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ARHĪVU DZĪVE

2019. GADA STARPTAUTISKĀS ARHĪVU PADOMES 
KONFERENCE ADELAIDĀ

2019. gada nozīmīgākais pasākums arhīvu nozarē – Starptautiskās Arhīvu padomes 
(International Council on Archives) konference notika 21.–25.  oktobrī Adelaidā 
Austrālijā, pulcējot ap 600 dažādu atmiņas institūciju pārstāvju no Ziemeļamerikas, 
Dienvidamerikas, Austrālijas, Eiropas, Āfrikas un Āzijas. Starptautiskās Arhīvu 
padomes un tās sadarbības partneru Austrālijas Arhīvistu biedrības (Australian 
Society of Archivists), Jaunzēlandes Arhīvu un skaņas ierakstu asociācijas (Archives 
and Records Association of New Zealand Te Huinga Mahara) un Starptautiskās arhīvu 
padomes Klusā okeāna reģiona nodaļas (Pacific Regional Branch International Council 
on Archives) organizētās konferences tēma bija “Projektējot arhīvu” (Designing the 
Archive). Šajā reizē rīkotāju mērķis bija parādīt, kā datu, informācijas un dokumentu 
pārvaldītāji un arhīvisti izmanto un nākotnē varētu izmantot dažādas uz cilvēkiem 
orientētas plānošanas pieejas, lai tās sekmētu klientu, ieinteresēto personu un kopienu 
apmierinātības pieaugumu ar sniegtajiem pakalpojumiem. 

Visas konferences dienas sākās ar īpaši izraudzītu autoru priekšlasījumiem, ar viņu 
starpniecību ļaujot atklāt jaunus apvāršņus arhīvu nozarē. Visi referenti bija savas 
jomas eksperti  – tehnoloģijās, pētniecībā, sabiedrības izpētē u.  tml. Priekšlasījumu 
autore Dr. Mišela Kasvela (Caswell) referātā “Novērtējums kā politikas stratēģija: mūsu 
vērtību sistēmu apspiešana” balstījās uz savu akadēmisko interesi par to, kā indivīdi 
un sabiedrība aktivizē arhīvus, lai veidotu identitātes un radītu spēcīgu piederības 
izjūtu. Kvīnslendas Tehnoloģiju universitātes atraktīvais profesors Mareks Kovalkevičs 
(Kowalkiewicz), izmantojot savas zināšanas digitālajā ekonomikā, novērtēja arhīvu 



155ARHĪVU DZĪVE

nozares pētniecības iespējas un to, vai arhīvu jomā strādājošie maz apzinās, kādēļ 
arhīvi ir nepieciešami sabiedrībai. Tad, kad tiks rasta atbilde uz šo jautājumu, tad arī 
arhīvi zinās, kas ir tas produkts, ko “pārdot”. Dr. Elizabete Šeperda (Shepherd) referātā 
“Atšķetināt sevi no lietu materiāliem: uz cilvēku vērsta lietvedība” runāja par MIRRA 
projektā (personas, kuras dažādu iemeslu dēļ bērnībā atradušās sociālo darbinieku 
uzraudzībā) pieredzēto jeb par to, kā lietvedības dokumentu veidotāji daudz rūpīgāk 
varētu dokumentēt informāciju, apzinoties, ka nākotnē kādam tas būs ļoti svarīgs 
izpētes avots, lai apzinātos savu personīgo vēsturi. Kā noslēdzošā priekšlasījuma autore 
uzstājās “sabiedrības arhīviste” Kanādas indiāņu pēctece Kamila Kalisona (Callison) 
ar priekšlasījumu “Godinot iezemiešu balsis un veidojot attiecības arhīvu un kultūras 
atmiņas praksē”. Viņa pauda personīgās atziņas par arhīvos glabāto dokumentu īpašo 
lomu patiesības atklāšanā saistībā ar iezemiešu vēsturi, valodām un kultūru, kas tikpat 
labi būtu attiecināmas uz ikvienu tautu un tās vēsturi. 

