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ANOTĀCIJA
Bakalaura darbā pētīts žurnāls „Rosme” no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz
2014. gadam.
Darbā ir veikta datu analīze, izmantojot kvalitatīvo un kvantitatīvo kontentanalīzi, kā
arī analizēti žurnāla „Rosme” raksti un izveidots bibliogrāfiskais rādītājs.
Pētījumā izvirzītās hipotēzes - žurnālā „Rosme” tiek apkopoti raksti par dažādām
tēmām, kas ir aktuālas cilvēkiem ar redzes problēmām Latvijā un no 2011. līdz 2014. gadam
salīdzinājumā ar 2001. līdz 2005. gadam žurnāls „Rosme” ir publicējis vairāk rakstu - ir
apstiprinājušās, jo veicot pētījumu tika noskaidrots, ka žurnālu raksti ir aktuāli par dažādām
nozarēm cilvēkiem ar redzes problēmām un laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam žurnālā
„Rosme” tika publicēti vairāk rakstu nekā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam.
Atslēgvārdi:

bibliogrāfija,

bibliogrāfiskie

līdzekļi,

bibliogrāfiskais

rādītājs,

bibliogrāfiskais apraksts.

ANNOTATION
Bachelor work studied journal "Rosme" from 2001th to 2005th year and from 2011th
to 2014th. Data analysis was conducted using qualitative content analysis, and using
quantitative content analysis. Was to analyze the magazine "Rosme" articles and created a
bibliographic index.
The study hypothesis - the magazine "Rosme" are summarized articles on a variety of
topics that are relevant to people with sight problems in Latvian and from 2011 to 2014
compared with 2001 to 2005, the magazine "Rosme" has published more articles - have been
confirmed, because during the study showed that journal articles are up to date on the various
sectors of people with sight problems, and the period from 2011 to 2014 in the journal
"Rosme" was published more articles than in the period from 2001 to 2005.
Keywords: bibliography, bibliographic resources, bibliographic index, bibliographic
description.
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APZĪMĒJUMU SARAKSTS
BBK

Bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija

BI

Bibliogrāfiskā informācija

CV

Centrālā valde

IFLA

International Federation of Library Associations
Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija

ISBD

Starptautiskie bibliogrāfiskā apraksta standarti

LNB

Latvijas Neredzīgo biedrība

LNB CV

Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālā valde

LNerB

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

SSP

LNB skolēnu, studentu un pedagogu pirmorganizācija

TO

Teritoriālā organizācija

UDK

Universālā decimālā klasifikācija
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IEVADS
Temata aktualitāte, temata norobežojums
Bakalaura darba temats ir „Žurnāla "Rosme" satura bibliogrāfiskais rādītājs 2001. 2005.gadam un 2011. - 2014.gadam". Temats tika pētīts, lai nodrošinātu vājredzīgajiem un
neredzīgajiem cilvēkiem vieglāk pieejamu informāciju, tika apkopoti un bibliografēti žurnāla
raksti, lai tie atvieglotu informācijas meklēšanu un identificēšanu. Temats ir aktuāls, jo
Latvijas Neredzīgo biedrības Informācijas dienesta "Brailinform" izdotais žurnāls "Rosme” ir
vienīgais preses izdevums Latvijā, kas tiek izdots palielinātā redzīgo un Braila rakstā. Tajā
tiek publicētas aktualitātes cilvēkiem ar redzes invaliditāti, apkopota Latvijas Neredzīgo
biedrības darbība šo cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai un viņu iesaistīšanās veicināšanai
šīs informācijas veidošanā.

Problēmsituācija un pētījuma problēma
Žurnāls „Rosme” ir vienīgais izdevums Latvijā, kurš tiek izdots neredzīgiem vai
vājredzīgiem cilvēkiem, tā saturs ir būtisks šiem cilvēkiem gan tagadnē, gan nākotnē. Par
žurnāla „Rosme” rakstiem no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam nebija
izveidots bibliogrāfiskais rādītājs. Tā esamība kvalitāte ir ļoti nozīmīga, pēc rādītāja
precizitātes ikviens var noskaidrot sev nepieciešamo informāciju. Sistematizējot un sakārtojot
žurnāla „Rosme” rakstu bibliogrāfiskos aprakstus, tika novērsta bibliogrāfijas nesakārtotība
un uzlabota pārskatāmība par žurnāla rakstu tēmām, tāpēc bija nepieciešamība izveidot satura
bibliogrāfisko rādītāju. Pētījuma problēma ir tā, ka par šiem laika posmiem nav veidots
bibliogrāfiskais rādītājs, kā arī nav veikti plašāki pētījumi par žurnāla „Rosme” rašanos un
pastāvēšanu.

Izpētes pakāpe, novitāte
Par šo tēmu nav veikti plaši pētījumi, tikai veikti daži studiju noslēguma darbi, kā arī
izveidoti bibliogrāfiskie rādītāji no 1963. līdz 1994. gadam.
Pastare,

A.

(1984).

Žurnāla

"Rosme"

satura

bibliogrāfiskais

rādītājs.

1963.-1982.(Diplomdarbs). Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas
fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra.
Riekstiņa, D. (1988). Žurnāls "Rosme". Bibliogrāfiskais rādītājs. 1983.-1987.
(Diplomdarbs). Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes
Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra
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Matisone,

A.

(1999).

Žurnāla

"Rosme"

saturs.

Bibliogrāfiskais

rādītājs

1988.-1989. (Studiju darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa.
Matisone,

A.

(2000).

Žurnāla

"Rosme"

saturs.

Bibliogrāfiskais

rādītājs

1990.-1994. (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa.
Jēkabsone, L. (2015). Žurnāls „Rosme” 2006-2010. (Kvalifikācijas darbs). Rīga:
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža.
Bakalaura darbi, kuros tika pētīta bibliogrāfija un tās vēsture, kā arī pētīti
bibliogrāfiskie līdzekļi un to izstrādes principi:
Lelle, Sintija. (2008). Bibliogrāfiskie izdevumi Latvijā pēc Otrā pasaules kara, 19451950. (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas
un bibliotēku studiju nodaļa.
Sudakova, Ņina. (2009). Bibliogrāfiskie līdzekļi Latvijā, 1951-1955. (Bakalaura
darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku
studiju nodaļa.
Bakalaura darba pētījuma novitāte ir tā, ka tika izveidots bibliogrāfiskais rādītājs par
laika posmiem, kuri līdz šim vēl nav apkopoti.

Pētījuma mērķis un uzdevumi
Pētījuma mērķis ir izveidot žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfisko rādītāju laika
posmam no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam, veikt tā satura analīzi un
salīdzināt, kā ir mainījies žurnāla „Rosme” saturs šo gadu laikā.
Mērķa īstenošanai tika veikti šādi uzdevumi:
1. analizēta darba teorētiskā bāze – Hermeneitikas teorija un Bibliogrāfijas teorija;
2. sniegts pārskats par saistītajiem pētījumiem;
3. raksturoti bibliogrāfiskā rādītāja sastādīšanas principi;
4. raksturots žurnāls „Rosme”;
5. analizēti žurnāla „Rosme” tapušie raksti par laika posmu no 2001. līdz 2005.
gadam un no 2011. līdz 2014. gadam;
6. veikts salīdzinājums starp norādītajiem laika posmiem.

Pētījuma objekts un priekšmets
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Bakalaura darba pētījuma objekts ir žurnāls „Rosme”, pētījuma priekšmets ir žurnāla
„Rosme” saturs laika posmā no 2001. līdz 2005.gadam un no 2011. līdz 2014. gadam.

Pētījuma jautājumi un hipotēze
Bakalaura darba pētījuma jautājumi:
1. Noskaidrot, kādas tēmas ir apkopotas žurnālā „Rosme”;
2. Noskaidrot, vai laika posmā no 2001. līdz 2014. gadam žurnāls „Rosme” ir
publicējis vairāk rakstu nekā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam.
Bakalaura darbā ir izvirzītas divas hipotēzes:
Žurnālā „Rosme” tiek apkopoti raksti par dažādām tēmām, kas ir aktuālas cilvēkiem ar
redzes problēmām Latvijā.
Žurnāls „Rosme” ir publicējis vairāk rakstu laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam
salīdzinājumā ar laika posmu no 2001. līdz 2005. gadam.

Teorētiskā bāze
Pētījuma teorētiskās bāzes pamatā ir vācu filozofa Hansa Georga Gādamera (Hans
Georg Gadamer) izklāsts par hermeneitikas mācību (Gādamers, 1999) un Bibliogrāfijas
teorija, kuras analīzei tika izmantoti Krievijas bibliogrāfijas zinātnieka Oļega Koršunova
(Oлег Kopшyнoв) bibliogrāfijas jēdziena skaidrojumi (Koršunovs, 1989). Tika pētīta
bibliogrāfija un bibliogrāfiskie līdzekļi, kā arī šo jēdzienu detalizēts skaidrojums, izmantojot
pētnieces B. Sporānes atziņas par bibliogrāfisko līdzekļu veidošanu, kā arī to sastādīšanas
principi (Sporāne, 1990) un apskatīti IFLA izstrādātie noteikumi (BBSTK, 2000). Tika
apskatīti latviešu bibliogrāfijas aizsākumi.

Pētniecības metodes
Bakalaura darbā kā datu vākšanas metode ir izvēlēta dokumentu analīze. Datu
vākšanas procesā tika apzināti visi žurnāla „Rosme” raksti laika posmā no 2001. līdz 2005.
gadam un no 2011. līdz 2014. gadam. Savukārt, datu apstrādē tika izmantota kvalitatīvā un
kvantitatīvā kontentanalīze, satura analīze tika veikta, analizējot šos izdevumus pēc noteiktām
vērtēšanas kategorijām – pēc autora, tematikas, rakstu daudzuma, kā arī tika veikts
kvantitatīvais uzskaitījums.

Empīriskā bāze
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Bakalaura darbā tika analizēti visi žurnāla „Rosme” raksti, kuri izdoti laika posmā no
2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam. Pētījuma empīrisko bāzi veido
pieejamie informācijas materiāli Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, kā arī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē pieejamie bibliogrāfiskie apraksti.

Teorētiskie un praktiskie rezultāti
Bakalaura darba teorētiskais rezultāts ir iegūtā informācija par žurnālā „Rosme”
publicēto rakstu tematiku. Bakalaura darba praktiskais rezultāts ir, pamatojoties uz teorijām
un datu analīzi, sagatavots bibliogrāfiskais rādītājs. Bibliogrāfiskais rādītājs tiks izmantots
Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, kur žurnālu „Rosme” satura bibliogrāfiskie rādītāji ir noderīgi,
veicinot sakārtotību, un ērtai informācijas ieguvei, tāpat bibliogrāfiskais rādītājs nodrošinās
vieglāk pieejamu informāciju vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem.

Darba struktūra
Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām ar apakšnodaļām un secinājumu
daļas. Ievadā tiek raksturots pētījuma temats, tā aktualitāte, pētījuma problēma, empīriskā
bāze, izpētes pakāpe un novitāte, pētījuma objekts un priekšmets, pētījuma mērķi un
uzdevumi, hipotēze, pētījuma metodes un pētījuma struktūra.
Pirmajā nodaļā tika izklāstīta temata teorētiskā izpēte.
Otrajā nodaļā tika raksturoti, analizēti saistītie, radniecīgie pētījumi.
Trešajā nodaļā tika raksturoti bibliogrāfiskā rādītāja sastādīšanas principi.
Ceturtajā nodaļā tika apskatīts žurnāls „Rosme”, aprakstīta tā vēsture, rašanās un
pastāvēšana, izklāstīts žurnāla vispārīgais raksturojums un tā tematika.
Piektajā nodaļā raksturota pētījuma empīriskā izpēte, kurā tika atspoguļotas bakalaura
darbā pielietotās pētniecības metodes un analizēti iegūtie dati, izmantojot kontentanalīzi.
Rezultātu un diskusijas daļā ir salīdzinātas galvenās atziņas no bakalaura darbā
izmantotās teorijas ar pētījuma rezultātiem, kā arī darbā apskatīto saistīto pētījumu galvenās
atziņas ar pētījuma rezultātiem.
Secinājumu daļā tika raksturota pētījuma gaita un secinājumi par pētījumā iegūtajiem
rezultātiem.
Pielikumā pievienots:
1. Bibliogrāfiskais rādītājs;
2. Autoru uzskaitījums.
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1. TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS

Nodaļā ir analizētas teorijas, kuras atbilst bibliogrāfiskā rādītāja izstrādes vajadzībām.
Vispirms pirmajā apakšnodaļā ir apskatīta H. G. Gādamera izklāstītā hermeneitikas mācība
par izpratni, kura atklāj izpratnes būtību un nozīmi. Savukārt, otrajā apakšnodaļā ir analizēta
bibliogrāfijas vispārīgā teorija, apskatīti vairāku bibliogrāfu jēdziena „bibliogrāfija”
skaidrojumi, kā arī trešajā apakšnodaļā ir apskatīti bibliogrāfijas aizsākumi Latvijā, kas atklāj
bibliogrāfisko līdzekļu nepieciešamību sabiedrībai.

1.1.Hermeneitikas mācība par izpratni
Bakalaura darba pētījuma galvenais uzdevums ir izprast žurnāla „Rosme” rakstu
saturu, lai izveidotos bibliogrāfiskos aprakstus būtu iespējams grupēt atbilstoši pēc tēmām.
Izpratne par saturu un teksta saprašana ir pamats tam, lai izveidotu precīzu žurnāla „Rosme”
bibliogrāfisko rādītāju.
Neviens nekad iepriekš nezina, kas no sarunas iznāks. Saprašanās vai tās neizdošanās,
savā starpā sarunas laikā, ir kā norise, kas notiek. Valoda ir vidus, kur īstenojas partneru
saprašanās un vienprātība par lietu. Viss, kas raksturo saprašanās situāciju sarunā, iegūst
pagriezienu hermeneitiskajā, kur runa ir par teksta saprašanu. Hermeneitika ir filozofiska
mācība par interpretāciju un tās metodēm. Tā radās 20. gadsimtā, hermeneitikas nozīmīgākie
pārstāvji bija Pols Rikērs (Paul Ricœur), Martins Heidegers (Martin Heidegger), Hans Georgs
Gādamers.
Bakalaura darba ietveros tiek pētīta hermeneitikas mācība, lai noteiktu pētniecības
procesā žurnāla „Rosme” rakstu piederību atbilstošai tēmai. Svarīgi ir interpretēt tekstu un
izveidot atbilstošu analītisko aprakstu katram rakstam. Interpretētāja domas vienmēr ir
svarīgas teksta jēgas skaidrošanā. Tas liecina par to, ka svarīgs ir interpretētāju viedoklis, kas
palīdz izprast tekstā pateikto. Savukārt, vairāku interpretētāju viedoklis var atšķirties par
tekstā izklāstīto, jo katrs tekstu var izprast „pa savam”.
Hermeneitiskais fenomens ir īpašs domāšanas un runāšanas vispārīgo attiecību
gadījums, kuru noslēpumainā intimitāte izraisa valodas apslēptību domāšanā. Izklāstīšana,
tāpat kā saruna, ir jautājumu un atbildes dialektikā noslēgts aplis. Valodas medijā īstenojas
īsta vēsturiska dzīves attieksme, un tāpēc arī tekstu izklāstīšanu var dēvēt par sarunu.
Ziņojuma būtība ir eksistēšana valodas medijā. To raksturo valodiskums un savu pirmo
hermeneitisko nozīmi iegūst, kad ziņojums kļūst rakstisks. Raksta formā viss ziņotais ir
vienlaicīgs jebkurai tagadnei. Hermeneitiskais uzdevums ir izvirzīts attiecībā pret
9

noteiktajiem tekstiem. Teksta lasīšana ir augstākais saprašanas uzdevums. Uzrakstīto
iespējams pareizi artikulēt un saredzēt tikai tad, ja tekstu iespējams atgriezeniski pārvērst
valodā. Šāda atgriezeniska pārvēršana valodā vienmēr izvirza attieksmi pret domāto, pret
lietu, par kuru ir runa. Saprašanas process pilnīgi norisinās jēgas sfērā. Šī atgriezeniskā
pārvēršana ir īstais hermeneitiskais uzdevums. Teiktā jēgai jātiek izteiktai no jauna, balstoties
tikai uz rakstu zīmēs ziņoto burtisko tekstu. Teiktā vārdu var interpretēt pēc dzirdēta toņa,
tempa, runas veida un tamlīdzīgi, bet rakstītā vārdu interpretē lasītājs. Tāpēc šeit ir runa par
rakstīšanas mākslu. Māksla rakstīt tā, lai rosinātu lasītāja domas, visai maz saistīta ar
retoriskās vai estētiskās mākslas līdzekļiem, tā mudina uz domātā pārdomāšanu. Tas, kas
tekstā pateikts, ir jāaptver visā savā idealitātē, kur tam tikai arī piemīt nozīmīgums. Tas, ko
lasītājs sapratis, vienmēr ir kaut kas vairāk par svešu viedokli, tā ir iespējamā patiesība. Viss
rakstītais ir prioritārs hermeneitikas priekšmets. Saprašanas jēgas horizontu nevar īsti
ierobežot nedz tas, kas sākotnēji bijis autora padomā, nedz tā adresāta horizonts, kuram
sākotnēji teksts rakstīts. Nav iespējams ierobežot teksta jēgu (Gādamers, 1999).
Analizējot hermeneitisko fenomenu, atklājas, ka hermeneitiskajam fenomenam piemīt
universāla nozīme. Saprašana un interpretēšana ir specifiski pakārtota valodiskajam
ziņojumam. Tiek secināts, ka bakalaura darba ietvaros, lai izveidotu bibliogrāfisko rādītāju, ir
svarīgi izprast hermeneitikas mācību, lai noteiktu žurnāla „Rosme” publikācijas atbilstošai
tēmai. Būtiski ir izprast tekstu un interpretēt to. Teksta lasīšana ir saprašanas uzdevums, un
tekstā pateiktajam ir jāaptver visa tā izteiktā doma un nozīme. Teksta saprašanu nav iespējams
ierobežot nedz teksta autoram, nedz teksta lasītājam, jo katrs var tekstu interpretēt atbilstoši
sev, tāpēc nav iespējams ierobežot teksta jēgu.
Žurnāla „Rosme” rakstu interpretēšana ir tikai daļa no pētījuma, lai izveidotu
sistemātisku rādītāju, nepieciešams pētīt Bibliogrāfijas teoriju un izpratni par jēdzienu
„bibliogrāfija”.

1.2.Bibliogrāfijas vispārīgā teorija
Informācijas sabiedrības laikmets nav iedomājams bez interneta un informācijas
iegūšanas, informācija ir it visur: mājās, skolā, universitātē, uz ielas, televīzijā utt. Arī
bibliotēka ir šāda veida iestāda, kurā viena no svarīgākajām funkcijām ir nodrošināt
lietotājiem brīvu piekļuvi informācijai, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas
pakalpojumus. Detalizētāk tiek apskatīts bibliotēku bibliogrāfiskais pakalpojums, jo
bibliotēka nav iedomājama bez bibliogrāfijas un tās sastādīšanas. Bakalaura darba teorētisko
bāzi veido Bibliogrāfijas teorija, tā ir nepieciešama, lai veiktu pētījumu.
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Iesākumā tiek apskatīts bibliogrāfijas jēdziena skaidrojums. Bibliogrāfs Friedrihs
Nestlers (Friedrich Nestler) uzskata, ka nepastāv akceptēts jēdziena „bibliogrāfija”
skaidrojums, pastāv tikai daudzi definīciju meklējumi. Arī citi bibliogrāfi uzskata līdzīgi, ka
pastāv vairāki bibliogrāfijas jēdziena skaidrojumi kā, piemēram, par bibliogrāfiju tiek
uzskatīts, ka tā ir grāmatu aprakstīšanas māksla vai zinātne, īpaši to fiziskā izskata vai literārā
satura jomā; grāmatu kā fizisku objektu apzināšana un grāmatizdošanas vēsture (Harrod,
2000). Bibliogrāfs V.Fokejevs (В.А.Фокеев) šo jēdzienu ir definējis kā informācijas
infrastruktūru, kura nodrošina bibliogrāfiskas informācijas sagatavošanu un izmantošanu.
Realizē intelektuālu piekļuvi informācijas avotiem, kuri pastāv gan tradicionālās versijās, kā,
piemēram, grāmatas, periodika, kā arī jaunākajās elektroniskajās versijās. Nodrošina
informācijas avotu kultūras attīstību sabiedrībā, kā arī identifikāciju, meklēšanu, atlasi un
izmantošanu.
Vārds „bibliogrāfija” ir sengrieķu cilmes vārds, kurš cēlies no vārdiem „biblion” grāmata un „graphien” - rakstīt, izveidojot burtisko tulkojumu - „grāmatu rakstīšana”.
Grieķijā par bibliogrāfiem uzskatīja cilvēkus, kuri pārrakstīja grāmatas (Harmon, 1998).
Bibliogrāfijas teorija ir aprakstīta bibliogrāfa O. Koršunova izdotajā grāmatā, kurā ir
detalizēts jēdziena skaidrojums. Vēsturiski bibliogrāfa profesija bija zināma senajā pasaulē, jo
grāmatu „rakstīšanas” māku pārvaldīja tolaik nedaudz cilvēku. Grāmatas „rakstīšanas” māka
prasīja gan mākslinieciskas, gan kaligrāfiskas spējas. Jēdziens „bibliogrāfija” pēc antīkās
pasaules bojāejas tika aizmirsts, to sāka lietot 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā
Rietumeiropā. Tajā laika periodā nostiprinājās sapratne par bibliogrāfiju kā par grāmatas
aprakstošu zinātni, kuras mērķis ir literatūras rādītāju sastādīšana, pilnīgi uzskaitot,
sistematizējot

un aprakstot

grāmatu

pēc

noteiktiem

likumiem,

tādējādi

jēdzienu

„bibliogrāfija” sāka skaidrot kā „grāmatu aprakstīšanu”. Bibliologs M. Kufajevs (Михаил
Куфаев) reiz ir apgalvojis, ka bibliogrāfija kā zinātnes disciplīna ir patstāvīga zinātne par
grāmatu, zinātnes ietvaros tiek pētīta grāmata un aprakstīta. Vēsturiski izveidojās trīs jēdziena
„bibliogrāfija” nozīmes, kuras tagad vairs nepastāv un ir novecojušas. Pirmā „bibliogrāfijas”
nozīme kā atsevišķa bibliogrāfiskā rādītāja apzīmējums, piemēram, Latvijas bibliogrāfija, otrā
nozīme kā pēc kaut kādas vienojošas pazīmes izdalītu bibliogrāfisko darbu kopums,
piemēram, Eiropas valstu bibliogrāfija vai periodiskās preses bibliogrāfija un trešā nozīme kā
zinātne par grāmatu. Tādēļ ilgu laiku bibliogrāfijas jēdziens tika lietots dažādās nozīmēs. Lai
novērstu šo daudznozīmību, padomju bibliogrāfi pēc diskusijām nonāca pie vienotas
izpratnes, ka bibliogrāfija kā cilvēku darbības nozari, kas pilda dokumentu un informācijas
patērētāju starpnieku funkcijas (Koršunovs, 1989).
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Turpinot bibliogrāfu izpratni par bibliogrāfiju, tad O. Koršunovs jēdzienu
„bibliogrāfija” definē, kā „dažādu darbības veidu sistēma bibliogrāfiskās informācijas
funkcionēšanas nodrošināšanai sabiedrībā” (Koršunovs, 1989, 26. lpp.). No tā var secināt, ka
bibliogrāfija ir zinātne par informācijas sniegšanu lietotājiem, kur tiek pētīta informācijas
sniegšanas darbība, apkopota pieredze, izstrādāti zinātniskie pamati, kā arī organizētas šīs
darbības.
Pētot bibliogrāfiju kā sistēmu, var teikt, ka pastāv divas ieejas un viena izeja. Pirmā
ieeja veic dokumentālās plūsmas atspoguļošanu, nodrošinot informācijas avotu meklēšanu un
paziņošanu lietotājiem par šiem avotiem. Pa otru ieeju pienāk pieprasījumi, tādējādi tiek
uztvertas lietotāju vajadzības pēc nepieciešamajiem informācijas avotiem, notiek informācijas
avota vērtēšana. Sistēmas izeju veido saturā, uzdevumos un realizācijas formās daudzveidīgas
lietotāju adresētas bibliogrāfiskās informācijas plūsmas. Izejas plūsmu pilnveidošanas
mērķiem kalpo atgriezeniskā saite starp lietotāju un bibliogrāfiskās nodrošināšanas sistēmu.
Pastāvīgai atgriezeniskajai saitei ar informācijas lietotājiem bibliogrāfijā ir liela nozīme.
Bibliogrāfiskās sistēmas centrā ir tās kodols – bibliogrāfiskā informācija (turpmāk – BI).
Bibliogrāfiskā informācija ir sākotnējais bibliogrāfijas vispārīgās teorijas jēdziens, jo tās
būtība slēpjas atbildēs uz jautājumiem: kādēļ un kas, kam un kā, no kādām pozīcijām un ar
kādu mērķi rada un izplata bibliogrāfisko informāciju (Koršunovs, 1989).
Kā arī O. Koršunova izdotajā grāmatā ir teikts, ka grāmatā ir ietverta informācija,
kuras nav lietotāju apziņā, kamēr saglabājas šāds pretstats, pastāv arī attiecība „grāmata –
lietotājs”. Šāda veida sakarība pieprasa nepieciešamību veidot speciālus līdzekļus, kas
palīdzētu lietotājam pārvarēt informācijas avotu pretestību un palīdzētu uztvert informāciju,
šim mērķim kalpo bibliogrāfija. Bibliogrāfijas darbību organizēšana par informācijas avotu
ziņu atsvešināšanu no paša avota, to fiksēšana, organizēšana ar mērķi realizēt atbilstību starp
informācijas avotiem un lietotājiem. Ziņas par informācijas avotiem tiek fiksētas jēdzienā
„bibliogrāfiskā informācija”.
Nepieciešamība pēc bibliogrāfiskās informācijas ieņem noteiktu lomu cilvēku
vajadzību

vispārējā

sistēmā:

cilvēku vajadzības => informatīvās vajadzības => vajadzības pēc informācijas avotiem =>
bibliogrāfiskās vajadzības. Jēdziens „bibliogrāfiskā informācija” skaidrojams kā ziņas par
informācijas avotiem, tos organizējot un sakārtojot, kā arī atspoguļojot informācijas avotus un
plūsmas. Var secināt, ka lielā mērā bibliogrāfiskā informācija ir nepieciešams līdzeklis
lietotājiem, lai apmierinātu viņu informācijas vajadzību bibliogrāfiskās apkalpošanas laikā
radušos uzdevumu, jautājumu risināšanu. Tieši šajā darbībā atspoguļots tās sabiedriskais
uzdevums, sociālā daba.
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Par bibliogrāfiskās informācijas ārējām formām tiek uzskatīts: bibliogrāfiskais
ziņojums, bibliogrāfiskais ieraksts un bibliogrāfiskais līdzeklis. Bibliogrāfiskais ziņojums ir
mazākā elementārvienība, no kuras veidojas bibliogrāfiskā informācija, tas ir, konkrēta
informācijas avota meklēšanai un identifikācijai nepieciešamais ziņu kopums. Bibliogrāfiskais
ziņojums funkcionē kā bibliogrāfiskās informācijas elements. Bibliogrāfiskais ziņojums var
būt ziņas par veselu informācijas avotu un arī par tā daļu, piemēram, atsevišķu izteikumu, un
arī par vienotu informācijas avotu kopumu, piemēram, grāmatu sējumu. Par bibliogrāfisko
ierakstu tiek uzskatīts informācijas avota bibliogrāfiskais ziņojums uz noteikta informācijas
nesēja. Bibliogrāfiskā ieraksta minimālā nepieciešamā daļa dokumenta meklēšanai un
identifikācijai ir bibliogrāfiskais apraksts. Par bibliogrāfisko līdzekli tiek dēvēts sakārtots
bibliogrāfisko ierakstu kopums, kuru apvieno līdzeklī ietvertās bibliogrāfiskās informācijas
iecere, mērķis, adresācija, forma un saturs. Ierakstu skaits bibliogrāfiskajā līdzeklī nav
ierobežots (Koršunovs, 1989).
Var secināt, ka bibliogrāfiskā informācija ir sakārtots bibliogrāfisks ziņojums par
informācijas avotiem, kas ir informatīvs materiāls lietotājiem, to pieejamību parasti nodrošina
bibliotēkas. Tieši bibliogrāfija ir viena no bibliotēku svarīgākajām iezīmēm. Bakalaura darba
pētījuma rezultāts nokļūs Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, kura izmantos bibliogrāfisko rādītāju
savām vajadzībām un sniegs nepieciešamo informāciju lietotājiem.
Bibliotēkas pamatpakalpojums ir bibliogrāfisko ziņu sniegšana lietotājiem, lai to
bibliotēka varētu nodrošināt, ir jāievēro bibliogrāfiskās darbības pamatvirzieni:


Bibliogrāfiskā uzziņu aparāta radīšana;



Dažāda satura un adresējuma bibliogrāfisko materiālu sastādīšana;



Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;



Ieteicošā bibliogrāfiskā apkalpošana;



Konsultatīvais un metodiskais darbs;



Bibliogrāfisko zināšanu apmācīšana.

