura grāmatas.14
Gadsimtu gaitā izdevumu klasifikācija pa
zinātņu nozarēm ir pilnveidojusies un augusi,
jo, attīstoties zinātnei un kultūrai, radās jaunas zinātņu nozares un apakšnozares. LU AB

19 Ieraksti inventāra grāmatā ar specfonda atzīmēm

14 Zanders, O. 2000. Senās Rīgas grāmatniecība un
kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā (13.–17. gs.),
140. lpp.
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grāmatas tiek klasificētas pēc UDK – universālās
decimālās klasifikācijas. Bibliotēku informācijas sistēmu attīstība pasaulē un to ieviešana
Latvijas bibliotēkās neapšaubāmi ir atvieglojusi informācijas ieguvi pa zinātņu nozarēm.
Pagājušajā gadsimtā krājuma lietotājs, kuru
interesēja kino vēsture vai medicīna, strādāja
ar sistemātisko katalogu bibliotēkā de visu, bet
mūsdienās to pašu informāciju var atrast internetā, neizejot no mājas vai darba kabineta.
Tātad katra grāmata bibliotēkā tiek klasificēta,
UDK indeksu ievadot elektroniskajā katalogā.
Agrāk klasifikācijas indeksu ierakstīja arī grāmatā zem zīmoga, bet, kopš tiek strādāts ar BIS
Aleph, tas vairs netiek darīts.
Katra darba klasifikācija ir atkarīga tieši no
klasifikatora profesionalitātes. Lielisks piemērs
ir Astrīdes un Ivara Ivasku grāmatu kolekcijas dāvinājums Misiņa bibliotēkai – grāmatas
33 pasaules valodās, kas klasificētas pa 40 zinātņu nozarēm un apakšnozarēm.
Viena no bibliotekāra atstātajām zīmēm grāmatā ir šifrs – nosacīta burtu un ciparu vai arī
tikai ciparu, vai tikai burtu kombinācija, kas,
sistematizējot krājumu pa zinātņu nozarēm vai
pēc cita principa, norāda izdevuma atrašanās
vietu bibliotēkas informatīvo resursu krājumā.
Ja bibliotēkas krājumā ir vairāk par 3 miljoniem dažādu izdevumu eksemplāru, tad
racionālam izvietojumam ir liela nozīme. LU
AB tiek izmantots gan kārtojums pa zinātņu
nozarēm un nozares ietvaros alfabēta secībā,
gan formālais kārtojums.   20 Kārtojums pa zinātņu nozarēm aizņem daudz vietas, jo nozares
ietvaros ir jāatstāj brīva vieta jaunienākušajiem
izdevumiem, un arī tad pēc kāda laika izdevumi ir jāpārvieto, lai atbrīvotu vietu jaunajiem.
Pozitīvais: zinošs bibliotekārs dažādu kata
klizmu gadījumā (nav elektrības vai serveri
iziet no ierindas) var atrast izdevumus, kurus
pieprasījuši lietotāji.
Formālais kārtojums ir pēc izdevuma formāta, tas ir, pēc izmēra, izdevumu ienākšanas
secībā. Šajā kārtojumā šifru attēlo arī uz grāmatas muguras, parasti to uzlīmējot. Ja izdevuma
biezums to neatļauj, tad šifru raksta uz vāka
kreisajā apakšējā stūrī. Šī izvietojuma pozitīvā

20 Formālais grāmatu kārtojums
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puse ir tā, ka grāmatas kārto citu aiz citas, nav
jāatstāj brīva vieta un krājums nav jāpārvieto.
Izskatās arī ļoti kārtīgi, un tas ir kompakti novietots, turklāt izslēgto grāmatu vietā var ievietot citu izdevumu, kuram iedots tas pats šifrs,
bet šifru grāmatā var nosvītrot veco inventāra
numuru un tā vietā ierakstīt jauno. Šifra attēlojumam uz grāmatas muguras, to uzlīmējot, ir
arī negatīvā puse, jo, grāmatai mainot krājumu,
tā maina arī šifru, bet, noplēšot veco, var sabojāt arī grāmatu. LU AB krājumā ir grāmatas ar
dažādi attēlotu šifru: šifrs ierakstīts tieši grāmatā, grāmatas gan ar aplīmētām mugurām, gan
ar papīra apvāku, uz kura ir ne tikai šifrs, bet
arī cita ar grāmatu saistīta informācija – autors,
nosaukums, izdošanas gads u. tml., kas ir grāmatu saudzējošs, bet salīdzinoši dārgs un darb
ietilpīgs process.   21
LU AB krājums ir nenovērtējams dārgums ar
vēl neizzinātām iespējām dažādās pētniecības
jomās. Arī šis bija tikai neliels ieskats zīmēs,
kuras LU AB grāmatās un ar tām saistītajos materiālos piecu gadsimtu garumā ir atstājuši gan
īpašnieki, gan bibliotekāri, gan izdevēji.

  21 Grāmata ar papīra apvāku
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