Konferences dalībniekiem bija plašas izvēles iespējas, jo katru dienu darbojās 
četras paralēlas sesijas par inovācijām un eksperimentiem, par lietvedības sistēmām, 
par projektēšanu un pārveides procesiem, kā arī ļoti būtiskiem jautājumiem, kas skar 
jautājumus par Austrālijas pamatiedzīvotāju vēsturi. Kopumā konferencē uzstājās 
ap 160 referentu, pārstāvot vairāk nekā 40 valstis. Šajās dienās notika lekcijas, 
semināri, diskusijas, kur tika runāts par radošuma, dažādu inovāciju, kopprojektu, 
eksperimentu u.  c. izmantošanu informācijas pārvaldības sistēmu, arhīvisko 
programmu un pakalpojumu, arhīvu ēku un telpu un digitālo arhīvu izstrādē. Ar 
konferencē izskanējušajiem referātiem var iepazīties šeit: https://www.ica.org/en/
dtaadelaide2019.

Es apmeklēju sesijas, kas personīgi likās interesantas un varētu būt noderīgas, 
veicot amata pienākumus Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un 
uzziņu sistēmu nodaļā. Tā, piemēram, sesijas “Vārdi ar nodomu: arhīviskā apraksta 
izaicinājumi” laikā klātesošie arhīvisti dalījās pieredzē par dažādu valstu tradīcijām 
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un noteikumiem saistībā ar arhīviskajiem aprakstiem. Noskaidrojās, ka ir valstis, kur 
aprakstos jāievieto brīdinoši paziņojumi par sensitīviem datiem un svešvalodām, ka ir 
dažāda nostāja un risinājumi saistībā ar tā sauktajiem vēsturiskajiem aprakstiem u. c. 
Sesijas vadītāji arī aicināja ikvienam pārdomāt, kāda loma šajā procesā ir arhīvistam un 
vai nav pienācis laiks ietekmēt politikas veidotājus, reformēt līdzšinējās tradīcijas un 
piemērot tās mūsdienu prasībām. Ļoti pamācoša un noderīga bija Norvēģijas kolēģu 
pieredze sesijā “Kā pārdot arhīvus?”. Norvēģijas arhīvistu biedrības (The Norwegian 
Association of Archives) pārstāvji pastāstīja, kā viņiem kā nevalstiskas organizācijas 
pārstāvjiem trīs gadu laikā, mērķtiecīgi strādājot ar norvēģu politiķiem un sabiedrību, 
bija izdevies iegūt valdības finansiālu atbalstu gandrīz 1 miljona eiro apmērā privāto 
arhīvu uzturēšanai. Liela nozīme panākumu gūšanā bija arī arhīvu un arhīvistu 
profesijas popularizēšanai sabiedrībā, skaidrojot, kas ir arhīvs un kādas ir tā funkcijas. 
Arhīviem ir nepieciešama publiska balss, lai tos sadzirdētu, un vislabāk to var paveikt 
tādas nevalstiskas organizācijas kā biedrības, ne valsts institūcijas. Tāpat vairākās 
sesijās, piemēram, “Kā padarīt arhīvus pieejamus ar inovāciju, pārprojektēšanas un 
digitālo iniciatīvu palīdzību”, “Jauni domāšanas virzieni par arhīva telpu un arhīva 
ēku dizainu”, referenti vērsa uzmanību uz telpām, kādās arhīvi ir atradušies līdz šim 
un kā pakāpeniski notiek transformācija uz mūsdienu prasībām atbilstošas vides 
iekārtošanu. Piemēram, P. Lesters (Lester) priekšlasījumā “Arhīviskā telpa: pāreja uz 
lietotājiem orientētu telpu”, izmantojot Mančestras pilsētas (Lielbritānija) “Arhīvi+” 
projekta piemēru (sk. http://www.archivesplus.org/about-archives/), parādīja, kā 
dažādas teorijas ir iespējams realizēt dzīvē. Līdz šim arhīva telpa ir raksturota kā 
politiskās varas vieta, kā arhivāru varas simbols, kā templis un cietums, kur klients 
darbojas tikai pasīvā veidā. Lai arī līdzšinējie “arhīvu tempļi” kļūtu lietotājiem 
draudzīgāki, tajos ir nepieciešams ieviest uz lietotāju orientētu dizainu, kas būtiski 
maina līdzšinējos priekšstatus par noslēgto un nepieejamo arhīvu telpu. Šāda pieeja 
tika izmantota minētajā “Arhīvi+” projektā, kur bibliotēkas ēkā kopš 2014. gada 
darbojas vienots arhīvu centrs, apvienojot vienviet arhīvus, universitāti, brīvprātīgo 
organizācijas u. c. Pārstāve no Francijas O. Velfelē (Welfelé) iezīmēja problēmu, kas 
pazīstama visu pasaules valstu arhīviem. Proti, 20.  gs. vēsturiskie arhīvi nereti bija 
izvietoti to funkcijām nepiemērotās telpās. Arī tās arhīvu telpas, kas ir bija celtas 
arhīvu vajadzībām, ir pārpildījuši milzīgie dokumentu apjomi. Arhīviem ir jāpieņem 
21.  gs. jaunie izaicinājumi un jaunās tehnoloģijas, tomēr tas nenozīmē, ka vecās 
arhīvu ēkas ir jānomaina tikai ar jaunām. Referente iepazīstināja ar dažādiem pasaules 
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piemēriem, kā jaunākajos arhīvu ēku projektos sadzīvo vecais ar moderno. Viens no 
veiksmīgiem renovācijas projektiem ir Francijas Nacionālā arhīva Ziemeļu nodaļas 
ēka Lillē, kur 1961. gadā celtā ēka no ārpuses tika apšūta ar dubultu fasādi. Savukārt 
Somijas Nacionālā arhīva jaunajā ēkā Hemēnlinnā vecie simboli sadzīvo ar jaunām 
tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz to, vai arhīvu ēkas ir jaunas vai vecas, tajās visās 
satiekas mūsdienu datortehnika, fotolaboratorijas ar vēsturiskiem dokumentiem, 
kartēm, fotogrāfijām, manuskriptiem, jo, pats galvenais – tās ir radītas cilvēkiem. 