Bibliogrāfiskās darbības priekšnoteikums ir zinātniski organizēts bibliogrāfiskais
uzziņu aparāts. Ar bibliogrāfiskā uzziņu aparāta palīdzību tiek realizēta lietotāju
bibliogrāfiskā informācijas apkalpošana. Viena no svarīgākajām bibliogrāfiskā uzziņu aparāta
prasībām ir bibliotēkas krājuma satura pilnīga atspoguļošana. Tā kā visas bibliotēkas nav
vienādas, tad bibliogrāfiskā uzziņu aparāta apjoms, sastāvs un saturs katrā bibliotēkā ir
atšķirīgs (Koršunovs, 1989).
Bibliogrāfijas jēdziens radies jau daudzus gadsimtus atpakaļ, tāpēc var secināt, ka līdz
mūsdienām šī jēdziena skaidrojums ir izkristalizējies un atbilst tam, ka tā ir zinātne par
bibliogrāfiskās informācijas funkcionēšanas nodrošināšanu lietotājiem. Bibliogrāfiskā
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informācija ir ziņu kopums par informācijas avotu, kas kalpo lietotāju informācijas vajadzību
apmierināšanai. Par bibliogrāfiskās informācijas sastādīšanu atbild bibliotēkas, bibliotēku
pamatpakalpojums ir bibliogrāfisko informācijas sniegšana lietotājiem. Lai noskaidrotu,
kāpēc lietotājiem un bibliotēkām ir nepieciešama bibliogrāfijas sastādīšana, bakalaura darbā
tiek pētīti bibliogrāfijas aizsākumi Latvijā.

1.3.Bibliogrāfijas aizsākumi Latvijā
Bibliogrāfs un literatūrvēsturnieks Kārlis Egle (1887-1974) atklājis, ka par
bibliogrāfijas aizsākumu liecina trūcīgas bibliogrāfiskas piezīmes no 18. gadsimta otrās puses.
Lai gan var teikt, ka nacionālā bibliogrāfija ir tik veca, cik veca ir nācijas grāmatniecība.
Vecākais publicējums ir Rūjienas mācītāja Gustava Bergmaņa izdotais saraksts par latviešu
Bībelēm un dziesmu grāmatām. Visplašākais no pirmajām latviešu bibliogrāfijas piezīmēm ir
grāmatu saraksts, kurš publicēts 1797. gadā M. Stobes izdotajā „Latviskā Gada grāmata”.
19. gadsimta otrajā pusē bibliogrāfija attīstījās. Iznāca sīkas bibliogrāfiskas lapiņas ar
piezīmēm par iznākušajiem publicējumiem, kā arī tai pat laikā sāka iznākt bibliogrāfiski
darbi, kas dokumentē un sistematizē visu latvisko grāmatu ražu. Pirmais plašākais
bibliogrāfiskais darbs, kas hronoloģiskā secībā dokumentē visu latvisko grāmatniecību un kas
tika lietots gadu desmitiem vēlāk bija K. E. Napjerska „Chronologischer Conspect der
Lettischen Literatur...”. Tas ir rādītājs, kurā detalizēti ir apkopota visa latviskā grāmatniecība,
kas aptvēra gadsimtus (Egle, 1957).
Latviešu rakstniecība, grāmatniecība un bibliogrāfija iegāja jaunlatviešu kustības
posmā un guva citu nokrāsu. 1868. gadā iznāca pirmais ļoti vērtīgais bibliogrāfiskais darbs,
kuru sastādīja Krišjānis Barons. Darbā ir spilgti atklāta jaunlatvietības nostāja un gars pret
vācu tendencēm. Daudziem aprakstiem klāt Kr. Barons bija pievienojis īsākas vai garākas
anotācijas, kas norādīja viņa nostāju. Šīs piezīmes uzlabo bibliogrāfiskā rādītāja vērtību.
Bibliogrāfiskais rādītājs izpilda vairākus uzdevumus reizē: uzrāda „Lettica’s” rakstus, sniedz
bibliogrāfiskus aprakstus ar anotācijām un sniedz bibliogrāfiskus aprakstus hronoloģiskā
secībā. Latviešu literārā biedrība līdztekus grāmatizdevējiem sastādīja izdevniecību un
grāmattirdzniecības bibliogrāfiju, izdodot „Grāmatu rulli”, kas rāda, kādas latviešu grāmatas
iegūstamas no Latviešu draugu biedrības grāmatu krājuma Jelgavā Latviešu Avīžu namā.
„Grāmatu rullis” tika ievietots "Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literarischen
Gesellschaft” 12.sējuma 3.gabalā, vēlāk sagatavots arī 43 lappušu biezs atsevišķs novilkums
(Egle, 1957).
19. gadsimta 70. gados attīstījās grāmatniecība, strauji pieauga grāmatniecības
uzņēmumu skaits: apgādi, tipogrāfijas, veikali. Grāmatu izdevēju daudzveidīgā produkcija
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noteica arī bibliogrāfijas dažādību un tās attīstību. Tika sastādīti ieteicošās bibliogrāfijas
saraksti, pārskati par atsevišķās nozarēs publicētajiem darbiem, skolu bibliotēkām
komplektējamo

iespieddarbu

saraksti.

Viens

no

nozīmīgākajiem

19.

gadsimta

bibliogrāfiskajiem katalogiem ir brāļu Bušu sastādītais „Rādītājs no visām grāmatām, kādas
tagad ir dabūjamas Latviskā grāmatu bodē un bibliotēkā pie brāļiem K. un M. Buš”. Brāļu
Bušu rādītājā tika apkopoti ap 640 grāmatu apraksti – 108 zinātniskas, 199 daiļliteratūras un
76 dzejoļu grāmatas.
19. gadsimta beigās latviešu inteliģence, grāmatu izdevēji, tulkotāji pieprasīja pilnīgu
pārskatu par latviešu iespieddarbiem. Grāmatu tirgotājs Jānis Šablovskis un literāts Jānis
Berģis, kuri iecerēja apvienot informāciju par vairāku izdevniecību un grāmatu veikalu
piedāvājumu, sagatavoja lielu bibliogrāfisko rādītāju. Kā arī tika izdots „Latviešu
rakstniecības rādītājs”, tas iznāca divos sējumos 1893. un 1899.gadā, aptverot kopumā ap
4000 nosaukumu, galvenokārt aptverot 19. gadsimta izdevumus. Tas tiek uzskatīts par īsti
bibliogrāfiska rakstura darbu, tajā laikā to izmantoja gan tirdzniecībā, pašizglītībai,
bibliotēkām utt. Rādītājā izdevumu apraksti pilnīgi, sakārtoti alfabētiskā secībā pēc
nosaukumiem, palīgrādītājā dota izdevēju sistematizācija. 19. gadsimta beigās šis rādītājs bija
vienīgais plašākais bibliogrāfiskais darbs (Egle, 1957).
20. gadsimts iezīmējās ar bibliofīla un bibliogrāfa Jāņa Misiņa (1862-1945) darbību, tā
ietver garu vēstures periodu un pārtrūkst īsi pirms Lielā Tēvijas kara beigām. J. Misiņa mūža
darbu vainago divi izcili latviešu kultūras vēstures pieminekļi – Misiņa bibliotēka un pirmais
latviešu bibliogrāfijas rādītājs. Viņš uzskatīja sevi par bibliotekāru, viņa dzīves
pamatuzdevums bija padarīt grāmatu pieejamu visplašākajai sabiedrībai, kā arī viņš bija
grāmatu krājējs, krājot tās, viņš ieguva bagātīgas zināšanas. Viņa zināšanas tika daļēji
sakopotas un nodotas sabiedrībai viņa sastādītajā divu sējumu darbā „Latviešu rakstniecības
rādītājs” un citos viņa publicējumos (Rancāns, 1963). Ar savu rādītāju J. Misiņš licis
zinātniskus pamatus latviešu bibliogrāfiskajam darbam. J. Misiņam piemita laba atmiņa, tā
viņam atviegloja bibliogrāfiskā rādītāja sastādīšanu. „Latviešu rakstniecības rādītāja” pirmajās
divās daļās aprakstīti vairāk par 12000 nosaukumu uz aptuveni 1900 lappusēm. Pirmais
sējums veltīts zinātnisko grāmatu aprakstiem, bet otrais sējums veltīts daiļliteratūrai un
mākslai. Viss rādītājs kārtots sistemātiski alfabētiskā kārtībā, kā arī doti papildu rādītāji, šī
rādītāja īpašība ir tā, ka tas ir viegli pārskatāms un rūpīgi apstrādāts. Šim rādītajam bija ļoti
liela nozīme, to izmantoja gan rakstnieki, gan grāmatnieki, gan zinātnieki un citi. Ar šiem
rādītājiem J. Misiņš ir lauzis ceļu bibliotēku un bibliogrāfijas zinātnei. Abi šie rādītāja sējumi
aptver lielāko un sarežģītāko latviešu grāmatniecības daļu. Šī vairāk nekā simts gadus ilgā
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attīstības posma lielākais sasniegums ir tieši Jāņa Misiņa „Latviešu rakstniecības rādītājs, kas
tiek uzskatīts par tā laika posma latviešu bibliogrāfijas pamatdarbu (Misiņš, 1962).
Tieši Kr. Barona darbs sniedz J. Misiņam ideju sastādīt pilnīgu latviešu grāmatu
rādītāju un līdzīgi kā Kr. Barona darbā, pievienot katras grāmatas aprakstam anotāciju, lai
parādītu attiecīgās grāmatas nozīmi kultūras dzīvē. Bibliogrāfiskā apraksta elementus J.
Misiņš mācījās no K. E. Napjerska darba. Bibliogrāfiskā rādītāja pamatā viņš lika savas
sakrātās grāmatas. K. Egle uzskata, ka ja J. Misiņam nebūtu savas sakrātās grāmatas, tad tāda
apjoma bibliogrāfisko rādītāju viņš nevarētu sastādīt. Līdz ar to var secināt, ka sakarā ar J.
Misiņa bibliotēkas attīstību un grāmatu skaita pieaugumu, plašumā izvērsās arī „Latviešu
rakstniecības rādītājs”.
Jāpiemin, ka tieši J. Misiņš bija pirmais, kurš ievirzīja ideju par analītiskās
retrospektīvās bibliogrāfijas nepieciešamību, par tās sastādītāju kļuva Augusts Ģinters. Viņa
sastādītais rādītājs iezīmēja jaunu posmu latviešu bibliogrāfijā (Rancāns, 1963).
Var secināt, ka Latvijā bibliogrāfijas aizsākumi vērojami kopš 18. gadsimta, kas laika
gaitā ļoti attīstījās. Sākumā tās bija vienkāršas piezīmes uz parastām lapiņām, bet ar laiku
attīstoties bibliogrāfi sāka veidot rādītājus, kuri ieviesa skaidrību par Latvijā esošajiem
informācijas avotiem. Bibliogrāfijas vēsture Latvijā liecina par rādītāju vērtību, to nozīmi tā
laika sabiedrībai un par nenovērtējamu kultūrvēsturisku nozīmi. Rādītāji nodrošināja
sabiedrībai informāciju par grāmatu un atviegloja pieejamību. Latvijas bibliogrāfijas vēsturē
lielu nozīmi ieņem J. Misiņš un viņa rādītājs, kurš daudziem bibliogrāfiem vēlāk bija labs
piemērs.
Secinājumi
Apskatot nodaļu, tiek secināts, ka veiksmīga bakalaura darba izstrādes rezultātā ir
nepieciešama izpratne par hermeneitikas mācību, kura izskaidro teksta interpretēšanas nozīmi,
lai veiktu precīzu kvalitatīvo kontentanalīzi. Var secināt, ka interpretācijai ir liela nozīme
bibliogrāfiskā rādītāja izstrādes procesā. Teksta lasīšana ir saprašanas uzdevums, interpretējot
to atklājas teksta būtība. Žurnāla „Rosme” rakstu lasīšana un interpretēšana ir viens no
svarīgākajiem uzdevumiem, lai rādītājā katra raksta bibliogrāfiskais apraksts tiktu iedalīts
atbilstošai tēmas. Savukārt bibliogrāfiskā rādītāja izstrādes būtību un nepieciešamību atklāj
bibliogrāfijas teorija un bibliogrāfijas aizsākumi. Bibliogrāfiskais rādītājs ir nepieciešams
lietotājam, lai viņš vieglāk uztvertu ziņas par informācijas avotu un tiktu apmierināta viņa
informācijas vajadzība. Lai apzinātu, kādi pētījumi ir veikti līdz šim par žurnālu „Rosme” un
bibliogrāfiju, tiek pētīti saistītie pētījumi.
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2. SAISTĪTO PĒTĪJUMU ANALĪZE
Lai izstrādātu atbilstošu bakalaura darbu par tēmu „Žurnāla „Rosme” satura
bibliogrāfiskais rādītājs 2001. - 2005. gadam un 2011. - 2014. gadam”, tika veikta saistīto
pētījumu analīze. Pētot iepriekš izstrādātus pētnieciskos darbus par žurnālu „Rosme”, kļuva
skaidrs, ka plašas izpētes Latvijā nav veiktas par šo žurnālu un tā rakstiem, kā arī par
neredzīgo un vājredzīgo cilvēku dzīvi, tikai ir izstrādāti žurnāla satura bibliogrāfiskie rādītāji
diplomdarbu, bakalaura darba vai kvalifikācijas darba ietvaros. Bibliogrāfiskais rādītājs ir
izveidots kopumā laika posmu no 1963. gada līdz 1994. gadam un no 2006. gada līdz 2010.
gadam, kā arī ir iesākts veidot rādītāju par laika posmu no 1995. gada līdz 2000. gadam, bet
par šo rādītāju nav vairāk ziņu. Izveidotie žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfiskie rādītāji:


Pastare,

A.

(1984).

Žurnāla

"Rosme"

satura

bibliogrāfiskais

rādītājs.

1963.-1982. (Diplomdarbs). Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes
Filoloģijas fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra (Pastare, 1984).


Riekstiņa, D. (1988). Žurnāls "Rosme". Bibliogrāfiskais rādītājs. 1983.-1987.
(Diplomdarbs). Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas
fakultātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra (Riekstiņa, 1988).



Matisone, A. (1999). Žurnāla "Rosme" saturs. Bibliogrāfiskais rādītājs
1988.-1989. (Studiju darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa (Matisone, 1999).



Matisone, A. (2000). Žurnāla "Rosme" saturs. Bibliogrāfiskais rādītājs
1990.-1994. (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa (Matisone, 2000).



Jēkabsone, L. (2015). Žurnāls „Rosme” 2006-2010. (Kvalifikācijas darbs). Rīga:
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža (Jēkabsone, 2015).



Saistīto pētījumu ietvaros var pieminēt divus bakalaura darbus, kuros ir pētīta
bibliogrāfija, tās vēsture, kā arī pētīti bibliogrāfiskie līdzekļi, to izstrādes principi:



Lelle, Sintija. (2008). Bibliogrāfiskie izdevumi Latvijā pēc Otrā pasaules kara,
1945-1950. (Bakalaura darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa (Lelle, 2008).



Sudakova, Ņina. (2009). Bibliogrāfiskie līdzekļi Latvijā, 1951-1955. (Bakalaura
darbs). Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un
bibliotēku studiju nodaļa (Sudakova, 2009).
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Bakalaura darba ietvaros tika pētīts detalizētāk 1988. gadā izstrādātais D. Riekstiņas
diplomdarbs „Žurnāls "Rosme". Bibliogrāfiskais rādītājs. 1983.-1987.”, šis darbs tiek pētīts,
jo ir precīzi izstrādāts bibliogrāfiskais rādītājs. Sastādītais bibliogrāfiskais rādītājs aptver,
sistematizē piecu gadu publikācijas un tādējādi dod iespēju informācijas lietotājiem ātrāk un
ērtāk atrast nepieciešamos informācijas materiālus. Tāpat rādītājs palīdz sniegt ziņas visiem
interesentiem par neredzīgo dzīvi Latvijā un ārzemēs.
Bibliogrāfiskajā rādītājā uzrādīti visi žurnāla raksti, neiekļaujot maznozīmīgas
publikācijas. Rādītājā ir ietverti arī uz žurnālu vākiem un lappusēs publicētie krāsainie un
melnbaltie fotoattēli. Rādītājs sastādīts atbilstoši tā laika valsts standartam. Materiāla
kārtojuma pamatā ir Bibliotekārās un bibliogrāfiskās klasifikācijas (turpmāk – BBK) shēma.
Nodaļu ietvaros bibliogrāfiskie ieraksti kārtoti alfabētiskā un hronoloģiskā secībā.
Bibliogrāfiskajam rādītājam ir pievienoti palīgrādītāji:


„Personu palīgrādītājs”;



„Latvijas

Neredzīgo

biedrības

mācību

un

ražošanas

uzņēmumi”

(Riekstiņa, 1988).
Nākamais detalizēti pētītais materiāls ir A. Matisones bakalaura darbs, kurš ir viens no
jaunākajiem izstrādātajiem bakalaura darbiem par šo tēmu, kura ietvaros autore izveidoja
bibliogrāfisko rādītāju. Žurnāla „Rosme” bibliogrāfiskā rādītāja no 2001. līdz 2005. un no
2011. līdz 2014. gadam pamatā pārņems no šī darba tematikas iedalījums. Bakalaura darbs,
kurš uzrakstīts 2000. gadā sastāvēja no saīsinājuma daļas, priekšvārda, avota un literatūras
apskata, žurnāla rakstu satura rādītāja, kā arī fotomateriālu rādītāja, kurš arī sakārtots pēc
tematiem, kā arī personu palīgrādītāja, izmantotās informācijas avotu saraksta un saīsinājuma
saraksta, kurā ir iekļauti specifiskie saīsinājumi, kas attiecas uz neredzīgajiem, priekšvārdā ir
neliels apraksts par žurnālu „Rosme”, apraksts un paskaidrojumi par bibliogrāfisko rādītāju.
Bakalaura darbā nav norādīts detalizēts apraksts par pētījuma gaitu, izstrādi, ir tikai rezultāts –
bibliogrāfiskais rādītājs. Bibliogrāfiskie ieraksti rādītājā sadalīti pa nodaļām, nodaļu ietvaros
ieraksti kārtoti hronoloģiskā secībā, gada ietvaros kārtoti alfabētiskā secībā. Rādītāja
kārtojuma pamatā ir Universālās decimālās klasifikācijas shēma (turpmāk – UDK), papildus ir
izveidotas arī atsevišķas tematiskas iedaļas. Rādītājam pievienots personu palīgrādītājs, tajā ir
iekļautas visas personas, kuras minētas bibliogrāfiskajos ierakstos. Autore ir veikusi precīzu
bibliogrāfisko rādītāju, kurš ir paredzēts tiflologiem, defektologiem un citiem interesentiem.
Tas palīdzēs pētīt neredzīgo dzīvi Latvijā un ārzemēs, kā arī Latvijas Neredzīgo biedrības
darbību. Žurnāla „Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs tika izstrādāts pēc Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas pasūtījuma (Matisone, 2000).
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Jaunākais izveidotais žurnāla „Rosme” bibliogrāfiskais rādītājs ir izveidots Lienes
Jēkabsones kvalifikācijas darba ietvaros par laika posmu no 2006. gada līdz 2010. gadam.
Kvalifikācijas darbs sastāv no saīsinājuma saraksta, satura rādītāja, priekšvārda, informācijas
par žurnālu „Rosme”, bibliogrāfiskā rādītāja, nobeiguma, personu alfabētiskā rādītāja un
anotācijas angļu valodā. Šī darba pamatā ir izstrādāts bibliogrāfiskais rādītājs žurnālam
„Rosme”, rādītājs satur 13 nodaļas, kurās bibliogrāfiskie apraksti kārtoti alfabētiskā secībā,
balstoties uz iepriekš izstrādātajiem rādītājiem, kā arī beigās pievienots personu palīgrādītājs,
kurā atspoguļotas rakstos pieminētās personas, kas kārtotas alfabētiskā secībā. Kvalifikācijas
darbā ir neliels apraksts par žurnālu „Rosme”, tā vēsturi un attīstību (Jēkabsone, 2015).
Var secināt, ka nav veidoti plaši pētījumi par neredzīgo dzīvi Latvijā un ārzemēs, bet
ir izveidoti žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfiskie rādītāji. Autores ir veiksmīgi izpētījušas šo
jomu, izveidojot ļoti precīzus bibliogrāfiskos rādītājus, kuri noderēs ikvienam interesentam,
lai atrastu nepieciešamo informāciju it sevišķi tas atvieglo informācijas pieejamību
neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem. Autores nav pievienojušas savu pētījuma gaitu,
kas palīdzētu citiem veikt pētījumus šajā jomā.
Bakalaura darba ietvaros tika pētīta informācija par bibliogrāfiju, bibliogrāfijas
informāciju un bibliogrāfiskajiem līdzekļiem, lai izveidotu precīzu žurnāla „Rosme”
bibliogrāfisko rādītāju par attiecīgo laika posmu. Kā saistītu pētījumu var minēt Sintijas
Lelles bakalaura darbu „Bibliogrāfiskie izdevumi Latvijā pēc Otrā pasaules kara, 19451950.”, kurā tiek analizēti bibliogrāfiskie izdevumi Latvijā pēc Otrā pasaules kara, no 1945.
līdz 1950. gadam. Pētījuma mērķis ir analizēt iespiestos bibliogrāfiskos izdevumus, kas izdoti
no 1945. līdz 1950. gadam, kā arī noskaidrot, kuras bibliotēkas šajā laika posmā ir
iesaistījušās bibliogrāfisko rādītāju veidošanā, sagatavot pēc noteiktas sistēmas sakārtotu
pārskatu par tiem, to analīzi, kā arī plašāku šo izdevumu kvalitātes raksturojumu. Pētījumā ir
izmantota informācijas vākšanas un apstrādes metodes, kontentanalīze un bibliogrāfisko
izdevumu uzskaite un vērtēšana. Bakalaura darbā ir veikta arī izpēte par bibliogrāfiju un
bibliogrāfiskajiem līdzekļiem, to sastādīšanu, bez tā pētījuma teorētisko bāzi veido arī Dānijas
Karaliskās bibliotēku un informācijas zinātnes skolas profesora Birgera Hjorlanda domēna
(darbības lauka) analīzes teorija (Lelle, 2008).
Bakalaura darba pētījums ir veikts, balstoties uz izdevumu „Latvijas PSRS bibliotēkās
sastādītie bibliogrāfiskie rādītāji, kartotēkas un rakstveida uzziņas, 1945. - 1960.” Iegūtos
rezultātus autore ir analizējusi, sakārtojusi un veidojusi kvantitatīvu un kvalitatīvu aprakstu.
Kvalitatīvajai analīzei tika izvirzīti divi kvalitātes kritēriji: sastādītāja autoritāte, metodiskā
aparāta pilnīgums. Bibliogrāfiskie izdevumi ir analizēti arī pēc to satura un formas, ievērojot
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triju veidu kritērijus: bibliogrāfiskā līdzekļa saturs un objekta forma, bibliogrāfēšanas
metodes, bibliogrāfiskā līdzekļa formas (Lelle, 2008).
Autore savā bakalaura darbā atklāj, ka hipotēze „Bibliogrāfiskajiem izdevumiem
1945. – 1950. gadā ir raksturīgs metodiskā aparāta pilnīgums”, tikai daļēji apstiprinās un
rezultātā ir izstrādāts bibliogrāfisko izdevumu kvantitatīvs raksturojums. Pēc tam ir izstrādāta
bibliogrāfisko izdevumu satura un formas analīze, kā arī kvalitātes kritēriju karte. Visi iegūtie
dati un analīze bakalaura darbā ir apkopoti uzskatāmās tabulās. Iespējams autorei vajadzēja
veikt pētījumu, izmantojot vēl kādu citu metodi, lai hipotēzi apstiprinātu un pierādītu (Lelle,
2008).
Var secināt, ka pētījumā izmantotās teorijas atbilst veiktajam pētījumam, kā arī
izmantotās informācijas vākšanas un apstrādes metodes ir atbilstošas pētījuma gaitai.
Papildinot iepriekšējo bakalaura darbu, tika pētīts arī Ņinas Sudakovas bakalaura
darbs „Bibliogrāfiskie līdzekļi Latvijā 1951-1955”. Tajā autore ir veikusi pētījumu un
analizējusi bibliogrāfiskos līdzekļus norādītajā laika posmā Latvijā. Pētījuma mērķis ir
pievērst bibliogrāfijas nozares speciālistu un informācijas zinātnes darbinieku uzmanību
bibliogrāfijas vēsturei, kā arī iepazīstināt ar Latvijas lielāko institūciju un bibliotēku
izdotajiem bibliogrāfiskajiem līdzekļiem otrās padomju okupācijas laikā. Arī šajā bakalaura
darbā teorētisko bāzi veido Bibliogrāfijas teorija un ir veikta sīkāka izpēte par bibliogrāfisko
līdzekļu veidošanas principiem, kā arī ir darbā tika apskatīta Dānijas Karaliskās bibliotēku un
informācijas zinātnes skolas profesora Birgera Hjorlanda (Birger Hjørland) domēna (darbības
lauka) analīzes teorija. Bakalaura darba empīriskā bāze ir Latvijā no 1951. līdz 1955.gadam
izdotie bibliogrāfiskie līdzekļi. No izdevuma „Latvijas PSR bibliotēkās sastādītie
bibliogrāfiskie rādītāji, kartotēkas un rakstveida uzziņas, 1945.-1960” iegūta informācija par
to, kuras bibliotēkas bija iesaistītas bibliogrāfisko līdzekļu veidošanas darbā un kāda veida
resursi ir šajā laikā sastādīti. No visiem bibliogrāfiskajiem līdzekļiem analizēti tikai iespiestie
bibliogrāfiskie līdzekļi (Sudakova, 2009).
Ņ. Sudakovas bakalaura darbā ir izmantota dokumentu analīzes un statistikas metode,
kontentanalīzes metode. Rādītāji tika analizēti pēc bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas
kritērijiem un indikatoriem. Pētījuma rezultātā tika pierādītas visas trīs izvirzītās hipotēzes:
1. 1951.-1955.gadā Latvijas PSR Grāmatu palātas, Latvijas PSR Valsts bibliotēkas,
Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas un Republikas Medicīnas
pētnieciskās bibliotēkas izdotie bibliogrāfiskie līdzekļi pēc to sastādīšanas principiem atbilst
pētāmajā laika periodā pastāvošajai vienotai teorētiskajai un metodiskajai bāzei, kas
veidojusies Krievijas bibliogrāfijas skolā;
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2. 1951.-1955.gadā Latvijā izdotie bibliogrāfiskie līdzekļi atbilda padomju laika
ideoloģijas prasībām.
3. 1951.-1955.gadā Latvijā tika izdoti vairāk bibliogrāfiskie līdzekļi nekā iepriekšējos
piecos gados. Tāpat autore ir salīdzinājusi savus pētījuma rezultātus ar Sintijas Lelles
pētījuma rezultātiem.
Var secināt, ka arī šajā bakalaura darbā plašs datu klāsts ir apstrādāts pateicoties
atbilstošajai izmantotās teorētiskās bāzes un pētniecības metožu (dokumentu analīze un
statistikas metode, kontentanalīzes metode) dēļ. Tāpat autore bija izvirzījusi trīs hipotēzes,
kuras apstiprinājās. Abi pēdējie apskatītie bakalaura darbi tika detalizētāk pētīti, jo autores
savos darbos ir pētījušas bibliogrāfiju un tās jēdziena skaidrojumu, kā arī bibliogrāfisko
līdzekļu veidošanas pamatprincipus.
Secinājumi
Kopumā var secināt, ka saistītajos pētījumos tiek izmantota kvalitatīvā metodoloģija –
informācijas vākšanas un apstrādes metodes, lai analizētu tekstus, kā arī kvantitatīvās
metodes, lai precizētu pētījuma rezultātus un apkopotu rezultātus skaitļos. Metodes ir
atbilstoši izvēlētas pētījuma tematam un mērķiem, ar kuru palīdzību tiek pierādītas vai daļēji
pierādītas hipotēzes. Tāpat arī bakalaura darbā tiek izmantotas gan kvalitatīvā, gan
kvantitatīvā metode, lai iegūtu nepieciešamos rezultātus. Šie saistītie pētījumi tika izvēlēti
detalizētākai izpētei, jo tos vieno līdzīga tematika ar bakalaura darbu gan attiecībā uz
bibliogrāfisko rādītāju, gan uz bibliogrāfijas teorijas izpēti, kā arī tika pētīti šo darbu
pētniecības metožu izmantošana, lai tiktu izvēlētas atbilstošas pētniecības metodes bakalaura
darbam.
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3. BIBLIOGRĀFISKO LĪDZEKĻU SASTĀDĪŠANA
Nodaļā ir apskatīti bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas principi un Starptautiskās
Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (turpmāk – IFLA) izstrādātie noteikumi
„Bibliogrāfiskā apraksta standartu piemērošanas noteikumi analītiskajā aprakstā”. Pēc šiem
principiem un analītiskā apraksta noteikumiem bakalaura darba ietvaros ir izstrādāts satura
bibliogrāfiskais rādītājs.

3.1.Bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas principi
Bibliotēku darbā viens no galvenajiem uzdevumiem ir bibliogrāfisko līdzekļu
sastādīšana un izmantošana. Ieteicošo bibliogrāfisko līdzekļu nozīmīgākā funkcija ir labākās
literatūras mērķtiecīga un aktīva izplatīšana. Bibliogrāfiem un bibliotekāriem ir jāorientējas
bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas procesos, lai nodrošinātu kvalitātes priekšnoteikumus, tas
nozīmē, ka bibliogrāfiem un bibliotekāriem ir jābūt ļoti zinošiem savā jomā, it īpaši
mūsdienās, kad bibliotēkas ir pārgājušas uz modernizētām sistēmām, izmantojot integrētās
bibliotēku informācijas sistēmas ALISE un ALEPH, kurās ievadot informāciju par grāmatu,
jābūt ļoti precīzam, lai lietotājs varētu atrast nepieciešamo grāmatu un būtu iespējams izlasīt
precīzu bibliogrāfisko ierakstu, aprakstu. Savukārt, lai sastādītu kvalitatīvi bibliogrāfiskos
līdzekļus, ir jāizprot bibliogrāfisko līdzekļu tipi:


bibliogrāfiskais rādītājs;



bibliogrāfiskais saraksts;



bibliogrāfiskais apskats un pārrunas.

Bibliogrāfiskais

rādītājs

ir bibliogrāfiskais

līdzeklis

ar sarežģītu struktūru,

palīgrādītājiem, priekšvārdu, satura rādītāju utt., kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk aptvert tā
informāciju par dokumentu (Ranka, 2013).
Bibliogrāfiskais saraksts ir bibliogrāfisks līdzeklis ar ļoti vienkāršu uzbūvi, bez
sarežģīta dalījuma nodaļās un apakšnodaļās, bez palīgaparāta, kam parasti ir neliels
iespieddarbu saraksts.
Bibliogrāfiskais apskats un pārrunas ir saistīts stāstījums par iespieddarbiem. Struktūra
var būt sarežģīta un pietiekoši plaša. Tas var būt gan prozas apskats, gan pārrunas par
atsevišķām grāmatām.
Kā atsevišķi izdalīts bibliogrāfiskais līdzeklis ir ieteicošais bibliogrāfiskais rādītājs,
kurš ir bibliogrāfiskais līdzeklis, kas iesaka iespieddarbus izglītībai utt. Tas var būt saraksts,
apskats vai pārrunas. Liela nozīme, sastādot bibliogrāfisko līdzekli, ir apzināties mērķi, kādam
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nolūkam tas tiek veikts, kā arī apzināties adresējumu, jo no tā ir atkarīgs mērķis. Skatoties pēc
tipoloģiskā raksturojuma, bērniem un pusaudžiem - mērķis ir veicināt viņu lasīšanu, izglītot,
iemācīt izmantot iespieddarbus, ieaudzināt prasmi pārdomāt, izprast, atstāstīt lasīto.
Jauniešiem adresēto līdzekļu mērķis ir tikumisko un estētisko vērtību izpratnes veidošana,
sa[ratnes veicināšana par apkārtējo pasauli. Bibliogrāfiskos līdzekļus veido pieaugušajiem ar
mērķi veicināt vispusīgu personības garīgo attīstību, tie veicina apgūtās prasmes lietderīgi
izmantot praktiski. Lietotājiem ar augstu sagatavotības līmeni tiek adresēti bibliogrāfiskie
līdzekļi ar mērķi padziļināt viņu zināšanas, sniegt informāciju par interesējošajiem tematiem
(Sporāne, 1990).
Lai sagatavotu bibliogrāfisko līdzekli, ir svarīgi ievērot tā sastādīšanas posmus:


sagatavošanas;



analītiskais;



sintezējošais;



noslēguma.

Kā pirmais minētais sagatavošanas posms ietver temata izvēli, izpēti, prospekta
sastādīšanu, literatūras noskaidrošanu. Bibliogrāfi, lai izvēlētos tematu bibliogrāfiskajam
līdzeklim, vadās pēc noteiktiem nosacījumiem:


temata aktualitāte, jāatbilst svarīgākajiem attīstības virzieniem mūsu valstī šai
brīža laikmetā;



tematam jāatbilst bibliotēkas uzdevumiem un bibliotēkas nodrošinātajām iespējām,
lietotāju vajadzībām.

Izvēlētā bibliogrāfiskā līdzekļa temata izpētes galvenie aspekti :


bibliogrāfam jānoskaidro problēmas, kas attiecas uz izvēlēto tematu, būtība, lai
pareizi atspoguļotu ar literatūras palīdzību, izvairītos no nekvalificētiem
ieteikumiem, vērtējumiem, tādējādi bibliogrāfam ir nepieciešams izpētīt tematam
atbilstošo uzziņu literatūru, jaunāko metodisko literatūru, pēdējos zinātniskos
atzinumus.



temata bibliogrāfiskā nodrošinātība, tas ir, jāiepazīstas ar bibliogrāfiskajiem
līdzekļiem par to pašu vai saistītajiem tematiem. Tas nepieciešams, lai izmantotu
jau esošo pieredzi, savāktu materiālus, izvairītos no informācijas dublēšanās, ka arī
lai atbildētu uz jautājumu par sastādīšanas mērķi.

Temata izpētei svarīgi ir vispirms atrast, atlasīt un izlasīt, kas par izvēlēto tematu ir
rakstīts enciklopēdijās, pētījumos u.c. Jo vairāk šādu skaidrojošo izdevumu tiks izpētīti, jo būs
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kvalitatīvāks

bibliogrāfiskais

darbs

un

rezultāts.

Pēc

temata

izpētes,

jāizstrādā

pamatdokuments, kas reglamentē visu turpmāko darbu. Prospektā jāietver:


temata pamatojums, atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēts tieši šis temats un
raksturojot temata būtību;



līdzekļa ieceres formulējums, kurā raksturota pamatideja;



sabiedriskā pamatuzdevuma atšifrējums;



adresējuma un mērķa raksturojums, tam jābūt labi pārdomātam, jo no tā atkarīgs,
kādu literatūru izvēlēties, kā to sakārtot;



jānosaka precīzi līdzekļa tipa un žanra īpatnības;



kā arī jānorāda izvēlētie konkrētie metodiskie pieņēmumi;



prospektā pamato iecerētos palīgrādītājus;



norāda, uzskaita izmantotos informācijas avotus;



nobeigumā norādot sastādītāju un redaktora uzvārdus.

Bibliogrāfiskā līdzekļa efektivitāte, precizitāte lielā mērā atkarīga no pareizas
literatūras noskaidrošanas. Šis process tiek uzsākts jau pie temata izpētes. Tā galvenais
uzdevums ir maksimāli pilnīgi savākt literatūru, kura vispilnīgāk atbilst izvēlētajam tematam.
Uzsākot literatūras noskaidrošanu, vispirms jāizpēta nepieciešamā informācijas avoti, tai
skaitā arī uzziņu literatūra, monogrāfijas, periodiskie izdevumi.
Nākamais bibliogrāfēšanas posms ir analītiskais. Analītiskā posma mērķis ir sagatavot
materiālu nākamajam – sintezējošajam bibliogrāfēšanas posmam. Analītiskais posms ietver
vairākus procesus:


Dokumentu bibliogrāfiskā analīze nepieciešama, lai precīzi noteiktu tā atbilstību
iecerētajam ieteicošajam bibliogrāfiskajam līdzeklim. Analīzes procesā noskaidro:
autora idejisko pozīciju, pamattematu un blakus tematus, iespieddarbu loģisko
struktūru, tā sociālo vērtību, tipa un žanra īpatnības, mērķi un lasītāju adresējumu,
poligrāfisko noformējumu, tā kvalitāti, nosaka informācijas avota atrašanās
pazīmes un dod tā vispārējo vērtējumu.



Visu nepieciešamo informāciju par informācijas avotu sniedz bibliogrāfiskais
apraksts, tajā tiek ietverts autors, nosaukums, izdevniecības ziņas, skaitliskais
raksturojums. Bibliogrāfiskais apraksts ir obligāta bibliogrāfiskā ieraksta
sastāvdaļa.



Pastāv gadījumi, kad bibliogrāfiskajam aprakstam pievieno anotāciju, kas ir īss
iespieddarba raksturojums pēc satura, dažkārt arī pēc adresējuma, formas un citām
īpatnībām. Anotāciju raksta tieši aiz nosaukuma, kvadrātiekavās, bet paplašināto
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anotāciju var rakstīt pirms vai pēc bibliogrāfiskā apraksta, parasti paplašinātās
anotācijas ir domātas ieinteresēšanai, kā arī, lai precizētu tā saturu. Anotācijas
apjoms, struktūra, saturs un mērķis var būt visdažādākie, tās tiek iedalītas pēc
pazīmēm: funkcionālā mērķa un anotējamo iespieddarba raksturošanas paņēmiena.


Viens no svarīgākajiem procesiem, sastādot bibliogrāfisko līdzekli, ir veidot
bibliogrāfisko ierakstu. Bibliogrāfiskais ieraksts ir ziņu kopums par iespieddarbu,
tā daļu vai iespieddarbu grupu un ietver bibliogrāfisko aprakstu, ja nepieciešams,
tad arī anotāciju (Sporāne, 1990).

Sintezējošā bibliogrāfēšanas posma uzdevums ir apvienot visu iepriekšējo analītisko
procesu rezultātus, noformēt līdzekļa struktūru tā, lai veidotu vienotu veselumu. Sintezējošajā
posmā tiek ietvertas trīs darbības: literatūras atlase, bibliogrāfisko ierakstu grupēšana,
palīgrādītāju sastādīšana.
Literatūras atlase ir viena no vissvarīgākajām bibliogrāfēšanas metodēm. Šajā procesā
tiek izslēgti tie informācijas avoti, kuri neatbilda izvēlētajam tematam, adresējumam un
mērķim. Atlase tiek veikta izvērtējot kritērijus, galvenais ir ievērot saturu, vispārcilvēcisko,
sociālo, māksliniecisko vērtību. Noskaidrotos, atlasītos iespieddarbu aprakstus sakārto
loģiskā, skaidrā secībā, izveidojot precīzu sistēmu, to sauc par bibliogrāfisko ierakstu
grupēšanu. Tā ir labs palīgs lietotājiem, lai orientētos ieteiktajos informācijas avotos, palīdz
atrast nepieciešamo informāciju par interesējošo materiālu. Par grupēšanu tiek uzskatīta –
daļu, nodaļu, apakšnodaļu un rubriku secība, kas atklāj temata struktūru, secību un saistību.
Tiek izšķirti trīs grupēšanas veidi: formālais, saturiskais un ieteicošais.


Formālā grupēšana veicina iespieddarbu aprakstu meklēšanu pēc noteiktām
pazīmēm, piemēram, alfabētiskais kārtojums, kad visi bibliogrāfiskie ieraksti tiek
sakārtoti autoru uzvārdu vai nosaukumu alfabētiskā secībā, vispirms latviešu, aiz
tiem krievu valodā. Alfabētiskais ir viens no vienkāršākajiem kārtojuma veidiem,
jo pēc tā viegli atrast nepieciešamo materiālu. Kā otrs piemērs ir hronoloģiskais
kārtojums, tā pamatā ir iespieddarba sarakstīšanas un publicēšanas laiks. Šis
kārtojums uzskatāmi parāda problēmas attīstību, vēstures procesus. Hronoloģiskais
kārtojums visbiežāk tiek lietots vēstures tematikai veltītajos bibliogrāfiskajos
līdzekļos un personālajos rādītājos.



Saturiskā grupēšana

var būt

sistemātiska, tematiska vai

priekšmetiska.

Sistemātiskā grupēšana ir tad, kad aprakstus grupē pa zinātņu nozarēm pēc
noteiktas shēmas, piemēram pēc UDK. Šajā grupējumā tiek ievērota noteiktu
nodaļu, apakšnodaļu utt. secība. Tematiskās grupēšanas galvenā iezīme ir secības
loģiskums. Materiālu grupē pa tematiem loģiskā secībā. Dažādas vienādas
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tematikas bibliogrāfiskajos līdzekļos var būt atšķirīgs tematu izkārtojums un
formulējums. Bibliogrāfiskos aprakstus grupē arī priekšmetu rubrikās, kas apvieno
tematiski

līdzīgus

iespieddarbus.

Rubrikas

kārto

alfabētiskā

secībā.

Priekšmetiskajai grupēšanai piemīt trūkums, tas ir, informācijas avoti ar
daudznozaru saturu jāatspoguļo vairākās priekšmetu rubrikās.


Kā pēdējais veids tiek uzskatīts – ieteicošā grupēšana, tā ļauj izmantot apkopotus
informācijas avotus vispārizglītojošajiem, pedagoģiskajiem mērķiem. Šis veids
nodrošina konkrētu iespieddarbu sameklēšanu.

Bieži vien, lai atvieglotu bibliogrāfiskā līdzekļa izmantošanu, apvieno vairākus
grupējuma veidos, piemēram, sistemātisko un alfabētisko vai hronoloģisko un alfabētisko, vai
tematisko un alfabētisko. Bibliogrāfs pats izvēlas kārtojuma veidu, bet atceroties to, ka
kārtojumam jābūt tādam, lai lietotājs labāk varētu orientēties piedāvātajā bibliogrāfiskajā
līdzeklī (Sporāne, 1990).
Sintezējošā

posma

trešā

darbība

ir

palīgrādītāju

sastādīšana.

Palīgrādītāji

bibliogrāfiskā līdzekļa daļā, ir loģisks turpinājums, jo atklāj līdzeklī ietvertos dokumentus
citādākā aspektā nekā pamatdaļā. Jebkurš palīgrādītājs visbiežāk tiek sakārtots alfabētiskā
secībā, pēc vienas noteiktas pazīmes apvienotu jēdzienu saraksts. Palīgrādītāji var būt gan
autoru, gan personu, gan ģeogrāfiskie, gan priekšmetu u.c. Visbiežāk tiek veidots autoru
palīgrādītājs, alfabētiskā secībā sakārtoti visi bibliogrāfiskajā līdzeklī nosauktie darba autori.
Ieteicošā bibliogrāfiskā līdzekļa sagatavošanas noslēguma posmā nepieciešama uzziņu
metodiskā aparāta sastādīšana, rediģēšana, noformēšana kopumā (Sporāne, 1990).
Uzziņu metodiskais aparāts ietver priekšvārdu, ievadu un pielikumus. Priekšvārdā tiek
sniegtas ziņas par līdzekļa galvenajiem uzdevumiem, mērķi adresējumu, raksturu,
metodiskajiem paņēmieniem. Ievadu parasti pievieno tikai lieliem rādītājiem, tajā tiek ietverts
literatūras apskats, problēmas attīstība, perspektīvas un pielikumā tiek ietverts izskatīto avotu
saraksts. Pie uzziņu metodiskā aparāta ir pieskaitāms satura rādītājs, tas tiek novietots beigās
vai arī pašā sākumā.
Par ieteicošā bibliogrāfiskā līdzekļa noslēdzošajām darbībām tiek uzskatītas
rediģēšana un noformēšana.
Secināts, ka bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas principi prasa lielu uzmanību un
precizitāti. Lai rādītājs būtu kvalitatīvs un pilnīgs, ir jāpēta detalizētāk bibliogrāfiskā apraksta
izveides standarta nosacījumi.
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3.2.Bibliogrāfiskā apraksta standarts
Bibliogrāfiskā līdzekļa sastādīšanas principi ietver analītisko posmu, kurš ietver
vairākus procesus, lai sagatavotu materiālu nākamajam – sintezējošajam bibliogrāfēšanas
posmam. Viens no procesiem ir dokumentu bibliogrāfiskā analīze, kura nepieciešama, lai
izveidotu bibliogrāfisko aprakstu. Tas sniedz informāciju par informācijas avotu, tajā ir
ietvertas ziņas par autoru, nosaukums, izdevniecības ziņas, skaitlisks raksturojums, anotācija.
Sastādot bibliogrāfisko aprakstu ir jāievēro IFLA izstrādātie noteikumi „Bibliogrāfiskā
apraksta standartu piemērošanas noteikumi analītiskajā aprakstā”. Tajos ir sniegta informācija
par seriālizdevumu rakstu, monogrāfiju nodaļu, skaņu ierakstu daļu apraksta paņēmieniem.
Tie paredzēti apraksta veidošanai kataloģizēšanā un bibliogrāfēšanā. Noteikumu pamatā ir
starptautiskie bibliogrāfiskā apraksta standarti (turpmāk – ISBD).
Veidojot bibliogrāfisko aprakstu nepieciešama precizitāte, lai tiktu norādīta precīza
informācija attiecīgajā zonā. Aprakstā nepieciešams raksturot sastāvdaļu, avotu un norādīt
precīzu sastāvdaļas atrašanās vietu tajā. Tāpēc tiek ietverti četri svarīgi segmenti:


Sastāvdaļas apraksts;



Savienojošais elements;



Identificējamā avota apraksts;



Sastāvdaļas atrašanās vieta.

Ar vārdu „sastāvdaļa” tiek noprasts, ka tā ir izdevuma daļa, kuras bibliogrāfiskai
identifikācijai vai atrašanai nepieciešama tā izdevuma identifikācija, kurā šī daļa ietverta. Var
secināt, ka bakalaura darba gadījumā sastāvdaļa ir žurnāla „Rosme” raksts. Bakalaura darba
sastāvdaļas formu var definēt kā viendaļīgu vai vairākās daļās izdots vizuāli nolasāms teksts.
Lai izveidotu bibliogrāfisko aprakstu, nepieciešams sniegt ziņas par sastāvdaļu, tādēļ
sastāvdaļas apraksts ietver šādas zonas:
1. Nosaukuma un atbildības zona;
2. Izdevuma zona;
3. Materiāla specifisko ziņu zona;
4. Fiziskā raksturojuma zona;
5. Sērijas zona;
6. Piezīmes zona;
7. Standarta numura un pieejamības zona.
Nosaukuma un atbildības zonā tiek norādīts sastāvdaļas kopnosaukums. Izdevumu
zonas sastāvdaļu aprakstā iekļauj tikai tad, ja izdevuma ziņas attiecas uz sastāvdaļu. Materiāla
specifisko ziņu zonā apraksta secīgās daļas izdotu vairākdaļu sastāvdaļu, ko paredzēts
publicēt neierobežotu laika posmu. Fiziskā raksturojuma zonā tiek norādīts konkrētā materiāla
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apzīmējums un aprakstvienības apjoms. Sērijas zonu aprakstā iekļauj tikai tad, ja aprakstāmā
sastāvdaļa ir apakšvienība ar savu nosaukumu, ko var atdalīt no visu apakšvienību
kopnosaukuma. Savukārt piezīmes zonā iekļauj piezīmes, kas attiecas uz pašu sastāvdaļu.
Standarta numura un pieejamības zonu iekļauj tad, ja tie attiecas tieši uz sastāvdaļu (BBSTK,
2000).
Savienojošs elements ir formāls apraksta elements, kas norāda uz aprakstāmās
sastāvdaļas piederību avotam. Savienojošajam elementam ir divkāršs mērķis: nepārprotami
iezīmēt sastāvdaļas apraksta beigas un identificējamā avota apraksta sākumu, norādīt
sastāvdaļas un avota fizisko saistību. Šim nolūkam izmantojamas dalītājzīmes un vārds, kas
uzrāda sastāvdaļas fizisko iekļāvumu avotā, bet Latvijā lieto tikai formālās dalītājzīmes.
Piemēram, seriālizdevumiem sastāvdaļas aprakstu un identificējamā apraksta segmentu atdala
ar atstarpi, dubulto slīpsvītru un atstarpi ( // ) (BBSTK, 2000).
Identificējamā avota apraksts ir avota apraksts identificēšanai, tiek izmantoti tie
elementi, kuri ļauj identificēt avotu vai atšķirt to no citiem izdevumiem ar tādu pašu
nosaukumu vai izdošanas ziņām, tātad elementus izvēlas tā, lai novērstu neskaidrības avota
identifikācijā un nebūtu iespējams to sajaukt ar līdzīgiem materiāliem. Avota apraksts iekļauj
šādas zonas:
1. Nosaukuma un atbildības zona;
2. Izdevuma zona;
3. Materiāla specifisko ziņu zona;
4. Izdošanas, izplatīšanas zona;
5. Fiziskā raksturojuma zona;
6. Sērijas zona;
7. Piezīmes zona;
8. Standarta numura un pieejamības zona.
Nosaukuma un atbildības zonā tiek uzrādīts avota pamatnosaukums, kā arī, ja
nepieciešams precizēt nosaukumu, tiek uzrādītas arī citas nosaukuma ziņas. Šajā zonā tiek
uzrādītas pirmās atbildības ziņas. Izdevuma zonā ir uzrādītas avota izdevuma ziņas. Materiāla
specifisko ziņu zona seriālizdevumu identifikācijai nav nepieciešama. Izdošanas, izplatīšanas
zonā tiek uzrādīta avota izdošanas vieta, bet seriālizdevumiem izdošanas vietu uzrāda tikai, lai
izdevumu identificētu. Fiziskā raksturojuma zonu identificējamā avotu aprakstā neiekļauj,
tikai atsevišķos gadījumos, lai atšķirtu dažāda veida avotus ar vienādiem nosaukumiem un
izdošanas ziņām, uzrādot konkrētā materiāla apzīmējumu un apjomu. Sērijas un piezīmes
zonas identificējamā avotu aprakstā var neiekļaut. Standarta numura un pieejamības zonu
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vienmēr iekļauj identificējamā avotu aprakstā. Ja avotam ir vairāk nekā viens standartnumurs,
tad uzrāda standartnumuru, kas attiecas tieši uz identificējamo avotu.
Apraksta ceturtajā segmentā uzrāda precīzu sastāvdaļas atrašanās vietu avotā.
Paņēmiens, kā tiek norādīta atrašanās vieta, atkarīgs no sastāvdaļas un avota veida. Piemēram,
ja avots ir seriālizdevums, atrašanās vietas norāde ietver sastāvdaļu ietverošā seriālizdevuma
laidienu apzīmējumu un precizējošas ziņas kā gads, mēnesis, datums un tamlīdzīgi, kam seko
norāde par sastāvdaļas atrašanās vietu laidienos. Atrašanās vietu uzrāda ar ietverošu lappušu
numuriem, pievienojot saīsinājumu „lpp.”, kā arī pirmās un pēdējās lappuses numurus atdala
ar defisi (BBSTK, 2000).
Var secināt, ka bibliogrāfiskā apraksta izveide ir smalks process, kad jāveic vairākas
darbības, lai izveidotu precīzu analītisko aprakstu. Bibliogrāfiskais apraksts ir ļoti nozīmīgs
bibliogrāfiskā rādītāja sastāvdaļa, tas sniedz aprakstu par sastāvdaļu un identificējamo avotu.
Kvalitatīvs bibliogrāfiskais rādītājs ir tikai tad, ja ir precīzi izstrādāti bibliogrāfiskie apraksti
un informācija bibliogrāfiskajos aprakstos ir patiesa.
Secinājumi
Tiek secināts, ka bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšana ir ilgs un sarežģīts process.
Bibliogrāfam un bibliotekāram ir jābūt ļoti zinošam. Lai sastādītu precīzu bibliogrāfisko
rādītāju, ir nepieciešams darboties soli pa solim pēc sastādīšanas principiem, jo rādītājs ir
bibliogrāfiskais līdzeklis ar sarežģītu struktūru, palīgrādītājiem utt. Bibliogrāfiskā rādītāja
informācijai ir jābūt patiesai, lai to var izmantot gan bibliotēkās, gan citās institūcijās kā
informāciju par informācijas avotu. Sastādot bibliogrāfisko rādītāju ir jāievēro četri posmi:
sagatavošanas, analītiskais, sintezējošais un noslēguma. Katrs posms prasa precīzu un
nopietnu pieeju. Viens no svarīgākajiem procesiem, sastādot rādītāju, ir pareiza bibliogrāfiskā
apraksta izveide. Bibliogrāfiskais apraksts iekļauj informāciju par sastāvdaļu un
identificējamo avotu. Veidojot bibliogrāfisko aprakstu analītikai ir jāievēro četri svarīgi
segmenti: sastāvdaļas apraksts, savienojošais elements, identificējamā avota apraksts,
sastāvdaļas atrašanās vieta. Bakalaura darba ietvaros bibliogrāfiskais rādītājs sastāv no
žurnāla „Rosme” rakstu bibliogrāfiskajiem aprakstiem.
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4. ŽURNĀLA „ROSME” VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Žurnāls „Rosme” ir vienīgais preses izdevums, kas Latvijā iznāk reizi mēnesī un tiek
izdots divos formātos:


Drukātā - palielinātā redzīgo un Braila rakstā;



Elektroniskā – iespēja saņemt e-pastā.