Konferencē gūtie iespaidi un dzirdētais apliecina, ka šis patiesi bija gada 
nozīmīgākais notikums arhīvu jomā, pat neraugoties uz tālo ceļojumu uz otru pasaules 
malu. Tā bija unikāla iespēja klātienē redzēt un dzirdēt pasaules mēroga ekspertus 
arhīvniecības jomā; iegūt daudzveidīgu informāciju par aktualitātēm arhīvu jomā un 
arhīvistu profesijā; iepazīties un nodibināt kontaktus ar savas profesijas pārstāvjiem 
no dažādām pasaules valstīm un uzzināt personīgus stāstus par darba specifiku. 
Kā apliecina konferencē dzirdētais, arhīvi visā pasaulē pakāpeniski piemērojas un 
pārveidojas atbilstoši 21. gs. sabiedrības vēlmēm un vajadzībām. Arhīvi no vēsturiski 
noslēgtām un ekskluzīvām politiskās varas platformas vietām lēnām pārtop par 
mūsdienu sabiedrībai interesantām, uz klientu orientētām, atraktīvām institūcijām, 
tajā pašā laikā saglabājot gadsimtiem senās funkcijas – vākt, saglabāt un nodrošināt 
pieejamību nacionālajam dokumentārajam mantojumam. 

Ineta Didrihsone-Tomaševska

LATVIEŠU TRIMDAS (DIASPORAS) 
ARHĪVS MINSTERĒ

2019. gada novembrī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva (LVA) 
darbinieki devās apzināt latviešu diasporas dokumentus Latviešu centrā Minsterē 
un 2020. gada martā sāka latviešu trimdas (diasporas) arhīva arhivēšanu – Minsteres 
latviešu ģimnāzijas dokumentu sakārtošanu. Diemžēl praktiskos darbus nācās 
pārtraukt ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ.

Latviešu trimdas (diasporas) arhīva Minsterē veidošanās, uzturēšanas un 
pastāvēšanas vēsture ir nesaraujami saistīta ar vairākām Vācijā dibinātām un savu 