Žurnālu ir iespējams saņemt bez maksas cilvēkiem ar redzes invaliditāti, kuri ir
aizpildījuši attiecīgo iesniegumu un pievienojoši invalīda apliecības kopiju. Žurnālā ir
iespējams iepazīties ar Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk – LNB) aktualitātēm, uzzināt
par jaunumiem redzes invalīdu dzīvē pasaulē, kā arī daudz citas noderīgas informācijas
cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Žurnālu „Rosme” izdod Latvijas Neredzīgo biedrības
Informācijas dienests „Brailinform". SIA „Brailinform" izveidots 1993.gadā. Tā galvenais
uzdevums ir organizēt informācijas izplatīšanu par neredzīgo cilvēku dzīves aktualitātēm un
problēmām. SIA «Brailinform» ir vadījuši T. Laube, A. Zariņa, V. Zemnieks, D. Liepa, L.
Ližbovska, tagad to vada J. Putāne.
1940. gadā radās ideja par preses ieviešanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem Latvijā,
kad tika izdota avīze „Brīvā Straume”, kuras darbību pārtrauca Otrais pasaules karš. Jau pēc
pieciem gadiem 1945. gadā nobrieda doma par izdevumu cilvēkiem ar redzes traucējumiem
un 1947. gadā ideja tika īstenota, izdodot Braila rakstā žurnālu „Brīvās Domas”, to īstenoja
aktīvākie Neredzīgo vidusskolas audzēkņi. Žurnāla izdošana tika pārtraukta sava brīvdomīgā
satura dēļ. 1950. gadā tika nodibināta LNB skolēnu, studentu un pedagogu (turpmāk - SSP)
pirmorganizācija un radās ideja par žurnāla izdošanu un no 1952. gada līdz 1956. gadam SSP
organizācijā vienā vai divos eksemplāros izdeva žurnālu ar nosaukumu „Rosme”, tā galvenā
redaktore bija Valentīna Kravale. Pēc tam LNB kongress nolēma žurnālu „Rosme” pārveidot
par LNB preses izdevumu, kura galvenais redaktors bija Anatolijs Gutfricis. Žurnāls iznāca
reizi ceturksnī Braila rakstā 100 eksemplāru lielā metienā, ar laiku periodiskums palielinājās
līdz sešiem numuriem gadā, bet jau 1960. gadā žurnāls iznāca katru mēnesi. Pēc Anatolija
Gutfriča aiziešanas no redakcijas darba, par galveno „Rosmes” redaktoru kļuva Konrāds
Sondors, viņš redaktora pienākumus veica līdz 1987. gadam.
Visnozīmīgākais pavērsiens žurnāla izaugsmē notika 1963. gadā, kad to sāka izdot arī
palielinātā redzīgo rakstā, kura rezultātā žurnāls tika papildināts ar informāciju fotoattēlu un
ilustrāciju veidā, kā arī tika uzlabots žurnāla mākslinieciskais noformējums. Tas piesaistīja
cilvēku ieinteresētību par žurnālu un šajos gados strauji pieauga tirāža.
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1979. gadā žurnāls „Rosme” svinēja savas pastāvēšanas 25. gadskārtu, tā lappusēs bija
publicējušies vairāk nekā 700 ārštatu autoru. Jau 1993. gadā LNB izveido SIA Informācijas
dienestu „Brailinform”, kura viens no uzdevumiem bija žurnāla izdošana, bet finanšu trūkuma
dēļ žurnāla periodiskums tika samazināts un tas tika izdots tikai sešas reizes gadā. LNB centās
piesaistīt valsts atbalstu, pārliecinot par to, cik svarīgs šis žurnāls ir cilvēkiem ar redzes
traucējumiem. Sākot ar 2003. gadu žurnāls „Rosme” tiek atkal izdots reizi mēnesī, kvalitatīvā
izpildījumā ar krāsainu vāku palielinātā redzīgo rakstā, aptuveni 26 lappušu biezs un Braila
rakstā 50 loksnes. No 2009. gada žurnāls beidzot tika iekļauts valsts budžetā un saņem
pastāvīgu finansējumu un reizi mēnesī izdod 200 eksemplārus palielinātā redzīgo rakstā un 55
eksemplārus Braila rakstā.
No 2012. gada žurnāla „Rosme” izdošanu atkal pārņem Latvijas Neredzīgo biedrība
un tā žurnāls vēl joprojām tiek izdots gan palielinātā rakstā, gan Braila rakstā cilvēkiem ar
redzes traucējumiem. Sākot ar 2013. gadu žurnālam palielinātā drukā izstrādāts jauns dizains,
kas pielāgots cilvēkiem ar redzes invaliditāti - burtu fonti pielāgoti vājredzīgiem cilvēkiem,
kuri lasa ar lupu, palielināts attālums starp burtiem un rindiņām. No 2014. gada pēc pārrunām
ar Labklājības ministriju saņemta atļauja izdot žurnālu elektroniskā formātā (LNBiedrība,
b.g.).
Secinājumi
Var secināt, ka žurnāla „Rosme” izveides posms ir pietiekoši plašs, sākot ar 1940.
gadu, tā izdošana tika pārtraukta, bet tad atkal atsākta. Tā nosaukums „Rosme” pastāv jau 62
gadus. Vēl joprojām tas tiek izdots domājot par cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tas ir
attīstījies ar uzlabotu kvalitāti un padarīts pieejamāks cilvēkiem. Lai žurnāla rakstu satura
informācija tiktu grupēta un sistematizēta, bakalaura darba ietvaros tiek veidots satura
bibliogrāfiskais rādītājs. Žurnāls informē cilvēkus ar redzes problēmām par aktualitātēm un
jaunākajiem notikumiem LNB. Žurnāla formāti nodrošina neredzīgiem cilvēkiem iespēju
iegūt jaunāko informāciju, lasot Braila rakstā. Tāpat vājredzīgajiem cilvēkiem ir iespēja lasīt
palielināto rakstā. Apskatot žurnālu palielināto rakstā, var teikt, ka tas ir A4 formātā un teksta
saturs ir atklāts ar lielākiem burtiem nekā parastie žurnāli, bet citādāk žurnāls ne ar ko
neatšķiras no citiem periodiskajiem izdevumiem. Žurnālā ir daudz ilustratīvo materiālu, kas
padara žurnālu interesantāku un aizraujošāku lasītājam. Var secināt, ka žurnāls ir pieejams ne
tikai cilvēkiem ar redzes problēmām, bet arī citiem interesentiem, jo kopš 2014. gada žurnāla
rakstus ir iespējams lasīt internetā. Tas liecina, ka žurnāls „Rosme” attīstās atbilstoši
laikmetam un ir pieejams ikvienam.
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5. ŽURNĀLA „ROSME” SATURA BIBLIOGRĀFISKĀ RĀDĪTĀJA
NO 2001. LĪDZ 2005.GADAM UN NO 2011. LĪDZ 2014. GADAM
ANALĪZE
Bakalaura darba piekto nodaļu veido empīriskais pētījums, kurš sastāv no trijām
apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā ir sniegts apraksts par pētījuma metodoloģiju, otrajā un
trešajā apakšnodaļā ir veikta žurnālu „Rosme” datu analīze, izmantojot kvalitatīvo un
kvantitatīvo kontentanalīzi.

5.1.Pētījuma metodoloģija
Pētījumā ir izmantota datu vākšanas metode, lai veiktu pētījumu un izveidotu satura
bibliogrāfisko rādītāju žurnālam „Rosme” laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011.
līdz 2014. gadam. Pētījuma ietvaros tika atlasīti nepieciešamie informācijas avoti, kuros
atspoguļots teorijas izklāsts par tematu, kā arī žurnāli „Rosme”, lai izveidotu bibliogrāfisko
rādītāju un veiktu pētījumu par žurnālu rakstiem.
Kā viena no datu vākšanas metodēm ir dokumentu analīze jeb dokumentu pētījums.
Analīze palīdz iegūt nepieciešamo informāciju no dotajiem dokumentiem, lai izvērtētu
noteiktus procesus. Par dokumentiem uzskata jebkurus rakstiskus materiālus, kas ietver
informāciju par pētāmo tematiku. Bakalaura darba gadījumā tas ir periodiskais izdevums
„Rosme”. Primāro dokumentu autori ir cilvēki, kas ir bijuši pētāmo parādību aculiecinieki, bet
sekundārie dokumenti ir sastādīti pēc intervijām ar aculieciniekiem vai lasot primāros
dokumentus. Lai precīzi veiktu dokumentu analīzi, ir jānostāda mērķis, ko analizēt, kādu
informāciju iekļaut dokumentu izlasē, nosakot kritērijus un to, kādā veidā notiks iegūtā
rezultāta fiksācija. Dokumentu analīzei var izmantot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās datu
analīzes metodes. Par klasisko dokumentu analīzes pamatmetodi uzskata kvantitatīvo un
kvalitatīvo kontentanalīzi (Mārtinsone, 2011).
Kontentanalīze ir viens no visizplatītākajiem datu analīzes veidiem, tā tiek izmantota
daudzās nozarēs, kā arī īpaši plaši izmantota sabiedrisko attiecību jomā, tai skaitā
bibliotēkzinātnē. Kontentanalīzi var definēt kā informācijas avota formas un satura
sistemātisku, skaitlisku apstrādi, novērojumu un interpretāciju (Mārtinsone, 2011). Var
secināt, ka kontentanalīzi izmanto, lai analizētu informācijas avotus, piemēram, grāmatas,
žurnālus, avīzes, intervijas u.c.
Bakalaura darbā kontentanalīze tiek izmantota, lai pētītu žurnāla „Rosme” rakstus, lai
noskaidrotu žurnāla satura tematiku, autoru kompetenci, kā arī salīdzinātu žurnāla rakstu
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tematiku laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam. Pētījumā tiek
izmantota kontentanalīze kā datu analīzes metode gan kvalitatīvajās, gan kvantitatīvajās
pētījuma stratēģijās. Kvalitatīvā kontentanalīze ir pētījuma metode tekstuālu datu satura
subjektīvai interpretācijai, izmantojot kodēšanas un tēmu izdalīšanas sistemātisku procesu.
Kvantitatīvās kontentanalīzes pieejas pamatā reducē tekstu skaitliskā formā, tiek uzskaitīti
teksta elementi (Mārtinsone, 2011). Var secināt, ka gan kvalitatīvā kontentanalīze, gan
kvantitatīvā kontentanalīze pētījumā viena otru papildina. Veicot pētījumu svarīgi ir
apzināties kvalitatīvās kontenanalīzes un kvantitatīvās kontentanalīzes procesus, lai izstrādātu
veiksmīgu pētījumu.
Pamatā pastāv divas pieejas kvalitatīvajai kontentanalīzei: induktīvā un deduktīvā
pieeja. Induktīvā analīze sākas bez jebkādiem pieņēmumiem, bez jebkādas teorijas, pret
datiem izturas kā pret atsevišķu informācijas kopu. Induktīvās analīzes pamatā ir „izvilkt”
kopīgo informāciju, kopīgos tematus, kas ietverti šajos datos. Pretēji induktīvajai analīzei
pastāv deduktīvā analīze, kad sāk ar skaidriem pieņēmumiem, kas izriet no teorijas.
Vispārīgais temats jau ir zināms. Galvenais uzdevums, izmantojot šo pieeju, ir atklāt veidus,
kā attiecīgajā tematā izveidotās konstrukcijas izpaužas. Abas pieejas ir iespējams kombinēt
(Kroplijs, 2010).
Var secināt, ka kontentanalīzes pieejas ir ļoti atkarīgas no pētnieka subjektīvās pieejas
un domāšanas. Bakalaura darba pētījumā tiek izmantota deduktīvā pieeja, dati tiek iedalīti
tēmās jau pēc aizgūta tēmu izdalījuma no iepriekšējiem pētījumiem. Kvalitatīvās
kontentanalīzes mērķis ir noteikt stāstījuma saturu. Lai to precīzi izdarītu, ir nepieciešams
iedalīt kvalitatīvās kontenanalīzes procesu soļos:
Datu organizēšana – kvalitatīvo kontenanalīzi var izmantot datu analīzei, tad, ja dati ir
teksta formātā.
Analīzes vienības izvēle – analīzes vienība ir teksta klasifikācijas pamatvienība,
parasti tā ir tēma.
Kategoriju un kodēšanas shēmu izveide – kategoriju un kodēšanu shēmas var iegūt no
datiem, iepriekšējiem pētījumiem, teorijām. Kodēšanas shēmas iespējams izveidot gan
induktīvi, gan deduktīvi. Kvalitatīvajā kontentanalīzē ir iespējams, ka kāds teksts var piederēt
vairākām kategorijām, tāpēc kategorijas jācenšas izstrādāt tādas, lai tās satur pēc iespējas
līdzīgākas satura vienības, gan arī pilnīgi atšķirīgas no citām kategorijām.
Izmēģinājuma kodēšana – pēc datu parauga kodēšanas ir jāpārbauda kodēšanas
konsekvence, ko veic salīdzinot vairāku kodētāju rezultātus.
Visa teksta kodēšana – kodēšanas likumi tiek pielietoti visā tekstā.
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Kodēšanas konsekvences pārbaude – pēc visa teksta kodēšanas vēlreiz ir jāpārbauda
kodēšanas konsekvence.
Secinājumu veikšana – izveidotajām kategorijām tiek piedēvēta jēga un tiek izdarīti
secinājumi, un pārbaudīts kategoriju iederīgums datu kopā.
Atskaites rakstīšana - ir jāapraksta un jākontrolē pētījuma kvalitatīvās kontentanalīzes
process, lai pētījumu varētu atkārtot (Mārtinsone, 2011).
Kvalitatīvā kontentanalīze ir detalizēta pētījuma metode, kurā procesa soļi raksturo
kontenanalīzes būtību. Var secināt, ka teksta sadalīšana kategorijās palielina analīzes
ticamību. Lai vairotu analīzes ticamību, pētījums tiek papildināts ar kvantitatīvajiem datiem,
izmantojot kvantitatīvo kontenanalīzi.
Kvantitatīvā pētījuma viena no iezīmēm ir tāda, ka sākumposmā tiek izstrādāts plāns,
kas nosaka, kādā izlasē un cik reizes kādi mainīgie tiks mērīti un pētījuma gaitā tas netiek
mainīts. Plāns ir stratēģisks, sistemātisks un visaptverošs apraksts, kas pētījumā tiks darīts.
Kvantitatīvās datu analīzes metode – datu ievākšana ir informācijas iegūšana, kurai
jābūt pēc iespējas pilnīgai, sistemātiskai, pareizai. Iegūtais materiāls ir pamats turpmākai
kvantitatīvajai izpētei. Datu ievākšanas rezultātā iegūtos materiālus ir nepieciešams
sistematizēt un apkopot, ievietojot tos tabulā un attiecīgi pēc tam attēlot informāciju grafiskā
veidā.
Kvantitatīvo kontentanalīzi izmanto, lai uzskaitītu teksta elementus, tiek iegūti skaitļi,
ar kuriem var manipulēt, izmantojot dažādas statistiskās metodes (Mārtinsone, 2011).
Bakalaura darba pētījums ir jaukta tipa un tajā tiek izmantotas abas kontentanalīzes
metodes, lai veiktu detalizētu un precīzu pētījumu par žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfiskā
rādītāju laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam. Kvalitatīvā
kontentanalīze tiek izmantota, lai noskaidrotu katra raksta tēmu, izprastu tā dziļāko jēgu, lai
bibliogrāfiskajā rādītājā veiksmīgi sarindotu bibliogrāfiskos ierakstus pēc tēmām, savukārt
kvantitatīvā kontentanalīze tiek izmantota, lai noskaidrotu, cik autori ir publicējuši rakstus,
cik katram autoram ir publicēti raksti, un noskaidrotu, kādā tematikā autors ir vairāk
specializējies, kā arī lai noskaidrotu, cik rakstu ir katrā tematikā un cik daudz rakstu ir kopā
šajos laika posmos.

5.2.Bibliogrāfiskā rādītāja satura analīze
Bakalaura darba pamatuzdevums ir izveidot bibliogrāfisko rādītāju. Tajā ir apkopoti
žurnālā „Rosme” publicētie raksti, izņemot anekdotes, sēru vēstis, apsveikumus, dzejoļus,
atjautības uzdevumus, krustvārdu mīklas un citus konkursus. Izmantojot kvalitatīvās
kontentanalīzes deduktīvo pieeju bibliogrāfiskie ieraksti kārtoti pēc kritērijiem, kas aizgūti no
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Anitas Matisones 2000. gada bakalaura darba „Žurnāla "Rosme" saturs. Bibliogrāfiskais
rādītājs 1990.-1994.”, kura sava bakalaura darba pamatā izmantoja Universālās decimālās
klasifikācijas shēmu (UDK), kā arī, izmantojot induktīvo pieeju, tika izveidotas papildus
tematiskās iedaļas.
Balstoties uz teorijā minēto, tad bibliogrāfiskais rādītājs ir izveidots, lai veidotu saikni
starp bibliotēku un lietotāju. Bibliogrāfiskā rādītāja tēma ir ļoti aktuāla Latvijā dzīvojošajiem
neredzīgajiem un vājredzīgajiem iedzīvotājiem, tā kā šiem cilvēkiem ir grūtības uztvert
informāciju, LNB izdod vienīgo žurnālu Latvijā Braila rakstā. Rādītājs ir adresēts
neredzīgajiem, vājredzīgajiem cilvēkiem, lai viņiem informācija būtu pieejamāka un vieglāk
atrodama. Rādītājs ir adresēts arī bibliotekāriem, kuri sniedz informāciju neredzīgiem un
vājredzīgiem cilvēkiem. Rādītājs ir sistemātiski sakārtots, lai nodrošinātu informācijas
pieejamību ikvienam.
Satura bibliogrāfiskais radītājs sastāv no bibliogrāfiskajiem ierakstiem par žurnāla
„Rosme” rakstiem laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam.
Bibliogrāfiskie ieraksti sastāv no bibliogrāfiskā apraksta, kurš, savukārt, sastāv no ziņām par
žurnāla rakstu, iekļaujot šādu informāciju: autora uzvārds, vārds, raksta nosaukums, īsa
anotācija, tulkotāja, mākslinieku u.c. vārds uzvārds, žurnāla nosaukums, izdošanas vieta,
žurnāla gads un numurs, kā arī norādīts lappušu skaits.
Žurnāla „Rosme” rakstiem rādītājā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam no 2011.
līdz 2014. gadam ne vienmēr ir norādīts autors, tādēļ ieraksti tika kārtoti pēc nosaukuma. Par
pamatu tika izmantota Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas analītikas
datubāze, no kuras tika ņemti žurnālu „Rosme” bibliogrāfiskie apraksti, kuri tika laboti, kā arī
izveidoti neesošie apraksti balstoties uz IFLA standarta pamatprincipiem, kuri tika pievienoti
žurnāla „Rosme” bibliogrāfiskajā rādītājā.
Bibliogrāfiskie apraksti tika kārtoti, izmantojot sistemātisko grupēšanu, kā arī
apvienojot ar hronoloģisko grupēšanu.

5.2.1. Kvalitatīvā kontentanalīze
Apakšnodaļā ir veikta žurnālu „Rosme” satura kvalitatīvā kontentanalīze balstoties uz
metodoloģijas pamatsoļiem. Dati tika iegūti Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un apskatīti „de
visu”. Tika lasīti un analizēti palielināto burtu rakstā žurnāla „Rosme” raksti, izvērtēti, kuri
raksti ir mazsvarīgi, kā, piemēram, apsveikumi, sēru vēstis utt. un izvērtēti raksti, kuriem tika
izveidots bibliogrāfiskais apraksts, un tie atbilstoši analizēti. Rakstu teksti sadalīti fragmentos
un kodēti, bet lai bibliogrāfiskos aprakstus bibliogrāfiskajā rādītājā sagrupētu pēc tematiem, ir
izveidoti kritēriji. Lai veiktu pilnīgu žurnālu „Rosme” analīzi tika izvirzītas 2 kategorijas:
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Žurnālu rakstu nozare;



Autora kompetence;

Katrai kategorijai ir noteikti kritēriji, kas nosaka žurnālu rakstu atbilstību noteiktai
kategorijai. Kategorijas kritēriji nosaka, pie kura temata var pielīdzināt žurnāla rakstu, kopā
šādi kritēriji ir 15 laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un 16 laika posmā no 2011. līdz
2014. gadam, kuri padziļināti iedalās detalizētāk:
1.

Vispārīgā satura

2.

Latvijas Neredzīgo biedrības darbība

3.

a.

LNB darbība

b.

Kongresi

c.

Konferences

d.

CV

e.

Pirmorganizācijas, reģionālās un starprajonu organizācijas

f.

Rehabilitācija

g.

Latvijas Neredzīgo biedrības biedri ārzemēs

h.

Ārzemju viesi Latvijas Neredzīgo biedrībā

i.

Latvieši ārzemēs un viņu palīdzība Latvijas Neredzīgo biedrībai

Neredzīgo dzīve
a.

Vispārīga satura raksti

b.

Neredzīgo dzīve Latvijā

c.

Neredzīgo dzīve dažādās pasaules valstīs

4.

Reliģija

5.

Tiesības

6.

Finanses. Budžets

7.

Dabaszinātnes

8.

Medicīna. Dziedniecība
a.

Vispārīga satura raksti

b.

Optika

c.

Dažādi medicīnas jautājumi

d.

Dziedniecība

9.

Izglītība

10.

Sports. Tūrisms
a.

Vispārīga satura raksti

b.

Dažādi sporta veidi

c.

Galda spēles
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d.
11.

Tūrisms

Kultūra. Prese. Mediji
a.

Vispārīgā satura raksti

b.

Izstādes

c.

Mākslinieciskā pašdarbība

d.

Mūzika

e.

Žurnāls „Rosme”

f.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

12.

Informācijas tehnoloģijas

13.

Literatūra

14.

Folklora

15.

Vēsture

16.

Derīgie padomi
a.

Vispārīgā satura raksti

b.

Neredzīgajiem

c.

Redzīgo saskarsme ar neredzīgajiem

d.

Kulinārija

Atbilstoši šiem kritērijiem, ir sadalīta žurnāla rakstu tematika, un sekojoši
bibliogrāfiskie apraksti sadalīti bibliogrāfiskajā rādītājā pēc šīm tēmām.
Pēc autora kompetences kategorijas, varēja noteikt, ka visiem rakstiem nav norādīti
autori un vairāki raksti ir tulkoti no ārzemju informācijas avotiem vai ievietoti raksti no citiem
Latvijā izdotajiem žurnāliem.
Kvalitatīvā kontentanalīze izmantota, veicot teksta analīzi. Tika izdalītas tēmas un
izveidotas kodēšanas shēmas izmantojot gan induktīvo, gan deduktīvo pieeju, jo tēmas tika
aizgūtas no iepriekšējā pētījuma, bet kvalitatīvās kontentanalīzes gaitā izkristalizējās tēmas,
kas netika iepriekš plānotas. Tāpat veikta visa teksta kodēšana, kā arī kodēšanas
konsekvences pārbaude un izdarīti secinājumi par kvalitatīvās kontentanalīzes analīzi.
Pēc kodēšanas analīzes var secināt, ka žurnāls „Rosme” ir atbilstošs un piemērots
cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tā saturs atklāj vispārīgu informāciju dažādās nozarēs, bet
visvairāk uzmanības pievēršot LNB darbībai, pasākumiem un viņu aktualitātēm, neredzīgo un
vājredzīgo cilvēku dzīvei, medicīnas aktualitātēm un informācijai, it īpaši optikai. Salīdzinot
abus laika posmus, var secināt, ka žurnāla tematika nedaudz atšķiras ar to, ka laika posmā no
2011. līdz 2014. gadam tika pievienota jauna tematikas iedaļa „Informācijas tehnoloģijas”,
šajā laika posmā tika daudz vairāk rakstīts par modernajām tehnoloģijām un interneta
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iespējām nekā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam. Salīdzinot abus laika posmus, var
secināt, ka žurnāls ir palicis nemainīgs aktualizējot informāciju cilvēkiem ar redzes
traucējumiem.
Apskatot palielināto burtu rakstā žurnāla vizuālo noformējumu, var secināt, ka abos
laika posmos žurnāls ir vizuāli pievilcīgs ar melnbaltiem un krāsainiem attēliem, kas veicina
vājredzīgos cilvēkus vairāk meklēt informāciju tieši žurnālā „Rosme”.
Periodā no 2001. gada līdz 2003. gada žurnāls tika izdots 6 reizes gadā, bet kopš 2003.
gada žurnāls iznāk reizi mēnesī. Ir vērts pieminēt, ka sākot no 2004. gada žurnāls ir manāmi
palicis košāks un krāsaināks lietotājiem. No 2011. gada līdz 2014. gadam žurnāls tika izdots
reizi mēnesī, tas ir, gadā iznāca 12 reizes. Kopš 2013. gada žurnāls ir nedaudz mainījis savu
izskatu, bet pamatā paliek tas pats koši dzeltenais žurnāls. Abos laika posmos žurnāls ir
publicējis rakstus aptverot dažādu tematiku, kas aktuāla cilvēkiem ar redzes traucējumiem,
žurnāls publicē rakstus par LNB darbību un sniedz informāciju par neredzīgo cilvēku dzīvi,
sniedz aktuālo informāciju par projektiem, konferencēm, sporta un kultūras pasākumiem, tiek
atspoguļota arī tiesību un finanšu nozare, bet laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam šī
informācija ir vairāk sastopama žurnālā. Tas izskaidrojams ar to, ka biežāk norisinās
pasākumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kurus rīko LNB un TO organizācijas, kā arī
žurnālā biežāk ir publicēta informācija par cilvēkiem ar redzes traucējumiem un viņu
iespējām Latvijā. Pēdējo četru gadu laika posmā, laikmetā, kad attīstās informācijas
tehnoloģijas, arī žurnālā „Rosme” strauji pieaug rakstu daudzums par informācijas
tehnoloģijas nozari, to iespējām un cilvēki ar redzes traucējumiem tiek informēti par iespējām
izmantot informācijas tehnoloģijas, tāpēc žurnāla bibliogrāfiskajā satura rādītājā tika
pievienots kritērijs „Informācijas tehnoloģijas”, šāda nozare netika atspoguļota rādītājā par
laika posmu no 2001. līdz 2005. gadam. Var secināt, ka pēdējos gados žurnāls iznāk regulāri
un tajā tiek atspoguļota aktuāla informācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī vispārīga
informācija dažādās nozarēs.
Kvalitatīvā analīze ir pamats apstiprinājumam bakalaura darbā izvirzītajai hipotēzei
par to, ka žurnālā „Rosme” tiek apkopoti raksti par dažādām tēmām, kas ir aktuālas cilvēkiem
ar redzes problēmām Latvijā.

5.2.2. Kvantitatīvā kontentanalīze
Veicot kvalitatīvo žurnālu „Rosme” kontentanalīzi, tika izdalīti autori, un tematikas
kritēriji, bet, lai papildinātu iegūto informāciju, tika veikta kvantitatīvā kontentanalīze.
Pētījuma sākumposmā tika izveidots stratēģisks plāns, lai uzskaitītu elementus.
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Bibliogrāfiskais rādītājs laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam ietver kopā 408
žurnāla „Rosme” aprakstus, neietverot anekdotes, sēru vēstis, apsveikumus, dzejoļus,
atjautības uzdevumus, krustvārdu mīklas un citus konkursus. Pie kritērija – „vispārīgā satura
raksti” kopā ir 59 bibliogrāfiskie apraksti, pie kritērija – „LNB darbības”, ieskaitot
apakšnodaļās ietvertos aprakstus, kopā ir 131, pie kritērija – „neredzīgo dzīve”, ieskaitot
apakšnodaļās ietvertos bibliogrāfiskos aprakstus, kopā ir 37, pie kritērija – „reliģija” ir 7
bibliogrāfiskie apraksti, pie kritērija – „tiesības un juridiskie padomi” ir 5 apraksti, pie
kritērija - „finanses un budžets” ir 3 apraksti, pie kritērija - „dabaszinātnes” ir 15 apraksti, pie
kritērija - „medicīna”, ietverot arī apakšnodaļas ir 59 apraksti, pie kritērija – „izglītība” 4
apraksti, pie kritērija – „sports” ir 5 apraksti, pie kritērija – „kultūra” ietverot arī apakšnodaļas
ir 32 apraksti, pie kritērija – „literatūra”, ietverot apakšnodaļas ir 22 apraksti, pie kritērija „folklora” ir 1 apraksts, pie kritērija – „vēsture” ir 5 apraksti un pie kritērija – „derīgie
padomi”, ietverot apakšnodaļas ir 23 apraksti pievienoti. 5.1. attēlā ir norādīts grafiskais
attēls, kurā ir uzrādīti kvantitatīvā pētījuma rezultāti (sk. 5.1. att.).
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5.1.att. Bibliogrāfisko aprakstu skaits

Rezultāti liecina, ka visvairāk žurnālā „Rosme” šajā laika posmā publicēti raksti par
LNB darbību, tas ir izskaidrojams ar to, ka žurnāls ir paredzēts LNB aktualitāšu un darbības
atspoguļošanai konkrētai mērķauditorijai. Pēc tam seko vispārīgā satura raksti un raksti par
medicīnu. Žurnāls „Rosme” ir adresēts cilvēkiem ar redzes problēmām, tāpēc arī žurnālā
daudz rakstu ir publicēti medicīnas nozarē, it īpaši par redzes ārstēšanu un optiku. Tāpat
žurnālā ir publicēti vispārīga satura raksti, kuros skartas dažādas nozares un tematika. Šajā
laika posmā publicēti daudzi raksti ir par neredzīgo dzīvi, šajā tematikā ir iedalīti raksti, kuros
ir dažādi stāsti un notikumi par neredzīgo dzīvi Latvijā un ārzemēs. Kopumā var teikt, ka
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žurnāla tematika ir bagātīga, jo šajā laika posmā tika publicēti raksti gan kultūras, gan
literatūras, gan dabaszinātnes, gan vēstures, gan sporta nozarēs un citās.
Savukārt, laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam bibliogrāfiskais rādītājs ietver 632
žurnāla „Rosme” rakstu bibliogrāfiskos aprakstus.
Pie kritērija – „vispārīgā satura raksti” kopā ir 78 bibliogrāfiskie apraksti, pie kritērija
– „LNB darbības”, ieskaitot apakšnodaļās ietvertos aprakstus, kopā ir 203, pie kritērija –
„neredzīgo dzīve”, ieskaitot apakšnodaļās ietvertos bibliogrāfiskos aprakstus, kopā ir 133, pie
kritērija – „reliģija” ir 0 bibliogrāfiskie apraksti, pie kritērija – „tiesības un juridiskie padomi”
ir 35 apraksti, pie kritērija - „finanses un budžets” ir 18 apraksti, pie kritērija - „dabas
zinātnes” ir 9 apraksti, pie kritērija - „medicīna”, ietverot arī apakšnodaļas ir 24 apraksti, pie
kritērija – „izglītība” 4 apraksti, pie kritērija – „sports” ir 45 apraksti, pie kritērija – „kultūra”
ietverot arī apakšnodaļas ir 53 apraksti, pie kritērija - „informācijas tehnoloģijas” ir 22
apraksti, pie kritērija – „literatūra”, ietverot apakšnodaļas ir 2 apraksti, pie kritērija „folklora” ir 0 apraksts, pie kritērija – „vēsture” ir 2 apraksti un pie kritērija – „derīgie
padomi”, ietverot apakšnodaļas ir 4 apraksti pievienoti. 5.2. attēlā ir norādīts grafiskais attēls,
kura ir uzrādīti kvantitatīvā pētījuma rezultāti (sk. 5.2. att.).
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

203

133
78
45

35
18

0

9

24

53
22

4

2

0

2

4

5.2. att. Bibliogrāfisko aprakstu skaits

Rezultāti uzrāda, ka šajā laika posmā visvairāk raksti publicēti par LNB darbību un
neredzīgo dzīvi, kā arī trešo vietu pēc publicētā skaita ieņem vispārīgā satura raksti. Arī šajā
laika posma žurnāls „Rosme” ir nemainīgs un ir vērsts uz cilvēkiem ar redzes problēmām,
tāpat tajā publicēti raksti kultūras, sporta, tiesību, dabaszinātnes, finanšu un citās nozarēs.
Pēc iegūtajiem rezultātiem par abiem laika posmiem var secināt, ka laika posmā no
2011. līdz 2014. gadam publicēts par 224 rakstiem vairāk rakstu nekā laika posmā no 2001.
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līdz 2005. gadam, neskatoties uz to, ka laika posms no 2001. līdz 2005. gadam ietver 5 gadus,
bet laika posms no 2011. līdz 2014. gadam ietver 4 gadus. Tas skaidrojams ar to, ka pēdējos
gados žurnāls „Rosme” iznāk regulāri un biežāk nekā iepriekšējos gados, tāpēc raksti ir
vairāk. Laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam ievērojami palielinājies rakstu skaits, kas
iedalāmi pie kritērijiem „Vispārīgā satura”, „LNB darbība”, „Neredzīgo dzīve”, „Tiesības”,
„Sports”, „Kultūra”. Ievērojami samazinājies rakstu skaits pie kritērijiem „Medicīna”,
„Literatūra” un „Derīgie padomi”. Šajā laika posmā neviens raksts nav pie kritērijiem
„Reliģija”, Folklora, arī laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam pie šiem kritērijiem arī tika
publicēts mazs rakstu skaits, kas liecina par to, cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir mazāk
aktuāla. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti apstiprina otru izvirzīto bakalaura darba hipotēzi, ka no
2011. līdz 2014. gadam salīdzinājumā ar laika posmu no 2001. līdz 2005. gadam žurnāls
„Rosme” ir publicējis vairāk rakstu.
Kvantitatīvais pētījums tika veikts arī par žurnālu „Rosme” rakstu autoriem laika
posmā no 2001. gada līdz 2005. gadam. Tika izveidota tabula, kurā tika norādīts katra autora
uzvārds, vārds kā arī kritēriji:


Vispārīgā satura;



Latvijas Neredzīgo biedrības darbība;



Neredzīgo dzīve;



Reliģija;



Tiesības;



Finanses;



Dabaszinātnes;



Medicīna;



Izglītība;



Sports;



Kultūra;



Literatūra;



Folklora;



Vēsture;



Derīgie padomi.

Kritēriji palīdzēja noteikt, kurš autors ir visvairāk publicējis savus rakstus žurnālā
„Rosme” un kādās nozarēs autori ir specializējušies. Tabulā (sk. 3. pielikumu) pie katra autora
tika atzīmēts ar „1” pie katras nozares, kurā autors publicējis savu rakstu. Autori ir izkārtoti
alfabēta secībā un pēc rakstu daudzumu, sākot ar autoru, kurš ir publicējis visvairāk rakstu. Tā
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kā šajā laika posmā ir ļoti daudz autoru un vairāki autori ir publicējuši tikai vienu rakstu, tad
rezultāti ir norādīti grafiskā attēlā par pirmajiem 12 autoriem, kuri visvairāk publicējuši savus
rakstus (sk. 5.3. att.). Tabulā nav norādīti raksti, kuri ir publicēti bez autora vārda un uzvārda.
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5.3. att. Visvairāk publicēto rakstu no norādītajiem autoriem

Tabulā iegūtie rezultāti ir attēloti 5.3. attēlā, kurā ir norādīti tie autori, kuri ir visvairāk
publicējuši savus rakstus žurnālā „Rosme” no 2001. līdz 2005. gadam. Visvairāk publicējis
rakstus ir Konrāds Sondars, kurš ir bijis aktīvs LNB biedrs, viņa 19 publicētie raksti ir par
dažādām tēmām, bet visvairāk par medicīnu un LNB biedrību. Kā nākamais seko Armands
Ližbovskis, kurš pie tam pats ir neredzīgs cilvēks, ir apkopojis informāciju savos 13 rakstos
gan par sportu, gan par kultūru, bet visvairāk par LNB darbību. Nākamais ar 11 publicētiem
rakstiem ir Ivars Ozoliņš, kurš izteikti ir specializējies medicīnas nozarē, visvairāk publicējot
savus rakstus tieši šajā nozarē. Tāpat kā Ivars Ozoliņš, arī Ausma Bobkova ir publicējusi 11
rakstus, viņas raksti pārsvarā ir pieskaitāmi pie vispārīgās nozares. Kā nākamie autori seko
Velta Alksnīte un Pēteris Locāns ar 9 publicētajiem rakstiem, abi rakstus pārsvarā ir
publicējuši par LNB darbību. 7 rakstus publicējis ir Ilgvars Hofmanis, viņa raksti ir par LNB
darbību. Ar 7 publicētiem rakstiem vēl ir izcēlusies Ida Kronberga un Jānis Polis. Ida
Kronberga kā autore publicējusi ir rakstus par neredzīgo dzīvi pārsvarā, bet Jānis Polis – par
LNB darbību. Ar 6 publicētiem rakstiem šajā laika posmā izcēlušies Aivars Lācis, Velta
Vilciņa un Judīte Putāne. Aivars Lācis publicējis savus rakstu pārsvarā par kultūras nozari,
savukārt Veltas Vilciņas raksti pārsvarā ir pieskaitāmi pie vispārīgās nozares, bet Judītes
Putānes raksti pie dabaszinību nozares. Tabulā ir atzīmēti kopā 97 autori, kuri savus rakstus
publicējuši žurnālā „Rosme” laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam.
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Lai bakalaura darba ietvaros varētu salīdzināt abu laika posmu autoru aktivitāti žurnālā
„Rosme”, tika apzināti autori arī laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam. Tika izstrādāta tāda
pati tabula (sk. 4. pielikumu) kā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un izveidots grafisks
attēls (sk. 5.4. att.) ar rezultātiem par pirmajiem 12 autoriem, kuri savus rakstus ir publicējuši
žurnālā „Rosme” visvairāk laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam.
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5.4. att. Visvairāk publicēto rakstu no norādītajiem autoriem

Iegūtie rezultāti norāda, ka 30 rakstus publicējusi Līga Ķikute, no tiem visvairāk ir
publicēti par LNB darbību un neredzīgo dzīvi. 24 rakstus publicējusi ir Gunta Bite, kura
galvenokārt rakstīja par LNB darbību un kultūras nozari. Ar 22 rakstiem ir izcēlusies Anita
Zvirgzde, kura galvenokārt rakstīja par LNB darbību, kā arī nedaudz par kultūras nozari. 13
rakstus publicējusi ir Inga Kravale, kuras galvenā tematika rakstos ir LNB darbība. 11 rakstus
publicējis ir Ilgvars Hofmanis, kura raksti galvenokārt ir par LNB darbību. 10 rakstus
publicējis ir Kristaps Āboliņš un Benedikts Tutiņš. Arī Kristapa Āboliņa galvenā tematika
rakstos ir LNB darbība, bet Benedikta Tutiņa rakstu tematika ir neredzīgo dzīve. 9 rakstus
publicējusi ir Anete Smildziņa, viņas raksti ir par medicīnas nozari. Ar 8 rakstiem izcēlušies ir
Viktors Filatovs un Helena Kellere. Viktora Filatova raksti ir par LNB darbību, bet Helenas
Kelleres raksti ir lasāmi pie tematikas „vispārīgā satura raksti”. Pa 7 publicētiem rakstiem ir
Kristīnei Berkulei un Guntim Eniņam. Kristīnes Berkules raksti ir par LNB darbību, savukārt
Gunta Eniņa raksti par dabaszinātnes nozari. Tabulā kopā ir atzīmēti 124 autori, kuri savus
rakstus publicējuši žurnālā „Rosme” laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam.
Salīdzinot abus laika posmus var secināt, ka ir palielinājies autoru skaits, ja pirmajā
laika posmā tabulā ir atzīmēti 97 autori, tad otrajā laika posmā – 124, tas ir, par 27 autoriem
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vairāk. Laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam ievērojami ir palielinājies publicēto rakstu
skaits katram autoram, ja pirmajā laika posmā visvairāk publicēto rakstu ir Konrādam
Sondaram, tas ir, 19 raksti, tad otrajā laika posmā visvairāk publicēto rakstu ir Līgai Ķikutei,
tas ir, 30 raksti. Abos laika posmos autori visvairāk rakstus publicējuši par LNB darbības
tematiku, kā arī par medicīnas, kultūras un dabaszinību nozari. Otrajā laika posmā autoru
skaita un viņu publikāciju skaita palielināšanos var skaidrot ar to, ka šajā laika posmā tika
publicēti par 224 rakstiem vairāk. Pētot abus grafiskos attēlus, var secināt, ka autors Ilgvars
Hofmanis ir viens no tiem autoriem, kurš uzrādās starp visvairāk publicēto rakstu autoriem
žurnālā „Rosme” abos laika posmos, un abos laika posmos ir publicējis savus rakstus par
LNB darbību. Pārējie autori nesakrīt abos grafiskajos attēlos. Laika posmā no 2001. līdz
2005. gadam visvairāk rakstus ir publicējuši Konrāds Sondors, Armands Ližbovskis, Ivars
Ozoliņs, Velga Alksnīte, Ida Kronberga, Jānis Polis, Aivars Lācis, Judīte Putāne, Velta
Vilciņa, bet nevienu rakstu nav publicējuši laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam. Autore
Ausma Bobkova laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam publicējusi 1 rakstu, autors Pēteris
Locāns publicējis 2 rakstus. Lai gan laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam visvairāk rakstus
ir publicējusi autore Līga Ķikute, laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam viņa nav publicējusi
nevienu rakstu. Tāpat laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam nevienu rakstu nav publicējuši
sekojoši autori: Anita Zvirgzde, Inga Kravale, Kristaps Āboliņš, Anete Smildziņa, Viktors
Filatovs, Hellena Kellere, Kristīne Berkule un Guntis Eniņš. Kā otrā visvairāk rakstus
publicējusī autore ir Gunta Bite, bet laika posmā no no 2001. līdz 2005. gadam viņa bija
publicējusintikai 1 rakstu, kā arī laika posmā no no 2001. līdz 2005. gadam Benedikts Tutiņš
publicējis 4 rakstus. Tiek secināts, ka katrā laika posmā žurnāla veidošanā ir piedalījušies
dažādi autori, kuri ir specializējušies konkrēti savās nozares un publicējuši rakstus tajās.
Var secināt, ka, veicot gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo kontentanalīzi pētījumā
izvirzītā hipotēze - žurnālā „Rosme” tiek apkopoti raksti par dažādām tēmām, kas ir aktuālas
cilvēkiem ar redzes problēmām Latvijā - apstiprinās. Žurnālā „Rosme” laika posmā no 2001.
līdz 2005. gadam publicēti raksti visvairāk par LNB darbību, neredzīgo dzīvi, vispārīgā satura
raksti, par medicīnu, kā arī aptver rakstus par izklaidējošām nozarēm, piemēram, kultūru,
sportu, dabaszinībām, informācijas tehnoloģijām. Autoru uzskaitījums norāda, ka žurnāla
„Rosme” tapšanā līdzdarbojas daudz cilvēku, kas padara žurnālu interesantāku cilvēkiem ar
redzes problēmām, jo autoru raksti ir publicēti par dažādām nozarēm, bet vislielākā uzmanība
tiek pievērsta LNB aktualitātēm un neredzīgo dzīvei, kas apstiprina izvirzīto hipotēzi.
Kvantitatīvā kontenanalīze ir pierādījusi otru izvirzīto hipotēzi, ka laika posmā no 2011. līdz
2014. gadam salīdzinājumā ar laika posmu no 2001. līdz 2005. gadu žurnāls „Rosme” ir
publicējis vairāk rakstu, jo rezultāti uzrāda, ka pēdējos 4 gados žurnālā ir publicēti vairāk
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rakstu un tas ir kļuvis bagātāks ar tekstu nekā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam, kurš
ietver 5 gadus.
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REZULTĀTI UN DISKUSIJA
Bakalaura

darbā

pētījuma

rezultātā

ir

izstrādāts

žurnāla

„Rosme”

satura

bibliogrāfiskais rādītājs par laika posmiem no 2001. gada līdz 2005. gadam un no 2011. līdz
2014. gadam (sk. 1. un 2. pielikumu). Lai veiktu pētījumu un iegūtu rezultātus, tika veikta
datu analīze žurnāla „Rosme” rakstiem par laika posmu no 2001. gada līdz 2005. gadam un no
2011. līdz 2014. gadam, tas ir, 1040 žurnālu raksti, kuri apskatīti „de visu” un par kuriem
apkopots un sastādīts satura bibliogrāfiskais rādītājs.
Bakalaura darbā ir aprakstīta saistošā teorija, saistošie pētījumi, žurnāla „Rosme”
attīstība, kā arī pētījuma metodoloģija un pētījums. Pētījuma teorētiskās bāzes pamatā ir
hermeneitikas mācība par izpratni, O. Koršunova izklāstītā teorija par bibliogrāfiju, tāpat tika
pētīti bibliogrāfijas aizsākumi Latvijā, kā arī B. Sporānes atziņas par bibliogrāfisko līdzekļu
veidošanu un starptautiskie bibliogrāfiskā apraksta standarti. Hermeneitikas mācība par
izpratni ir pētījuma pamatā, lai veicot kvalitatīvo kontentanalīzi, ir iespējams izprast žurnāla
„Rosme” rakstu saturu, kuru izprotot tiek grupēti bibliogrāfiskajā rādītājā bibliogrāfiskie
apraksti pēc tēmām. Rezultātā bibliogrāfiskie ieraksti ir izkārtoti pēc tematikas tā, kā tika
izprasti žurnāla „Rosme” publicētie raksti. Lai pētījuma gaitā izprastu, kas ir bibliogrāfija un
kam ir nepieciešams bibliogrāfiskais rādītājs, tika apskatīta O. Koršunova izklāstītā teorija par
bibliogrāfiju. Salīdzinot ar Bibliogrāfijas teoriju, pētījuma rezultāti ir atbilstoši teorijā
norādītajam. Pētījuma rezultāti ir veidoti, lai nodrošinātu lietotājam piekļuvi informācijas
avotam. Arī pētījuma rezultātā iegūtais satura bibliogrāfiskais rādītājs ir veidots, lai
neredzīgajiem un citiem cilvēkiem būtu vieglāk pieejama informācija par nepieciešamo tēmu
žurnālā „Rosme”. Pētījuma rezultāti ir veidoti pēc B. Sporānes metodiskās izstrādnes
„Ieteicošā bibliogrāfiskā līdzekļa sastādīšana” nosacījumiem, ietverot satura bibliogrāfiskajā
rādītājā informāciju, kas norādīta metodiskajā izstrādnē, tādējādi nodrošinot precīzu satura
bibliogrāfisko rādītāju, kurš sistematizē bibliogrāfiskos aprakstus pēc tematikas un
hronoloģiskā secībā. Veicot pētījumu tika izvērtēta tematika, nodrošināta nepieciešamā
literatūra, kas bakalaura darba gadījumā ir žurnāls „Rosme”, noteikts adresējums un citas
darbības. Pēc ISBD tika izveidoti bibliogrāfiskie apraksti, kuros tika aprakstītas sastāvdaļas,
kas bakalaura darba gadījumā ir žurnāla „Rosme” raksti un aprakstīts identificējamais avots,
kas bakalaura darba gadījumā ir žurnāls „Rosme”.
Pētot saistītos pētījumus, tika noskaidrots, ka bakalaura darba bibliogrāfiskā rādītāja
izstrādes procesa gaita, kā arī kvantitatīvais pētījums ir pirmais par žurnālu „Rosme”, jo līdz
šim tika izstrādāts tikai žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfiskais rādītājs, bez detalizētiem
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pētījumiem un aprakstiem par pētījumu norisi, kā arī nav veikti plaši pētījumi par šo žurnālu.
Atklāts, ka bibliogrāfiskais rādītājs žurnālam „Rosme” tika izstrādāts laika posmā no 1963.
gada līdz 1994. gadam un no 2006. gada līdz 2010. gadam, kā arī iesākts sastādīt laika
posmam no 1995. līdz 1999. gadam, taču nav pabeigts. Autores ir veiksmīgi izstrādājušas
bibliogrāfiskos rādītājus, kuri noderēs ikvienam interesentam, lai atrastu nepieciešamo
informāciju, bet salīdzinājumā ar bakalaura darbu, tiem rādītājiem nav pievienots klāt plašs
apraksts par pētījuma gaitu. D. Riekstiņa savā diplomdarbā izstrādāja rādītāju par laika posmu
no 1983. līdz 1987. gadam, jo rādītājs ir vienīgais, kas sniedza jebkādu informāciju par
žurnālu „Rosme”, jo tolaik žurnāls bija reti pieejams, autores mērķis bija padarīt informāciju
pieejamāku ātrāk un ērtāk. Šobrīd laiki ir mainījušies un žurnāls ir kļuvis pieejamāks
cilvēkiem, bet šī bakalaura darbā izstrādātais rādītājs sistematizēs žurnāla rakstus un
nodrošinās cilvēkiem vieglāk pieejamu informāciju. A. Matisones izstrādātais bibliogrāfiskais
rādītājs par laika posmu no 1990. līdz 1994. gadam, ir turpinājums iepriekš izstrādātajiem
žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfiskajiem rādītājiem. Bakalaura darbā A. Matisone ir
norādījusi žurnāla „Rosme” darbības mērķi, kā arī sniegts neliels ieskats par žurnāla tematiku.
Bakalaura darbu salīdzinot ar A. Matisones bakalaura darbu, var teikt, ka šajā bakalaura darbā
ir detalizētāk izpētīta žurnāla „Rosme” tematika. Jaunākais saistīto pētījumu darbs ir L.
Jēkabsones izstrādātais bibliogrāfiskais rādītājs par laika posmu no 2006. līdz 2010. gadam.
Kvalifikācijas darbā L. Jēkabsone ir norādījusi nelielu aprakstu par žurnālu „Rosme”, bet kā
svarīgāko uzsverot savā darbā bibliogrāfisko rādītāju. Bakalaura darbā svarīgākais ir žurnāla
satura bibliogrāfiskais rādītājs, bet atšķirībā no L. Jēkabsones kvalifikācijas darba liela
nozīme ir piešķirta arī satura bibliogrāfiskā rādītāja izstrādes principiem.
Bakalaura darbā tika pētīts arī žurnāls „Rosme”, tā rašanās vēsture, attīstība un
pieejamība cilvēkiem ar redzes problēmām.
Bakalaura darba pētījums tika veikts izmantojot kontentanalīzi, lai pētītu žurnālu
„Rosme” rakstus, lai noskaidrotu žurnāla satura tematiku, rakstu un autoru uzskaitījumu, kā
arī lai salīdzinātu žurnāla rakstu tematiku laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011.
līdz 2014. gadam. Kvalitatīvās kontentanalīzes ietvaros tika izvirzītas divas kategorijas:
žurnāla rakstu nozare un autora kompetence. Katrai kategorijai tika noteikti kritēriji, kas
aizgūti no Anitas Matisones bakalaura darba „Žurnāla „Rosme” saturs. Bibliogrāfiskais
rādītājs 1990.-1994.”, un bibliogrāfiskie ieraksti tika kārtoti pēc kritērijiem.
Atbilstoši šiem kritērijiem tika sadalīta žurnāla rakstu tematika, kuras rezultātā
bibliogrāfiskie ieraksti tika sadalīti pēc šīm tēmām satura bibliogrāfiskajā rādītājā. Kvalitatīvā
kontentanalīze norāda, ka žurnāls „Rosme” ir piemērots cilvēkiem ar redzes problēmām, jo tā
saturs atklāj vispārīgu informāciju dažādās nozarēs, visvairāk aktualizējot LNB darbību,
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neredzīgo un vājredzīgo cilvēku dzīves darbības, medicīnisko informāciju. Salīdzinot abus
laika posmus atklājas, ka žurnāla tematika nav īpaši mainījusies šajos laika posmos.
Pēc autora kompetences kategorijas var noteikt, ka visiem rakstiem nav norādīti autori
un vairāki raksti ir tulkoti no ārzemju informācijas avotiem. Tika izstrādātas tabulas (sk. 3. un
4. pielikumu), kurās ir norādīti visi žurnāla „Rosmes” rakstu autori abos laika posmos.
Lai papildinātu iegūtos rezultātus, tika veikta kvantitatīvā kontentanalīze. Iegūtie
rezultāti liecina par to, ka laika posmā no 2001. gada līdz 2005. gadam bibliogrāfiskais
rādītājs ietver 408 bibliogrāfiskos aprakstus. Visvairāk raksti tika publicēti pie kritērija „LNB
darbība” – 131 bibliogrāfiskie apraksti. Savukārt, laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam
bibliogrāfiskais rādītājs ietver 632 bibliogrāfiskos aprakstus. Visvairāk raksti tika publicēti
pie kritērija „LNB darbība” – 203 apraksti, kas apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka laika posmā no
2011. līdz 2014. gadam salīdzinājumā ar laika posmu no 2001. līdz 2005. gadam žurnāls
„Rosme” ir kļuvis bagātāks ar tekstu. Otrais laika posms ietver 4 gadus, bet publikācijas ir
vairāk nekā pirmajā laika posmā, kurš ietver 5 gadus.
Tāpat tika veikts kvantitatīvais pētījums par žurnāla „Rosme” rakstu autoriem abos
laika posmos. Rezultāti norāda, kuri autori ir visvairāk publicējuši rakstus žurnālā „Rosme”
un kādās nozarēs autori ir specializējušies. Rezultātā ir noskaidrots, ka žurnāla „Rosme”
rakstu rakstīšanā abos laika posmos iesaistījies 221 autors, to raksti publicēti dažādās nozarēs,
kas papildina iepriekš iegūtos rezultātus un apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka žurnālā „Rosme”
tiek apkopoti raksti par dažādām tēmām, kas ir aktuālas cilvēkiem ar redzes problēmām
Latvijā.
Pētījuma rezultāts - izstrādāts žurnāla „Rosme” satura bibliogrāfiskais rādītājs par
laika posmu no 2001. līdz 2005.gadam un no 2011. līdz 2014. gadam - ir apkopots bakalaura
darba pielikuma daļā.

48

SECINĀJUMI
Pētījums „Žurnāla "Rosme" satura bibliogrāfiskais rādītājs 2001.-2005. gadam un
2011.-2014. gadam” tika veikts, lai apkopotu un bibliogrāfētu žurnāla „Rosme” rakstus, lai
atvieglotu mērķauditorijai pieejamību informācijai. Pētījuma temats ir aktuāls, jo žurnāls
„Rosme” ir vienīgais preses izdevums, kas Latvijā tiek izdots Braila rakstā un palielināto
burtu rakstā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī par šiem laika posmiem iepriekš nav
izveidots bibliogrāfiskais rādītājs. No tā izriet pētījuma mērķis – izveidot žurnāla „Rosme”
satura bibliogrāfisko rādītāju laika posmam no 2001.līdz 2005. gadam un no 2011.līdz 2014.
gadam, balstoties uz teorijām un izmantojot pētniecības metodes.
Bakalaura darba pētījums tiek balstīts uz H. G. Gādamera izklāstīto hermeneitikas
mācību par izpratni, kura izskaidro teksta interpretēšanas nozīmi, lai izstrādātu bibliogrāfisko
rādītāju, tika izmantoti Krievijas bibliogrāfijas zinātnieka Oļega Koršunova bibliogrāfijas
jēdziena skaidrojumi un viņa izklāstītā Bibliogrāfijas teorija, kā arī, lai izprastu bibliogrāfiskā
rādītāja nozīmi un nepieciešamību, tika pētīti bibliogrāfijas aizsākumi Latvijā.
Lai apzinātu, kādi pētījumi ir veikti līdz šim par žurnālu „Rosme” un bibliogrāfiju,
tiek raksturoti saistītie pētījumi. Var secināt, ka rādītājs ir bibliogrāfiskais līdzeklis ar
sarežģītu struktūru, tāpēc, lai sastādītu precīzu bibliogrāfisko rādītāju, ir nepieciešams
darboties soli pa solim pēc sastādīšanas principiem, tādēļ tika apskatītas detalizētas Baibas
Sporānes atziņas par bibliogrāfisko līdzekļu veidošanu, kā arī to sastādīšanas principi un pētīti
IFLA noteikumi „Bibliogrāfiskā apraksta standartu piemērošanas noteikumi analītiskajā
aprakstā”. Izstrādājot satura bibliogrāfisko rādītāju, tika izmantota Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze, kurā tika iegūti lielākā daļa žurnāla
„Rosme” bibliogrāfiskie apraksti. Gan no jauna izveidotie apraksti, gan tie, kuri iegūti no datu
bāzes, tika izveidoti balstoties pēc IFLA standarta. Bibliogrāfiskajā aprakstā ir sniegtas ziņas
par žurnāla rakstu, iekļaujot informāciju: autora uzvārds, vārds, raksta nosaukums, īsa
anotācija, tulkotāja, mākslinieku u.c. vārds uzvārds, žurnāla nosaukums, izdošanas vieta,
žurnāla gads un numurs, kā arī norādītais lappušu skaits. Bibliogrāfiskie apraksti tika sakārtoti
pēc kritērijiem, kuri tika aizgūti no A. Matisones bakalaura darba, kura veikusi pētījumu un
izveidojusi bibliogrāfisko rādītāju par laika posmu no 1990. līdz 1994. gadam,
bibliogrāfiskajā rādītājā apraksti ir izkārtoti pēc UDK shēmas.
Pēc bibliogrāfisko aprakstu izveidošanas, sagrupēšanas pēc tematikas un kvalitatīvās
kontentanalīzes izstrādnes, tika veikts kvantitatīvais pētījums, kura rezultātā tika iegūti
rezultāti par visvairāk publicētāko tēmu un rezultāti par autoriem, kuri visvairāk ir publicējuši
49

rakstus žurnālā „Rosme”. Lai pārredzamāk atspoguļotu rezultātus, tika izveidoti grafiskie
attēli. Apkopojot pētījuma rezultātus var secināt, ka kvalitatīvo kontentanalīzi labi papildina
kvantitatīvā kontentanalīze. Žurnāls ir domāts neredzīgiem cilvēkiem, jo tas ir vienīgais
žurnāls Latvijā, kurš tiek izdots Braila rakstā, vājredzīgiem cilvēkiem, kā arī tiek izdots ar
palielinātiem burtiem un to var lasīt visi interesanti, jo žurnāls aptver vispārīgus tematus. Pēc
kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma var secināt, ka žurnāls ir kā starpnieks starp Latvijas
Neredzīgo biedrību un lasītāju, ar žurnāla starpniecību LNB informē cilvēkus par savām
darbībām, konferencēm, kongresiem, Centrālajām valdības sēdēm, kā arī par teritoriālajām
organizācijām (turpmāk – TO), par sadarbību ar ārzemju biedrībām. Otrs visplašāk apskatītais
temats šajos laika posmos žurnālā „Rosme” ir par neredzīgo dzīvi un aktualitātēm Latvijā un
ārzemēs. Pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka pie vispārīgā satura rakstiem ir raksti par
dažādu tematiku, kurus nevarēja pievienot citām attiecīgajām nozarēm. Tiek secināts, ka
kvantitatīvais pētījums ir papildinājis kvalitatīvo pētījumu, pierādot rezultātus ar skaitlisku
vērtību. Veicot gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo pētījumu tika pierādītas abas izvirzītās
hipotēzes:
1. Žurnālā „Rosme” tiek apkopoti raksti par dažādām tēmām, kas ir aktuālas
cilvēkiem ar redzes problēmām Latvijā.
2. Žurnāls „Rosme” ir publicējis vairāk rakstu laika posmā no 2011. līdz 2014.
gadam salīdzinājumā ar laika posmu no 2001. līdz 2005. gadam.
Hipotēzes ir apstiprinājušās, jo veicot pētījumu tika noskaidrots, ka žurnālu raksti ir
aktuāli par dažādām nozarēm cilvēkiem ar redzes problēmām un laika posmā no 2011. līdz
2014. gadam žurnālā „Rosme” tika publicēti vairāk rakstu nekā laika posmā no 2001. līdz
2005. gadam.
Var secināt, ka bibliogrāfiskā rādītāja sastādīšana ir ilgs un sarežģīts process.
Bibliogrāfam un bibliotekāram ir jābūt ļoti zinošam, sastādīšana prasa lielu uzmanību, lai
informācija rādītājā tiktu atspoguļota patiesa un precīza. Rādītājam ir jābūt kvalitatīvam, lai to
var izmantot bibliotēkās un citās institūcijās kā informācijas materiālu. Lai sastādītu precīzu
bibliogrāfisko rādītāju, nepieciešams darboties soli pa solim pēc sastādīšanas principiem.
Apskatot detalizētāk žurnālu, var uzzināt par neredzīgo un vājredzīgo dzīvi, par
pasākumiem, kuri tiek rīkoti, par LNB biedrības darbību kā biedrības biedri palīdz
neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, rosina viņus dzīvot sabiedrisko dzīvi, informē viņus.
Veicot plašākus šāda veida pētījums gan par neredzīgo informācijas avotiem, gan par
neredzīgo dzīvi, būtu iespējams paplašināt neredzīgo un redzīgo cilvēku komunikāciju. Šādi
pētījumi paplašinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditātes pazīmēm, ļautu iespējams vairāk
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palīdzēt viņiem. Kā arī var secināt, ka bibliogrāfiskais rādītājs sistematizē žurnāla
bibliogrāfiskos ierakstus, kas atvieglo lietotāju pieejamību nepieciešamajai informācijai.
Temata tālākie izpētes virzieni viennozīmīgi būtu turpināt izstrādāt žurnāla „Rosme”
satura bibliogrāfiskos rādītājus, veikt pētījumus saistībā ar žurnāla „Rosme” ietekmi uz
cilvēkiem un apskatīt, vai cilvēki izmanto žurnālu „Rosme” un kādā nolūkā to dara. Šādi
pētījumi pierādītu, vai cilvēkiem ar redzes problēmām šāds žurnāls izraisa interesi un viņi lasa
un vai Latvijā būtu nepieciešams vēl kāds izdevums, kurš tiek izdots Braila rakstā. Tā kā
mūsdienās strauji attīstās informācijas tehnoloģijas, tad nākamais izpētes virziens būtu žurnāla
„Rosme” satura bibliogrāfiskā rādītāja datu bāzes izstrāde. Datu bāzes izstrāde nodrošinātu
bibliogrāfisko informāciju tīmeklī, kas garantētu lietotājiem informācijas pieejamību.
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kultūras namā] / Velga Alksnīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2003), 2.-4. lpp.
74.

Locāns, Pēteris. Sagaidot Strazdumuižas organizācijas 45. gadskārtu : [par

Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas organizāciju] / Pēteris Locāns // Rosme. – ISSN
0201-811X. – Nr. 5 (2003), 5.-6. lpp.
75.

Putāne, Judīte. Jauna grāmata : [sakarā ar grāmatas "Latvijas Neredzīgo

bibliotēka - 40" atvēršanas svētkiem] / Judīte Putāne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6/7
(2003), 8.-9. lpp.
76.

Sondors, Konrāds. Jubilejas reizē : [par finansējumu LNB iestādēm] / Konrāds

Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2003), 17.-18. lpp.
77.

Hofmanis, Ilgvars. Mirklis dvēselei : [par Vladas Hmeļevskas muzikālo

priekšnesumu Strazdmuižas TO] / Ilgvars Hofmanis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4
(2004), 6.-7. lpp.
78.

Rudzroga, Kaspars. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība Liepājā : [par LNB

Liepājas TO projektu] / Kaspars Rudzroga // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6 (2004), 8.-9.
lpp.
79.

Jēkabsone, Alda. Ar dziesmu mēs dzimuši esam, Ar dziesmu mums mūžīgi

būt! : [sakarā ar Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas kluba jauktā kora "Jolanta"
120.gadadienas koncertu] / Alda Jēkabsone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6 (2004), 10.11. lpp.
60

80.

Bobkova, Ausma. 2004. gada 1. jūlijā LNB Strzdmuižas organizācijā, Rīgā,

vietējā radio izskanēja apsveikums Valijai Rungai 70. dzīves jubilejā : [par Valiju Rungu] /
Ausma Bobkova // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7 (2004), 11.-13. lpp.
81.

Bobkova, Ausma. Ņinai Kramiņai – 70 / Ausma Bobkova // Rosme. – ISSN

0201-811X. – Nr. 10 (2004), 17.-19. lpp.
82.

Hofmanis, Ilgvars. Kādas personības stāsts - Pēterim Locānam 40 : [par

Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētāja vietnieku] / Ilgvars Hofmanis // Rosme. – ISSN
0201-811X. – Nr. 12 (2004), 18.-23. lpp.
83.

Mūžības pieskāriens : [sakarā ar latviešu strēlnieku cīņām veltījuma pasākumu

Strazdumuižas internātvidusskolā] // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2005), 9.-13. lpp.
84.

Ekskursija uz Cēsu rajonu : [stāsta Strazdmuižas Internātskolas skolēni] //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2005), 5.-6. lpp.
85.

Purenkova, Igeta. Veiksmīga sadarbība : [par sadarbību ar starptautisko

Sieviešu klubu un sadarbības rezultāti] / Igeta Purenkova // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.
5 (2005), 5.-6. lpp.
86.

Zariņš, Egons. Viskrievijas Neredzīgo biedrība 80 gadi / Egons Zariņš //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6 (2005), 3.-4. lpp.
87.

Markelova, Galina. Paldies Rozālijai Komissarovai! : [Rozālija Komissarova

agrāk bija neredzīgo cilvēku grupas vadītāja] / Galina Markelova // Rosme. – ISSN 0201811X. – Nr. 6 (2005), 4.-5. lpp.
88.

Vindulis, Juris. Mazā jubileja : [par ciemta jubilejas svētku pasākumu] / Juris

Vindulis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2005), 23.-25. lpp.
89.

Andersone, Aija. Par SO „Latvijas Neredzīgo biedrība” pārreģistrācija / Aija

Andersone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2005), 3. lpp.
90.

Vesele, Aija. Cilvēkam - cilvēka cienīgu dzīvi : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības pārstāvju piedalīšanos "Dzīves veida izvēles" 2.Starptautiskajā kongresā Bordo
(Francija)] / Aija Vesele // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2005), 3.-5. lpp.
91.

Vilciņa, Velta. Ceļā uz datorkursiem LNB Dienas centrā : [par iespējām apgūt

datoramācību] / Velta Vilciņa // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2005), 6.-8. lpp.
92.

Rudzroga, Kaspars. Liepājā Neredzīgo biedrība rīkoja semināru par invalīdu

aktuālām problēmām : [seminārā pārspriestais] / Kaspars Rudzroga // Rosme. – ISSN 0201811X. – Nr. 11 (2005), 11.-12. lpp.
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Konferences
93.

Alksnīte, Velga. Par LNB Jelgavas teritoriālās organizācijas konferenci : [par

konferencē apspriesto] / Velga Alksnīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.1/2 (2002), 6.-7.
lpp.
94.

LNB teritoriālo organizāciju konferences : [par konferencē apspriesto] //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.3/4 (2002), 3. - 5.lpp.
95.

Alksnīte, Velga. Konference - Eiropas invalīdu gadam : [par konferenci

"Ģimenes ārstu un pašvaldību sadarbība invaliditātes profilaksē" Nacionālajā rehabilitācijas
centrā "Vaivari"] / Velga Alksnīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2003), 3.-6. lpp.
Kongresi
96.

Ližbovskis, Armands Konference Jūrmalā : [par galvenajiem uzdevumiem] /

Armands Ližbovskis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.1/2 (2002), 3.-5. lpp.
97.

LNB 15.kongresu gaidot : [stāsta Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas

teritoriālās organizācijas deleģētie pārstāvji] / Aleksandrs Lācis, Vladimirs Krops, Pēteris
Locāns, Valdis Stilve ; materia sagatatavoja Konrāds // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.5/6
(2002), 13.-15. lpp.
98.

Polis, Jānis. Godātie Latvijas Neredzīgo biedrības 15.kongresa delegāti! :

[Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdes raksts : sakarā ar gaidāmo kongresu] / Jānis Polis //
Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.7/8 (2002), 1.-2. lpp.
99.

Ližbovskis,

Armands.

LNB

15.kongresu

gaidot

:

[par

galvenajiem

uzdevumiem un attīstības virzieniem] / Armands Ližbovskis // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr.7/8 (2002), 9.-10. lpp.
100.

LNB 15.kongresā : [Cēsis] // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.9/10 (2002), 2.-

101.

Latvijas Neredzīgo biedrības 15.kongresa lēmums : [par pieņemtajiem

4. lpp.
lēmumiem] // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.9/10 (2002), 5.-10.lpp.
Centrālā valde
102.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB notikumiem] // Rosme. - ISSN 0201-811X. -

Nr.1/2 (2001), 2. lpp.
103.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB turpmāko darbību un uzdevumiem] //

Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3/4 (2001), 2.-3. lpp.
104.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB turpmāko darbību un uzdevumiem] //

Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9/10 (2001), 2.-3. lpp.
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105.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB notikušajiem un turpmākajiem notikumiem]

// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.11/12 (2001), 3. lpp.
106.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB notikušajiem un turpmākajiem notikumiem]

// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.1/2 (2002), 2. lpp.
107.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB notikušajiem un turpmākajiem notikumiem]

// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.3/4 (2002), 2.lpp.
108.

LNB Centrālajā valdē : [par LNB notikušajiem un turpmākajiem notikumiem]

// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.7/8 (2002), 2. lpp.
109.

LNB Centrālās valdes aktualitātes : [par LNB jaunumiem] // Rosme. – ISSN

0201-811X. – Nr.9/10 (2002), 11.-12.lpp.
110.

LNB Centrālajā valdē : [par Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes

sēdēm // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.11/12 (2002), 2.lpp.
111.

LNB Centrālās valdes aktualitātēm : [par LNB jaunumiem] // // Rosme. –

ISSN 0201-811X. – Nr.11/12 (2002), 3.-4.lpp.
112.

Polis, Jānis. LNB Centrālajā valdē : [LNB Centrālās valdes aktualitātes] / Jānis

Polis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2003), 1.-2. lpp.
113.

Polis, Jānis. LNB Centrālajā valdē : [LNB Centrālās valdes aktualitātes] / Jānis

Polis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2003), 1.-2. lpp.
114.

LNB Centrālajā valdē. 2003. gada 9. jūlija CV sēde : [par sēdē notiekošo] /

materiālu sagatavojusi Aija Andersone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8 (2003), 3.-4.
lpp.
115.

Locāns, Pēteris. LNB Centrālajā valdē. Eiropas nevalstisko organizāciju

saliedēšanās tendences : [par Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma un nevalstiskās
organizācijas "Susento" darbību] / Pēteris Locāns // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8
(2003), 3.-5. lpp.
116.

Andersone, Aija. Centrālās valdes sēde : [par aktualitātēm] / Aija Andersone //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2003), 3. lpp.
117.

Andersone, Aija. LNB centrālās valdes sēde : [par jaunā priekšsēdētaja

izvirzīšanu] / Aija Andersone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 1 (2004), 4. lpp.
118.

Andersone, Aija. LNB centrālās valdes sēde : [par turpmākajiem uzdevumiem]

/ Aija Andersone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2004), 3.-4. lpp.
119.

Andersone, Aija. LNB CV sēde : [par sēdes notiekošo] / Aija Andersone //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7 (2004), 3.-4. lpp.
120.

Andersone, Aija. LNB CV sēde : [par sēdes lēmumiem] / Aija Andersone //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2004), 3. lpp.
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121.

Andersone, Aija. LNB CV sēde : [par sēdē pieņemtajiem lēmumiem] / Aija

Andersone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 12 (2004), 3.-4. lpp.
122.

Andersone, Aija. LNB Centrālās valdes sēde : [par sēdē pieņemtajiem

lēmumiem] / Aija Andersone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2005), 3. lpp.
123.

Locāns, Pēteris. LNB Centrālā sēde : [par jaunajiem noteikumiem – „Zāļu

marķēšana un zāļu instrukcijai izvirzāmās prasības] / Pēteris Locāns // Rosme. – ISSN 0201811X. – Nr. 12 (2005), 3. lpp.
Pirmsorganizācijas, reģionālās un starprajonu organizācijas
124.

Grīga, Ženija. Jūrmalas [Neredzīgo] organizācijā : [saruna ar Ž. Grīgu] //

Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1/2 (2001), 8-11. lpp.
125.

Dite, Liepa. Būt kopībā : [par Ziemassvētku pasākumu Jūrmalas teritoriālajā

organizācijā] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr. 1/2 (2001), 11.-12. lpp.
126.

Daugavpils teritoriālā organizācija : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Daugavpils Teritoriālās organizāciju] / tekstā stāsta organizācijas priekšsēdētāja Marija
Ivanova, Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils pirmorganizācijas filiāles vadītāja Tatjana
Zvereva // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3/4 (2001), 4.-6. lpp.
127.

Lācis, Aivars. Ciemos Liepājā : [par Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas

Teritoriālā organiācija] / tekstā stāsta Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas filiales vadītāja
Mirdza Kovaļevska // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.5/6 (2001), 21.-24. lpp.
128.

Ližbovskis, Armands. Rēzeknieši svin LNB 75. gadu jubileju : [par svinīgo

pasākumu Rēzeknē] / Armands Ližbovskis // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9/10 (2001), 9.12. lpp.
129.

Lācis, Aivars. Nekur nav tik labi kā Cēsīs : [par LNB Cēsu teritoriālo biedrību]

/ Aivars Lācis // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9/10 (2001), 12.-14. lpp.
130.

Ližbovska, Līga. LNB Jelgavas teritoriālajai organizācijai - 40 : [sakarā ar

Latvijas Neredzīgo biedrības gadadienu] / Līga Ližbovska // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr.11/12 (2001), 4-6. lpp.
131.

Ližbovskis, Armands. LNB Cēsu uzņēmumam - 50 : [par SIA "LNB Cēsu

MRU"] / Armands Ližbovskis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.5/6 (2002), 3.-5. lpp.
132.

Karele, Aina. Atskatīšanās : [Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiāles

vadītājas raksts] / Aina Karele // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.9/10 (2002), 15.-16.lpp.
133.

Ceirulis, Māris. Par datora apmācības un mājturības kabinetu prezentācija LNB

Liepajas TO : [mājturības kabineta prezentāciju Liepājas Teritoriālajā organizācijā] / Māris
Ceirulis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2003), 3.-4. lpp.
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134.

Sondors, Konrāds. Lai dzejas kokle skan : [par Imantu Smirnovu] / Konrāds

Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6/7 (2003), 3.-5. lpp.
135.

Ceirulis, Māris. Seminārs "Sabiedrība un mēs invalīdi" : [Liepāja] / Māris

Ceirulis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2003), 6.-7. lpp.
136.

Ivanova, Marija. Daugavpils teritoriālās organizācijas 45.gadskārta : [sakarā ar

Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālās organizācijas 45.gadadienas svinībām
Daugavpils Latviešu kultūras centrā] / Marija Ivanova // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10
(2003), 12.-14. lpp.
137.

Staris, Leons. LNB Cēsu TO 50 gadu atceres jubilejas svinību vērojums : [par

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālo organizāciju] / Leons Staris // Rosme. – ISSN
0201-811X. – Nr. 11 (2003), 11.-12. lpp.
138.

Ceirulis, Māris. Svinības LNB Liepājas teritoriālajā organizācijā : [sakarā ar

Starptautisko Baltā spieķa dienas svinībām Liepājā] / Māris Ceirulis // Rosme. – ISSN 0201811X. – Nr. 11 (2003), 15.-16. lpp.
139.

Staris, Leons. Pārdomas par LNB Cēsu TO darbību un nozīmi / Leons Staris //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 1 (2004), 4.-6. lpp.
140.

Alksnīte, Velga. Informācija par LNB TO : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

teritoriālo organizāciju] 2003.gada darbu / Velga Alksnīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr. 2 (2004), 6.-10. lpp.
141.

Pumpura, Andra. Liepājas Noredzīgo sporta klubam "Ezerkrasts" 10 gadi /

Andra Pumpura // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2004), 24.-26. lpp.
142.

Grīga, Ženija. Jūrmalas siltie saules stari... : [par LNB Jūrmalas TO] / Ženija

Grīga // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2004), 5.-6. lpp.
143.

Zariņš, Egons. Izstādei „Cēsu uzņēmējs” 10 gadu jubileja : [par jubilejas

svinībām] / Egons Zariņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2004), 3. lpp.
144.

Alksnīte, Velga. Dziesmotā diena Rēzeknē : [sakarā ar Latvijas Neredzīgo

biedrības Rēzeknes teritoriālās organizācijas jauktā kora "Gaisma" radošās darbības
15.gadadienu] / Velga Alksnīte Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2004), 4.-7. lpp.
145.

Vērdiņš, Laimonis. LNB Jēkabpils TO apritējuši 30 gadi / Laimonis Vērdiņš //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6 (2004), 9.-10. lpp.
146.

Grīga, Ženija. Jūrmalas TO desmitgades svinības : [sakarā ar Latvijas

Neredzīgo biedrības Jūrmalas teritoriālās organizācijas 10. gadadienu] / Ženija Grīga //
Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 9 (2004), 4.-8. lpp.
147.

Bordāne, Zenta. Svētki Balvos : [sakarā ar Balvu teātra 100. gadadienu] / Zenta

Bordāne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2004), 3. lpp.
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148.

Ceirulis, Māris. Jaunumi no Liepājas : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Liepājas teritoriālo organizāciju] / Māris Ceirulis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11
(2004), 3.-6. lpp.
149.

Bordāne, Zenta. Divējādi svētki Balvos : [sakarā ar Latvijas Neredzīgo

biedrības Balvu teritoriālās organizācijas biedra Konstantīna Amantova 100. dzimšanas
dienu] / Zenta Bordāne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 1 (2005), 4.-5. lpp.
150.

Alksnīte, Velga. Gatavojoties estrādes mūzikas svētkiem Cēsīs : [sakarā ar

gaidāmo Baltijas valstu neredzīgo org. estrādes mūzikas festivālu pasākuma "Ziedu un deju
svētki" ietvaros] / Velga Alksnīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2005), 8.-9. lpp.
151.

Sokolova, Lidija. Daugavpils pasākums Rēzeknē : [par pasākumu] / Lidija

Sokolova // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2005), 3.-4. lpp.
152.

Grīga, Ženija. Atceres stundā... mirkļi... : [Latvijas Neredzīgo biedrības

Jūrmalas teritoriālās organizācijas priekšsēdētāja Jāņa Gunāra Avota piemiņai] / Ženija Grīga
// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2005), 24.-26. lpp.
153.

Nagle, Biruta. Lieldienas Balvos : [sakarā ar Lieldienu pasākumu Balvu

teritoriālās organizācijas Neredzīgo biedrībā] / Biruta Nagle // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr. 4 (2005), 3. lpp.
154.

Vesele, Aija. Konfernece Jūrmalā : [par konferenci Jūrmalā] / Aija Vesele //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7/8 (2005), 3.-4. lpp.
155.

Ceirulis, Māris. Kas notiek Liepājā : [par Liepājas TO pasākumiem, darbībām

pēdējo 10 mēnešu laikā] / Māris Ceirulis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7/8 (2005), 29.31. lpp.
156.

Zaķe, Laima Daira. Ziedu pasaule un es tajā : [par pasākumu - ziedu

kompozīciju konkurss] / Laima Daira Zaķe // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7/8 (2005),
10.-11. lpp.
157.

Rudzroga, Kaspars. Starptautiskā Baltā spieķa dienas atzīmēšana Liepājā : [par

pasākumu] / Kaspars Rudzroga // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2005), 6.-8. lpp.
158.

Hofmanis, Ilgvars. Latvijas Radio 80 un Strazdumuižas TO radio 5 gadi : [par

progr. "Latvijas Radio 1" raidījumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām : sakarā ar Latvijas
Neredzīgo biedrības Strazdumuižas teritoriālās organizācijas radio 5. gadadienu] / Ilgvars
Hofmanis ; tekstā stāsta progr. "Latvijas Radio 1" raidījuma "Cilvēks līdzās" vad. D.Straume
// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2005), 14.-19. lpp.
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Rehabilitācija un integrācija
159.

Liepa, Dite. Par mīlestību, kura silda vēl šodien : [par Redzes invalīdu sociālās
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Stenlijs // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2004), 9.-11. lpp.
242.

Felsberga, Baiba. Invalīdiem atšķirīgas pensijas : [par pensijām invalīdiem] /

Baiba Felsberga // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2005), 6.-7. lpp.

DABASZINĀTNES
243.

Sondors, Konrāds. Asteroīdi un to bīstamība : [par kosmisko asteroīdu

sadursmi ar zemi] / Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2003), 6.-7. lpp.
73

244.

Putāne, Judīte. Dosimies dabā : [par pirmajiem pavasara vēstnešiem] / Judīte

Putāne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2003), 9. lpp.
245.

Putāne, Judīte. 2003. g. koks Latvijā ogu īve jeb platpāeglis / Judīte Putāne //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2003), 7.-8. lpp.
246.

Putāne, Judīte. Dosimies dabā! : [par dabā sastopamajiem augiem] / Judīte

Putāne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6/7 (2003), 20. lpp.
247.

Bārbele, Aiva. Medniekam uzbrūk reta muša : [par aitu spindeli, kura uzbrūk

cilvēkam] / Aiva Bārbele // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2003), 17.-18. lpp.
248.

Tauriņa, Liene. Pokaiņi: svētvieta vai anomālija : [par Pokaiņu mežu] / Liene

Tauriņa, Inga Priedīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2003), 20.-22. lpp.
249.

Āboltiņš, Ojārs. Pokaiņi: svētvieta vai anomālija (turpinājums) : [par Pokaiņu

mežu] / Ojārs Āboltiņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 12 (2003), 18.-19. lpp.
250.

Strautiņš, Pēteris. Čaklie krājēji : [par barības vākšanu un krāšanu] / Pēteris

Strautiņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 12 (2003), 19.-21. lpp.
251.

Žola, Ilze. Jupitera puķe pienene : [par pieneni] / Ilze Žola // Rosme. – ISSN

0201-811X. – Nr. 5 (2004), 23.-24. lpp.
252.

Putāne, Judīte. Eiropas Segliņš Euonymus europaeus gada koks 2004 : [] /

Judīte Putāne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2004), 24.-25. lpp.
253.

Kalniņs, Mārtiņš. Latvijas „Gada kukainis 2004” – zilspāre : [par zilspāri] /

Mārtiņš Kalniņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8 (2004), 19.-20. lpp.
254.

Galenieks, Mārtiņš. Augi reklamējas bezkaunīgi : [augi reklamējas ar ziediem

izmantojot dažādas viltības] / Mārtiņš Galenieks // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8
(2004), 21.-24. lpp.
255.

Bremze, Imants. Zoo putni pavasarī : [par Zoo dārza putniem pavasarī] /

Imants Bremze // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2005), 15.-17. lpp.
256.

Gada auga godā celta silpurene : [par „Gada augu 2005”] // Rosme. – ISSN

0201-811X. – Nr. 4 (2005), 20.-24. lpp.
257.

Jākobsone, Sabīne. Noslēpumainie ziedpumpuri : [par krustnagliņām] / Sabīne

Jākobsone // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 12 (2005), 20.-21. lpp.

MEDICĪNA
Vispārīga satura raksti
258.

Ozoliņš, Ivars. Veselībai labāk izgulēties, nekā... : [par veselīgu dzīvesveidu] /

Ivars Ozoliņš // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1/2 (2001), 18.-20. lpp.
74

259.

Vai veselīgs dzīvesveids var ietekmēt mūsu acis? : [padomi, lai uzturētu

veselas acis, ieverojot veselīgu dzīvesveidu] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7/8 (2001),
20.-21. lpp.
260.

Plisko, Anna. Psiholoģiskā adaptācija : [par psiholoģisko adaptāciju] /

materiāls sagatavots pēc Annas Plisko referāta materiāliem // Rosme. - ISSN 0201-811X. Nr.9/10 (2001), 14.-16. lpp.
261.

Ozoliņš, Ivars. Ierīce pret krākšanu : [par ierīci ZX, kura novērš elposanas

traucējumus, tādējādi novēršot krākšanu] Ivars Ozoliņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr.1/2 (2002), 19.-20. lpp.
262.

Vīksna, Ludmila. Kā cīnīties ar gripu? : [par gribu un kā ārstēt to] / Ludmila

Vīksna // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.9/10 (2002), 18.-19. lpp.
263.

Sondors, Konrāds. Vīnogu ārstnieciskās īpašības : [par ārstnieciskajām vīnogu

īpašībām] / Konrāds Sondars // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.11/12 (2002), 19.-20. lpp.
264.

Zomerfelde, Anda. Sports - uzlabo vai pašsliktina pašsajūtu? : [par sporta

ietekmi uz cilvēka veselību] / Anda Zomerfelde // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.1/2
(2003), 4.-5. lpp.
265.

Ližbovskis, Armands. Čaklo roku spēks : [par masieri Andri Bagāts] /

Armands Ližbovskis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2003), 3.-5. lpp.
266.

Sondors, Konrāds. Ēdīsim ķiplokus : [par ķiploku ārstnieciskajām īpašībām] /

Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2003), 6.-7. lpp.
267.

Sondors, Konrāds. Magnijs : [magnija trūkums organismā var veicināt dažādu

sirds un asinsvadu slimības] / Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2003),
8. lpp.
268.

Želeja apturēs redzes pasliktināšanos : [par jauno ārstiecības metodi pret redzes

pasliktināšanos] / sagatvoja pēc preses materiāliem Ieva Ozola // Rosme. – ISSN 0201-811X.
– Nr. 8 (2003), 7. lpp.
269.

Cieša kaklasaite var izraisīt aklumu : [par aklumu] // Rosme. – ISSN 0201-

811X. – Nr. 10 (2003), 16.-17. lpp.
270.

Ārzemju radio materiāli : [par iespējamo gripas ēras beigām un cukura

diābētisma pieveikšana] / materiālu sagatavoja Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201811X. – Nr. 12 (2003), 25.-26. lpp.
271.

Puntule, Sandra. Foto jeb gaismas terapija : [par gaismas terapiju] / Sandra

Puntule, Laura Gailīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 1 (2004), 18.-20. lpp.
272.

Priedīte, Inga. Ziemā aktuālais D vitamīns : [par D vitamīnu] / Inga Priedīte //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2004), 17.-19. lpp.
75

273.

Smēķētājiem lielāks risks saslimt ar plaušu vēzi : [par plaušu vēzi] // Rosme. –

ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2004), 22.-23. lpp.
274.

Vai veselīgs dzīvesveids un veselīga pārtika var ietekmēt mūsu acis? : [par

veselīgā dzīvesveida ietekmi] // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2004), 16.-17. lpp.
275.

Kalve, Aiva. Laimas (borelioze) slimības risks : [par Laimas slimības riskiem]

/ Aiva Kalve, Selga Amata // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 6 (2004), 14.-16. lpp.
276.

Puntule, Sandra. Staigāt pa ūdeni ir veselīgāk nekā pa sauzemi : [par veselību]

/ Sandra Puntule // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7 (2004), 19.-21. lpp.
277.

Zaļie dārzeņi pasargā acis no kataraktas : [jaunākie pētījumi liecina, ka zaļie

dārzeņi pasargā pusmūža cilvēkus no kataraktas veidošanās] // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr. 2 (2005), 23. lpp.
278.

Vēvers, Jānis. Mēle zaudēto maņu orgānu vietā : [par maņu aizstāšanu ar mēli]

/ Jānis Vēvers // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2005), 18.19. lpp.
279.

Bremze, Imants. Ģimenes dakteris : [stāsts] / Imants Bremze // Rosme. – ISSN

0201-811X. – Nr. 4 (2005), 17.-20. lpp.
280.

Ciša, Arta. Mūzika ārstē ne tikai dvēseli : [par mūzīkas terapiju] / Arta Ciša //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7/8 (2005), 23.-28. lpp.
Optika
281.

Vista ārstam : [par acu ārstu Dr. Hansu no Zīgenes] // Rosme. - ISSN 0201-

811X. - Nr.5/6 (2001), 10.-12. lpp.
282.

Pārsteidzošais acu atvērējs : [par eksperimentu, kurš nosaka, cik spēcīga ir

gēnu terapija] / no žurnāla „Braille Science Journal” tulkojis Pēteris Locāns // Rosme. - ISSN
0201-811X. - Nr.9/10 (2001), 21.-22. lpp.
283.

Sondors, Konrāds. Jaunums acu ķiruģijā : [par mākslīgo tīkleni, kura aizstāj

bojā gājušās šūnas cilvēka acī] / Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.11/12
(2001), 18. lpp.
284.

Ozoliņš, Ivars. Briļļu laikmets tuvojas beigām : [par jauno lēcu, kura ir

elestīga, plastiska un viegli maina formu] / Ivars Ozoliņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. –
Nr.1/2 (2002), 19. lpp.
285.

Ackermann, Todd. Implantantu izmēģinājumu perspektīvas cilvēkiem ar

tīklenes saslimšanu : [par neredzības ārstēšanu] / Todd Ackermann ; tulkojis Pēteris Locāns //
Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.3/4 (2002), 22-23. lpp.
286.

Sondors, Konrāds. Jauna aparatūra : [par lāzeraparātu smagas acu slimības

ārstēšanai] / Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.7/8 (2002), 13. lpp.
76

287.

Sondors, Konrāds. Ko pēta britu mediķi : [iespējamais līdzeklis pret

diabētiskās retinopātiju] / Konrāds Sondars // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.7/8 (2002),
14. lpp.
288.

Lācis, Indars. Redzes problēmas datorlietotājiem : [par sausās acs sindromu

datorlietotājiem] / Indars Lācis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.7/8 (2002), 14.-16. lpp.
289.

Sondors, Konrāds. Jaunākais oftalmoloģijā : [kā mazināt kontaktlēcu

kaitīgumu] / Konrāds Sondors // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2003), 5.-6. lpp.
290.

Ozoliņš, Ivars. Regulējamas brilles : [par adaptīvām brillēm] / Ivars Ozoliņš //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2003), 5.-6. lpp.
291.

Tuvredzībā vainojami gēni : [tuvredzība tiek pārmantota no vecākiem] //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2003), 7. lpp.
292.

Brilles zīdaiņiem : [ja nepieciešamas brilles, tad var jau no sešu mēneša

vecuma] // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2003), 7.-8. lpp.
293.

Anmane, Marija. Baškīrijā veikta veiksmīga acu operācija : [par acu operāciju]

/ Marija Anmane // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8 (2003), 11.-13. lpp.
294.

Izgudrots gēls pret sliktu redzi : [par gēlu redzes uzlabošanai] // Rosme. –

ISSN 0201-811X. – Nr. 10 (2003), 17. lpp.
295.

Kendala, Jena. Vai bites var izārstēt aklumu? : [par ārstniecisko metodi ar bišu

dzēlieniem] / Jena Kendala // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2004), 20.-22. lpp.
296.

Krustiņa, Aija. Kataraktas ārstēšanai – modernas tehnoloģijas / Aija Krustiņa //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2004), 6.-8. lpp.
297.

Kalerijs, Franks. Redzes zuduma problēma pasaulē un kā to novērst (redze

2020) : [par profilakses pasākumiem ] / tulkojis Pēteris Locāns // Rosme. – ISSN 0201-811X.
– Nr. 4 (2004), 11.-13. lpp.
298.

Liede, A. Oftalmoloģijas pamatlicējs Latvijā : [par ārstu Jāni Rubertu] / A.

Liede // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7 (2004), 16.-17. lpp.
299.

Zālīte, Zane. Būs kā Harijam Poteram? : [ieteikumi, kāpēc skolēns laicīgi jāved

pie acu ārsta] / Zane Zālīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 9 (2004), 23.-24. lpp.
300.

Spriņģe, Inga. Ar jaunām acīm : [par acu veselību] / Inga Spriņģe // Rosme. –

ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2005), 6.-8. lpp.
301.

Brikere, Inta. Uz Maskavu pēc jaunām acīm : [par acu ārstēšanas metodēm

Maskavā] / Inta Brikere // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 5 (2005), 7.-15. lpp.
302.

Zonne, Ilze. Kas jāzina par katarktu : [svarīgākais par kataraktu] / Ilze Zonne //

Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7/8 (2005), 6.-8. lpp.
77

Dažādi medicīnas jautājumi
303.

Ozoliņš, Ivars. Pēc sava ģīmja un līdzības : [par bioloģisko sugu] / Ivars

Ozoliņš // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3/4 (2001), 12.-14. lpp.
304.

Atmiņa un neredzība : [par atmiņas trenēšanas programmu] // Rosme. - ISSN

0201-811X. - Nr.5/6 (2001), 12.-14. lpp.
305.

Ozoliņš, Ivars. Bioloģiskās grimases : [par cilvēku ģenētiskām izmaiņām] /

Ivars Ozoliņs // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.11/12 (2001), 12-13. lpp.
306.

„Lauzto” siržu remonts : [par šūnu implantiem, kuri nākotnē varēs novērst

kaitējumu sirds darbībai] / tulkojis Pēteris Locāns // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.11/12
(2001), 24.-25. lpp.
307.

Ozoliņš, Ivars. Gēnu remonts – dabiskās izlases alternatīva : [par mutācijām

cilvēku organismā] / Ivars Ozoliņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.3/4 (2002), 20.-21.lpp.
308.

Ozoliņš, Ivars. Zāles pret Alcheimera slimību : [par aricept preperātu, kurš

atdzīvina pamirušās šūnas] / Ivars Ozoliņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.5/6 (2002),
23.-24. lpp.
309.

Ozoliņš, Ivars. Osteoartrīts, tā profilakse un ārstēšana / Ivars Ozoliņš // Rosme.

– ISSN 0201-811X. – Nr. 6/7 (2003), 12.-13. lpp.
310.

Mūsu organisma vairogs : [par vairogdziedzeri] / sagatavoja pēc prese

materiāliem Ilze Zonne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8 (2003), 8.-11. lpp.
311.

Ozoliņš, Ivars. Redzi atjauno paša pacienta cilmšūnas : [par cilmšūnām] / Ivars

Ozoliņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8 (2003), 14. lpp.
312.

Zonne, Ilze. Klāt klepus : [par klepu un tā izraisītām hroniskām slimībām] /

Ilze Zonne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 12 (2003), 15.-18. lpp.
313.

Javelovs, B. Kā palielināt pirkstu jūtīgumu : [par pirkstu jutīgumu] / B.

Javelovs // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 1 (2004), 18. lpp.
314.

Vilks, Ilgonis. Nopietni par kutināšanu : [par kutināšanu un smadzeņu darbību]

/ Ilgonis Vilks // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2004), 23.-24. lpp.
315.

Eglīte, Krista. Pudelītēs ieslodzītais džins : [par Aura-Soma krāsu terapiju] /

Krista Eglīte // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2004), 20.-22. lpp.
316.

Ozoliņš, Ivars. Vakcina pret zeltaino stafilokoku : [par vakcīnu pret slimnīcas

iekšējo infekciju] / Ivars Ozoliņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 7/8 (2005), 8.-10. lpp.
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IZGLĪTĪBA
317.

Lamass, Ojārs. 1.septembra svinības : [saruna ar Strazdumuižas vājredzīgo un

neredzīgo bērnu internātvidusskolas direktoru] / Ojārs Lamass ; pierakst. Maija Briede //
Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 8 (2003), 14.-17. lpp.
318.

Zvaigzne, Iveta. Mēs un mūzika : [par muzikālo audzināšanu Strazdumuižas

internātvidusskolā ] / Iveta Zvaigzne // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 2 (2004), 10.-12.
lpp.
319.

Štopīte, Ieva. Iesvētīšana viduskolēnu kārtā : [par vidusskolēnu iesvētīšanu

Strazdmuižas internātvidusskolā] / Ieva Štopīte, Gunita Kanča // Rosme. – ISSN 0201-811X.
– Nr. 10 (2004), 16.-17. lpp.
320.

Mana

Latvija

:

[fragmenti

no

Strazdmuižas

Internātskolas

skolēnu

sacerējumiem] // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2004), 12.-13. lpp.

SPORTS. TŪRISMS
Vispārīga satura raksti
321.

Ližbovskis, Armands. Divu medaļu vērts : [par neredzīgā sportista Ivara

Graudiņa panākumiem sporta sacensībās] / Armands Ližbovskis // Rosme. - ISSN 0201811X. - Nr.9/10 (2001), 23.-24. lpp.
322.

Kaušelis, Māris. LNSS sporta aktivitātes : [par sporta aktivitātēm neredzīgo

dzīvē] / Māris Kaušelis // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2003), 7.-8. lpp.
323.

Kalniņš, Andris. Baltā spieķa maratons : [par Baltās spieķa dienas sacensībām]

/ Andris Kalniņš // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 11 (2003), 23.-24. lpp.
324.

Rudzroga, Kaspars. Sporta klubs „Ezerkrasts” sastāda nākamā gada sacensību

plānu : [2006.gada sacensību plāns] / Kaspars Rudzroga // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.
12 (2005), 25. lpp.
Dažādi sporta veidi
325.

Ližbovska, Līga. Latvijas zelts : [par Armanda Ližbovska sasniegumu Eiropas

Atklātajā čempionātā vieglatlētikā redzes invalīdiem Belastokā] / Līga Ližbovska // Rosme. ISSN 0201-811X. - Nr.7/8 (2001), 8.-9. lpp.
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KULTŪRA. PRESE. MEDIJI
Vispārīga satura raksti
326.

Ližbovskis, Armands Baltā spieķa diena Liepājā : [par Balto spieķa dienu] /

Armands Ližbovskis // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9/10 (2001), 3.-6. lpp.
327.

Bobkova, Ausma. Kāda zvaigzne Visumā iedegās spožāk un tad ... nodzisa :

[neredzīgā dzejnieka un dziesminieka Imanta Ozola piemiņai (1931-2002)] / Ausma Bobkova
// Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr.9/10 (2002), 23.-24. lpp.
328.

Locāns, Pēteris. Braila grāmatu tirgū – pašapmierinātība vai pašizolācija? :

[par Braila grāmatu kvalitāti] / Pēteris Locāns // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 3 (2004),
13.-17. lpp.
329.

Runga, Edgars. Vēlreiz par Braila raksta grāmatām : [par Braila raksta

grāmatām] / Edgars Runga // Rosme. – ISSN 0201-811X. – Nr. 4 (2004), 8.-11. lpp.
Izstādes
330.

Lācis, Aivars. Īsziņas : [LNB Rehabilitācijas centra darbinieki piedalās izstādē

ar savu ekspozīciju „Datori cilvēkiem ar redezes traucējumiem”] / Aivars Lācis // Rosme. ISSN 0201-811X. - Nr.3/4 (2001), 9.-10. lpp.
331.

Izstāde Diseldorfā : [par ražojumu un preču izstādi Diseldorfā] // Rosme. -

ISSN 0201-811X. - Nr.3/4 (2001), 14.-17. lpp.
332.

Māja, kuru var aptaustīt : [par izstādi neredzīgajiem un redzīgājiem ar

nosaukumu „ Pardomas, par to kas ir zem jumta” ] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3/4
(2001), 20.-22. lpp.
333.

Sondors, Konrāds. LNB muzejam – 15 : [pārstāts par muzeja darbību] /

Konrāds Sondors // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9/10 (2001), 6.-8. lpp.
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LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS DARBĪBA
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Aivars // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.11 (2011), 4.-5. lpp.
92.

Bite, Gunta. Es zinu, ka es varu! : [par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

pārstāvju dalību jauniešu iniciatīvas projektu apmācībās "Palaid savu ideju!"] / Gunta Bite
// Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.11 (2011), 9.-11. lpp.
93.

Bite, Gunta. Koki pārtop grāmatās un ne tikai : [par valsts aģentūras "Latvijas

Neredzīgo bibliotēka" rīkoto diskusiju par grāmatām Braila rakstā un pasākumu "Baltā spieķa
dziesma 2011"] / Gunta Bite ; pēc akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" Komunikācijas
nodaļas vadītāja Tomasa Kotoviča, papīrfabrikas "Līgatne" mārketinga vadītājas Oļesjas
Dreimanes, LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta
Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītājas Iritas Lukšo informācijas // Rosme. - ISSN
0201-811X.- Nr.12 (2011), 6.-9. lpp.
94.

Svilāns,

Aleksandrs.

Apspriedīsim

grozījumus

LNB

statūtos

:

[par

priekšlikumiem grozījumiem Latvijas Neredzīgo biedrības statūtos] / Aleksandrs Svilāns //
Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.2 (2012), 3.-5. lpp.
95.

Locāns, Pēteris. ESF projekts LNB Strazdmuižas organizācijā : [par Latvijas

Neredzīgo biedrības projektu "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes traucējumiem Latvijā" ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu] / Pēteris Locāns // Rosme. ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2012), 10.-11. lpp.
96.

Ķikute, Līga. Putnu balsīs ieklausoties : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Rīgas pilsētas organizācijas neformālās jauniešu grupas "Pozitīvs" projekta "Iespēja Tev un
man" aktivitātēm] / Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2012), 12.-13. lpp.
97.

Hofmanis, Ilgvars. Populārās Mūzikas festivāls Strazdmuižas parkā : [par

pasākumu] /Ilgvars Hofmanis // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2012), 27. lpp.
98.

Tutiņš, Benedikts. Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" : [par Latvijas

Neredzīgo biedrības Valsts sociālās aprūpes centru] / Benedikts Tutiņš // Rosme. - ISSN
0201-811X. - Nr.7 (2012), 12.-14. lpp.
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99.

Bobkova, Ausma. Vārds. Mūzika. Dziesma : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

jaukto kori "Jolanta"] / Ausma Bobkova // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2012), 3.-4.
lpp.
100.

Ķikute, Līga. Dzejas dienās neliekuļosim : [par LNB dzejas dienu pasākumu] /

Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2012), 8.-10. lpp.
101.

Ķikute, Līga. Pozitīvi par un ar balto spieķi : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Rīgas pilsētas organizācijas Neformālās jauniešu grupas "Pozitīvs" rīkoto izglītojošo akciju
par cilvēku ar redzes traucējumiem ikdienu : sakarā ar Starptautisko Baltā spieķa dienu
(15.okt.)] / Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2012), 11.-13. lpp.
102.

Pārstrauta, Sarma. LNB Rīgas organizācijas projekta izvērtējums un ieteikumi

Rīgas domei : [par vides pieejamības ieteikumiem Rīgā ar mērķi veicināt kvalitatīvu dzīves un
darba vidi katram Rīgas pilsētas iedzīvotājam] / Sarma Pārstrauta // Rosme. - ISSN 0201811X. - Nr.11 (2012), 6.-11.lpp.
103.

Lotko, Liene. LNB Tiflotehnikas kabineta padarītais oktobrī : [uzskaitījums

par padarīto] /Liene Lotko // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.11 (2012), 11.-12. lpp.
104.

LNB Rīgas organizācija uzņemta Rīgas domes padomē : [par darbību padomē]

// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2012), 7.-8. lpp.
105.

Lotko, Liene. Tiflotehnikas nodaļas padarītais novembrī : [uzskaitījums par

padarīto tiflotehnikas nodaļā] / Liene Lotko // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2012), 9.10. lpp.
106.

Biezais, Kaspars. Sporta savienība tomēr pastāvēs! : [par Latvijas Neredzīgo

sporta savienības atjaunošanu un darbību : saruna ar savienības prezidentu] / Kaspars Biezais ;
pierakst. Edgars Kļaviņš // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2013), 22.-25. lpp.
107.

Es rādu Tev to, ko pats neredzu : [par Liepājas Neredzīgo biedrības projektu,

dod iespēju neredzīgajiem fotogrāfēt sev svarīgus mirkļus] // Rosme. - ISSN 0201-811X. Nr.1 (2013), 25.-26. lpp.
108.

LNB līdzdarbosies prezidentūras veidošanā : [par līdzdarbošanos prezidentūrā]

// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2013), 3. lpp.
109.

Jēkabsone, Anete. Biedrības projekti un ziedojumi : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības aktualitātēm] / Anete Jēkabsone // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2013), 3. lpp.
110.

Lapuha, Kristīne. Senas tradīcijas atgriežas : [par koncertu, kurā piedalījās

Igaunijas Neredzīgo biedrības Tallinas un Tartu apvienotā pūtēju orķestra un Strazdmuižas
kluba pūtēju kvintets ] / Kristīne Lapuha // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2013), 6. lpp.
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111.

Locāns, Pēteris. Festivāla „Baltijas vilnis 2013” atskaņas : [par Palangā

notiekošo festivālu, kurā piedalījās arī Strazdmuižas kluba mūzikas kolektīvs „Epsilons”] /
Pēteris Locāns // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2013), 7. lpp.
112.

Bite, Gunta. Sajust savu ģimeni : [par ģimenes svētkiem iepretīm Latvijas

Neredzīgo bibliotēkai] / Gunta Bite // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2013), 19.-22. lpp.
113.

Zvirgzde,

Anita.

Dziesmusvētku

vasara

:

[par

LNB

kora

dalību

Dziesmusvētkos] / Anita Zvirgzde // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7 (2013), 3. lpp.
114.

Biedrības viedoklis par ārvalstu filmu un raidījumu subtitrēšanu : [par Latvijas

Neredzīgo biedrības viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
iesniegtajiem grozījumiem LR likumā "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums"] // Rosme. ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2013), 3.-4. lpp.
115.

Eiro ieviešanas seminārs LNB : [par semināru] // Rosme. - ISSN 0201-811X. -

Nr.10 (2013), 8.-9. lpp.
116.

Liepāja atskatās uz padarīto : [par Liepājas Neredzīgo biedrības darbību] //

Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.11 (2013), 6.-7. lpp.
117.

Bite, Gunta. Baltā spieķa un Neredzīgā Indriķa dziesma : [par Latvijas

Neredzīgo bibliotēkas rīkoto pasākumu "Baltā spieķa dziesma" (15.okt.)] / Gunta Bite //
Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.11 (2013), 7.-9. lpp.
118.

Pārstrauta, Sarma. Vecums mums nav šķērslis : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības Rīgas pilsētas organizācijas īstenoto tāda paša nosaukuma projektu Latvijas
Kopienu iniciatīvas fonda, Borisa un Ināras Teterevu fonda progr. "Atbalsts Rīgas senoriem"
ietvaros] / Sarma Pārstrauta // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2013), 7. lpp.
119.

Dambe, Marita. Veiksmīgi iesācies projekts Liepājā : [par Liepājas Neredzīgo

biedrības dalību Eiropas Ekonomikas zonas prjektā "Esi aktīvs un iesaisties!"] / Marita
Dambe // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2013), 7.-8. lpp.
120.

Vītoliņa, Olga. Cilvēks cilvēkam. Olga : [saruna ar Latvijas Neredzīgo

bibliotēkas brīvprātīgo audiogrām. ierunātāju] / Olga Vītoliņa ; pierakst. Inga Kravale //
Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2013), 20.-23. lpp.
121.

Zvirgzde, Anita. Pieņemšana pie ministru prezidenta V. Dombrovska : [par

LNB pieņemšanu pie ministru prezidenta] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2014), 3. lpp.
122.

Zvirgzde, Anita. LNB radošā autorvakara atskaņas : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības organizēto cilvēku ar redzes invaliditāti radošo autorvakaru] / Anita Zvirgzde
// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2014), 9.-10. lpp.
123.

Zvirgzde, Anita. LNB aicina uz ilgtspējības tīklu jeb tamborēšanas akciju :

[par Latvijas Neredzīgo biedrības piedalīšanos Rīgas kā 2014.g. Eiropas kultūras
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galvaspilsētas pasākumā - sociālā tīkla un trīsdimensiju tamborēta objekta veidošanā] / Anita
Zvirgzde // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2014), 12.-13. lpp.
124.

Zvirgzde, Anita. Baltās puķes formula : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

piedalīšanos Rīgas kā 2014.g. Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumā - sociālā tīkla un
trīsdimensiju tamborēta objekta veidošanā] / Anita Zvirgzde // Rosme. - ISSN 0201-811X. Nr.2 (2014), 14.-15. lpp.
125.

LNB vēstule LR Tiesībsarga birojam par steidzami risināmiem cilvēktiesību

un labas pārvaldības problēmām // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2014), 4.-8. lpp.
126.

Amberga, Svetlana. Projektu pasākumi biedrībā : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības plānotajiem projektiem] / Svetlana Amberga // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3
(2014), 3.-4. lpp.
127.

LNB tiekas ar labklājības ministru : [LNB biedru un labklājības ministru

pārrunātie jautājumi] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.5 (2014), 3. lpp.
128.

Ķikute, Līga Turot roku uz satiksmes pulsa : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Rīgas pilsētas organizācijas Valdes pārstāvju rīkotās akcijas par sabiedriskā transporta
vadītāju atsaucību un pakalpojumu pieejamību redzes invalīdiem Rīgā norisi] / Līga Ķikute
// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.5 (2014), 4.-5. lpp.
129.

Ķikute, Līga. Vai un cik labi ir tur, kur mūsu nav : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības Rīgas pilsētas organizācijas u.c. nevalstisko organizāciju pārstāvju dalību 7.Baltijas
jūras NVO forumā Turku (Somija)] / Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7
(2014), 5.-7. lpp.
130.

Smona, Sandra. Atskats uz nometni "Saredzi veselību un sporto" : [par

starptautiskās progr. aģentūras "Jaunatne darbībā" finansēto Latvijas Neredzīgo biedrības
organizēto nometni jauniešiem viesu namā "Mežrozes"] / Sandra Smona // Rosme. - ISSN
0201-811X. - Nr.8 (2014), 3.-5. lpp.
131.

Vājredzīgie seniori apgūst datorprasmes : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Rīgas pilsētas organizācijas vājredzīgo senioru dalību datorapmācībās] / tekstā stāsta
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Antra Balode, SIA "Lattelecom" sociālās atbildības
iniciatīvas "Pieslēdzies, Latvija!" vadītāja Līga Bite // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.8
(2014), 8.-9. lpp.
132.

Zvirgzde, Anita. "Radošais izaicinājums"- jauns projekts mūsu biedrībā : [par

Latvijas Neredzīgo biedrības projekta "Radošais izaicinājums" plānotajām aktivitātēm] /
Anita Zvirgzda // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2014), 5.-6. lpp.
133.

Ķikute, Līga. Rīdzinieku aptauja par sadzīvi un vides pieejamību : [par

Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas veiktās biedrības biedru telefoniskas
98

aptaujas "Cilvēku ar redzes invaliditāti garīgā un sociālā labklājība Rīgā" rezultātiem] / Līga
Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2014), 4.-6. lpp.
134.

Ķikute, Līga. Un vēlreiz par galvaspilsētas satiksmi : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības Rīgas pilsētas organizācijas Valdes un pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārstāvju
rīkotās atkārtotās akcijas par sabiedriskā transporta vadītāju atsaucību un pakalpojumu
pieejamību redzes invalīdiem Rīgā norisi] / Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.10
(2014), 8.-9. lpp.
135.

„Dvēseles veldzes dārzā” šīs vasaras padarītais : [par LNB biedrības padarīto]

// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2014), 13. lpp.
136.

Pīlips, Normunds. Baltā spieķa diena Ogrē : [par Latvijas Neredzīgo biedrības

Ogres vietējās organizācijas sadarbībā ar Valsts policiju un Ogres novada pašvaldības
aģentūru "Dziednīca" organizēto eksperimentu - ielas šķērsošanu ar balto spieķi Ogrē] /
Normunds Pīlips // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.11 (2014), 7. lpp.
137.

Kravale, Inga. Tikšanās vietu mainīt nedrīkst : [par Latvijas Neredzīgo

biedrības pārstāvju un atbalstītāju dalību Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta
"Pūt un spēlē Strazdumuižā" pasākumā un Baltā spieķa dienas pasākuma scenārija veidošanā
atpūtas kompleksā "Mežrozes" Cēsīs] / Inga Kravale // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.11
(2014), 14.-15. lpp.
138.

Ķikute, Līga. Testējam Gaismas pili : [par Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas

pilsētas organizācijas ieteikumiem vides pieejamības uzlabošanai personām ar redzes
invaliditāti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X. Nr.12 (2014), 3.-4. lpp.
139.

Tutiņš, Benedikts. VSAC "Rīga" LNB organizācijas paveiktais 2014.gadā :

[par valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" Latvijas Neredzīgo biedrības organizācijas darba
pārskatu] / Viktors Filatovs // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2014), 9.-11. lpp.
Kongresi
140.

Ozoliņa, Inta. Braila raksts 21.gadsimtā : [par vispasaules kongresu "Brails 21.

Inovācijas Braila rakstā" Leipcigā (Vācijā)] / Inta Ozoliņa ; tekstā stāsta kongresa dalībniece,
Strazdumuižas internātvidusskolas Attīstības centra darbiniece Terēza Landra // Rosme. ISSN 0201-811X.- Nr.11 (2011), 6.-8.lpp.
141.

Ķikute, Līga. "Jauna sadarbība - jaunas iespējas" : [par tāda paša nosaukuma

6.gadskārtējo konferenci Rīgā veselības aprūpes analīzei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām] /
Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.12 (2011), 10.-11.lpp.
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142.

Ozoliņa, Inta. Braila raksts 21.gadsimtā : [par vispasaules kongresu "Brails 21.

Inovācijas Braila rakstā" Leipcigā (Vācijā)] / Inta Ozoliņa ; tekstā stāsta kongresa dalībniece,
Strazdumuižas internātvidusskolas Attīstības centra darbiniece Terēza Landra // Rosme. ISSN 0201-811X.- Nr.12 (2011), 11.-20.lpp.
143.

Andersone, Aija. LNB kongress : [par kongresu] Aija Andersone // Rosme. -

ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2012), 7.-8. lpp.
144.

Andersone, Aija. LNB kongress : [par kongresu] / Aija Andersone // Rosme. -

ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2012), 3. lpp.
145.

Locika, Marija. LNB 18. kongress : [Strazdumuižas klubā (16.aug.) kongress

un tā lēmums] / Marija Locika // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.8 (2012), 3.-5. lpp.
146.

LNB Eiropas gada cilvēks 2012 : [par 2012. gada cilvēku] // Rosme. - ISSN

0201-811X. - Nr.12 (2012), 5.-6. lpp.
147.

Priede, Vladimirs. Kongress ar nākotni : [par Latvijas Neredzīgo sporta

savienības kongresu Strazdumuižas internātvidusskolā] / Vladimirs Priede // Rosme. - ISSN
0201-811X. - Nr.4 (2013), 25.-27.lpp.
148.

Kļaviņš, Edgars. LNSS kongress : [par Valdes pārvēlēšanu un darba mērķu

noformulēšanu] / Edgars Kļaviņš // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2014), 22.-23. lpp.
Konferences
149.

Redzes invalīdi citās Eiropas valstīs : [par Eiropas Neredzīgo savienības rīkoto

konferenci "Visual impairment and employment: Succeed together" Parīzē (2010.g. 24.25.sept.)] / no angļu val. tulk. Līga Ķikute // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.10 (2011), 4.-9.
lpp.
Centrālā valde
150.

Jaunās LNB Centrālās valdes piemās 100 dienas : [par jauno Centrālo valdi] //

Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2012), 3.-5. lpp.
151.

Pārstrauta, Sarma. Uz aizgājušo gadu atskatoties : [par projektiem un jaunās

valdes pienākumiem] /Sarma Pārstrauta // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2013), 3.-4. lpp.
152.

LNB Centrālās valdes lēmumi : [par lēmumiem] // Rosme. - ISSN 0201-811X.

- Nr.3 (2013), 4. lpp.
153.

LNB aicina atsaukties jauniešus! : [aicinājums jauniešiem pieteikties uz „LNB

jauniešu apvienība”] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2013), 4.-5. lpp.
154.

Lēmumi LNB Centrālajā valdē : [par lēmumiem] // Rosme. - ISSN 0201-

811X. - Nr.10 (2013), 4.-5. lpp.
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155.

LNB Centrālās valdes sēde 16. janvārī : [par apsriesto sēdē] // Rosme. - ISSN

0201-811X. - Nr.1 (2014), 5. lpp.
156.

Sproģe, Svetlana. LNB CV valdes locekļu darbība janvārī : [par LNB CV

darbību] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.2 (2014), 4.-6. lpp.
157.

LNB Centrālās valdes locekļu darbi februārī : [stāsta Valdes locekļi par

darbiem] / Svetlana Sproģe, Māris Ceirulis, Gunārs Dzindzuks, Valentīna Lansberga
// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2014), 10.-11. lpp.
158.

LNB Centrālās valdes sēdē izskatītie jautājumi : [par LNB Centrālās valdes

sēdi] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.10 (2014), 6.-7. lpp.
Pirmorganizācijas, reģionālās un starprajonu organizācijas
159.

Āboliņš, Kristaps. Sākums jaunam dzīves posmam : [par Strazdumuižas

internātpamatskolas absolventu nākotnes plāniem] / Kristaps Āboliņš ; tekstā stāsta absolventi
Māris Cers, Kaspars Grigāns // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.6 (2011), 8.-9.lpp.
160.

Ozoliņa, Inita. Ciemos pie nākamajiem absolventiem : [par Strazdumuižas

internātskolas absolventu nākotnes plāniem] / Inita Ozoliņa ; tekstā stāsta absolventi Anete
Trule, Edgars Kļaviņš, Lauris Kuzņecovs [u.c.] // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.5 (2011),
6.-10. lpp.
161.

Sproģe, Svetlana. Jubilejas vētra Jelgavas TO : [sakarā ar Latvijas Neredzīgo

biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas 50.gadadienu] / Svetlana Sproģe // Rosme. - ISSN
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Atbalstīs pašvaldības dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai : [par

plānotajiem LR Ministru kabineta noteikumiem] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2014),
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Krēķis, Jānis. Gan posta, gan sargā : [par alkohola ietekmi uz smadzenēm] /

Jānis Krēķis // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.6 (2011), 24.-25. lpp.
483.

Smildziņa, Anete. Sāpes var mazināties ar domu spēku : [zinātnieki atklājuši,

ka sāpes pastāv tikai galvā, novēršot domas no sāpēm, tās var mazināties vai pavisam izzust] /
Anete Smildziņa // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.6 (2011), 25. lpp.
484.

Smildziņa, Anete. Kafija ar cukuru uzlabo atmiņu : [kafija kopā ar cukuru

aktivizē smadzeņu darbību] / Anete Smildziņa // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.6 (2011), 26.
lpp.
485.

Mežniece, Ilze. Cīņai ar stresu granātābolu sula : [granātābola sula stimulē

pozitīvas emocijas un veicina velmi, kaut ko darīt] / Ilze Mežniece // Rosme. - ISSN 0201811X.- Nr.7 (2011), 18.-19. lpp.
486.

Smildziņa, Anete. Mūzikas stundas uzlabo smadzeņu darbību : [bērnībā

jāapmeklē mūzikas nodarbības, jo tās uzlabo smadzeņu darbību] / Anete Smildziņa ; Solvita
Veide // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.7 (2011), 25. lpp.
487.

Smildziņa, Anete. Kafija nepalielina augsta asinspiediena risku : [par pētījuma

rezultātu, kurš liecina, ka kafija nepalielina augsta asinspiediena risku] / Anete Smildziņa ;
Solvita Veide // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.7 (2011), 25. lpp.
488.

Smildziņa, Anete. Biškrēsliņš pieveic aukstumpumpu : [par aukstumpumpas

uzveikšanu ar biškrēsliņu un par ķimeņu dzienieciskajām spējām] / Anete Smildziņa
// Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.8 (2011), 26.-27. lpp.
489.

Dzīve smilšu kastē : [par smilšu terapiju] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1

(2012), 16.-17. lpp.
131

490.

Mūzikas terapija – lai iestātos harmonija : [par mūzikas terapiju] // Rosme. -

ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2012), 17.-19. lpp.
491.

Rīgas Austrumu slimnīcā izveidots specializēts epilepsijas pacientu ārstēšanas

un aprūpes centrs // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.2 (2012), 5.-6.lpp.
492.

Krūšu protēzes sievietēm nodrošinās bez maksas // Rosme. - ISSN 0201-811X.

- Nr.3 (2012), 6. lpp.
493.

Saldējumam ar kokaīnu daudz kopīga : [pētījums atklāj, ka saldējums var

izraisīt atkarību] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2012), 25.-26. lpp.
494.

Sociālā rehabilitācija

cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti

: [par

prognozējamo invaliditāti] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.11 (2013), 14.-15. lpp.
495.

Latvijā beidzot izveidots un darbojas Ārstniecības riska fonds / pēc Pacientu

ombuda Valdes priekšsēdētājas Lienes Šulces-Rēveles, Nacionālā veselības dienesta Juridiskā
departamenta Ārtnieciskā riska fonda vadītājas Ilzes Šķiņķes informācijas // Rosme. - ISSN
0201-811X. - Nr.12 (2013), 9.-13. lpp.
Optika
496.

Augi acu veselībai : [ieteikumi augu izvēlei, kuri labvēlīgi ietekmē acu

veselību] / teksts no žurnāla „Dārza Pasaule”// Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.7 (2011), 17.18. lpp.
497.

Nagle, Gunita. Ar drošu skatienu uz priekšu : [par acs protēzi un ārsta Vala

Valtera ieteikumi] / Gunita nagle // Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.8 (2011), 25.-26. lpp.
498.

Zvirgzde, Anita. Jauna ideja briļļu pielietošanai : [par uzņēmēja Edija

Lamberta biznesa ideju "Brilles ar augstu pievienoto vērtību"] / Anita Zvirgzde ; tekstā stāsta
E.Lamberts // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.5 (2013), 22.-24. lpp.
Dziedniecība
499.

Bormane, Anita. Vanga - aklā pareģe ar redzīgo dvēseli : [par bulgāru gaišreģi

un dziednieci Vangu (1911-1996)] / Anita Bormane ; ar mistiķa un ekstrasensa Viktora
Graudiņa komentāriem // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1 (2011), 12.-17. lpp.

IZGLĪTĪBA
500.

Kokareviča, Dace. Starp fiziku un brazīļu ritmiem : [par Latvijas Universitātes

Cietvielu fizikas institūta Segnetoelektriķu nodaļas pētnieci Mariju Dunci : sakarā ar
kompānijas "L'oreal" stipendijas "Sievietēm zinātnē" saņemšanu] / Dace Kokareviča //
Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.8 (2011), 12.-13. lpp.

132

501.

Pika, Baiba. Arī vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem nepieciešams mākslas

izglītības sniegtais pamudinājums "ieraudzīt" skaisto : [par taktilās mākslas stundām bērniem
ar redzes traucējumiem] / Baiba Pika // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.8 (2012), 11.-13. lpp.
502.

Egle, Sarmīte. Integrētā izglītība Zviedrijā un Somijā : [par Zviedrijas un

Somijas pieredzi bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībā pirmsskolas un pamatskolas posmā] /
Sarmīte Egle // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2013), 10.-12. lpp
503.

Tālais ceļš neredzīgo izglītošanai pasaulē : [par personu ar redzes

traucējumiem izglītošanas vēsturi] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.5 (2013), 15.-16.lpp.

SPORTS. TŪRISMS
Vispārīga satura raksti
504.

Apinim jauns pasaules rekords arī diska mešanā. : [Aigars Apinis pasaules

paraolimpiskajā čempionātā sasniedz jaunu rekordu] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.1
(2011), 27. lpp.
505.

Priede, Vladimirs. Līdzsvaram starp prātu, ķermeni un garu : [par fizisko

aktivitāšu nepieciešamību] / Vladimirs Priede // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7 (2012),
20.-21. lpp.
506.

Liepāja – izcilākais turisma galamērķis : [par Liepāju kā turisma galamērķi] //

Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2013), 16.-17. lpp.
507.

Lielvārdes sporta laureāts : [Rosmes sporta nodaļas autors Edgars Kļaviņš

saņēma sporta laureāta titulu] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.6 (2013), 24.-25. lpp.
508.

Priede, Vladimirs. Profesionāla došanās tumsā jau 20 gadus : [saruna ar

Latvijas Neredzīgo sporta savienības ģenerālsekretāru : sakarā ar organizācijas 20.gadadienu]
/ Vladimirs Priede // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7 (2013), 20.-22. lpp.
509.

Zvirgzde, Anita. Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības Latvijā : [par servisa

suņu biedrības "Teodors" rīkotajām sacensībām] / Anita Zvirgzde // Rosme. - ISSN 0201811X. - Nr.10 (2013), 21.-23. lpp.
510.

LNSS spēka trīscīņā rezultāti aug : [par rezultātiem] // Rosme. - ISSN 0201-

811X. - Nr.4 (2014), 23. lpp.
511.

Miera skrējiens arī cauri Latvijai : [par Miera skrējienu] // Rosme. - ISSN

0201-811X. - Nr.4 (2014), 25.-26. lpp.
512.

Hagure, Iveta. Laimīgie cilvēki : [par deju nodarbībām] // Rosme. - ISSN

0201-811X. - Nr.6 (2014), 26. lpp.

133

513.

Latvijas šoudaunistu debija Eiropas čempionātā : [Haningē (Zviedrija)]

Rosme, Nr.9 (2014, sept.), 23.lpp. ISSN 0201-811X.
514.

LNSS tandēmu riteņbraukšanas čempionāts : [par riteņbraukšanas čempionāti]

// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2014), 24. lpp.
Dažādi sporta veidi
515.

Sporta veids, ar ko somi iejūsmina visu pasauli : [par nūjošanu un ieteikumi kā

nūjot] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2011), 25.-27. lpp.
516.

Kļaviņš, Edgars. Atskats LNSS [Latvijas Neredzīgo sporta savienības] atklātā

čempionāta šaudaunā : [par atklāto čempionātu šaudaunā Strazdmuižas internātvidusskolā] /
Edgars Kļaviņš // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.4 (2012), 26.-27. lpp.
517.

Priede, Vladimirs. LNSS 2012. gada čempionāts tandēmu riteņbraukšanā :

[rezultāti no riteņbraukšanas sacensībām] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.9 (2012), 27.
lpp.
518.

Priede, Vladimirs. Latvijas šaudauna komandas „ugunskristības” Lietuvā : [par
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Kļaviņš, Edgars. Vieglatlētikas čempionātā Lietuvā - medaļas : [par Latvijas
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Kirins, Andrejs. Medaļas mūsu airētājiem : [saruna ar airētājiem : sakarā ar
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Dzilnas dalību Vācijas atklātajā peldēšanas čempionātā] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7
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Biezais izcīna zeltu starptautiskajās sacensībās] // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.7 (2013),
25. lpp.
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Strazdmuižas ciemata svētku šoudauna turnīrs : [par turnīru 11. augustā
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Pasaules šoudauns tiekas Slovēnijā : [Šoudauna čempionātā Slovēnijā pirmo
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Starptautiskas seminārs par džudo : [par zinātniski praktisko semināru par
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projekta "Šoudauns Alūksnē" realizāciju] / Kristīne Berkule // Rosme. - ISSN 0201-811X. Nr.5 (2014), 10.-11. lpp.
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Ruka, Elvita. Buhāra – apgaismoto pilsēta : [apraksts par smilšu pilsētu
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Ruka, Elvita. Pasveicināt delfīnus nesanāks : [ceļojuma iespaidi Kaukāza
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551.
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552.
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(Jelgava), Dmitrija Bogdanova (Daugavpils) domrakstiem // Rosme. - ISSN 0201-811X. Nr.6 (2014), 13.-14. lpp.
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Izstādes
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Ķikute, Līga. Pievienotā vērtība : [par RPO biedru darinājumu izstādi VEF
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574.
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Freiberga, Sarma. Koris jauniešiem ar īpašām vajadzībām : [fonds „Nāc
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(2014), 19.-20. lpp.
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Zegers, Ricards H.G. Johana Sebastiana Baha acis : [par vācu komp. (1685-
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Klīdzēja, Inga. Pasaule ap mums : [par mūziķa Aleksandra Sedliha un

dzejnieces Ineses Boļšakovas autorkoncertu "Pasaule ap mums"] / Inga Klīdzēja ; tekstā stāsta
I.Boļšakova // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.12 (2012), 6.-7. lpp.
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Zeltiņa, Ināra. Dvēseles vēstījums rēzekniešiem : [par neredzīgā mūziķa

Vladislava Trojāna koncertu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā
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Dubovika, Anna. Kā čamdīgā Anna par skolotāju kļuva : [par studijām un
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// Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.3 (2014), 16.-17. lpp.
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(2013), 3.-4. lpp.
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Zvirgzde, Anita. Žurnālu "Rosme" beidzot varēs lasīt arī elektroniski : [par

Latvijas Neredzīgo biedrības žurnālu] / Anita Zvirgzde // Rosme. - ISSN 0201-811X. - Nr.2
(2014), 12.-13. lpp.
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16.-17. lpp.
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1902) 170.dz.d un par dzejnieku un literārā eposa „Lāčplēsis”autoru] / Ilgvars Hofmanis
// Rosme. - ISSN 0201-811X.- Nr.10 (2011), 20.-22. lpp.
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