
JAUNĀKĀ LITERATŪRA 

 

ARHĪVI 
 

 
    Российский государственный 
исторический архив: Путеводитель в 
четырех томах. Т. 1: Фонды высших 
государственных учреждений / Под ред. 
А. Р. Соколова, Д. И. Раскина. – Санкт-
Петербург: Сатисъ, 2000. – 302 с. 
 ISBN 5–7373–0139–7 (Т. 1) 
 ISBN 5–7373–0138–9 

 
     Izdevuma mērķis ir iepazīstināt ar Krievijas 
Valsts vēstures arhīva fondu saturu.  
     Atšķirībā no agrākajiem līdzīga veida 
izdevumiem šajā iekļautas arī ziņas par fondiem, 
kas arhīvā nonākuši pēdējo 45 gadu laikā, agrāk 
bija aizslepenoti un nebija pieejami pētniekiem. 
Pirmajā sējumā ir apkopotas ziņas par Krievijas    

 
impērijas augstāko pārvaldes iestāžu dokumentu fondiem. Rodams izsmeļošs informatīvais 
materiāls par Valsts padomes, Valsts domes, Ministru komitejas, Ministru padomes, Senāta 
(arī senatoru revīziju), Sinodes, Ķeizara personīgās kancelejas, Ķeizarienes lietu pārvaldes, 
augstāko komiteju, Somijas lielkņazistes valsts sekretāra, Augstākās krimināltiesas u.c. 
iestāžu fondiem. Grāmata sniedz īsu ieskatu arī šo iestāžu vēsturē, dota fondu satura 
anotācija. 

Latvijas vēstures pētniekiem šis izdevums noderīgs, pētot Krievijas impērijas politiku 
un pārvaldes iestāžu darbību Baltijas guberņās, kā arī izzinot citus vēstures jautājumus. 

 
 

   Высшие и центральные государственные 
учреждения России: 1801–1917. Т. 1: Высшие 
государственные учреждения / Отв. 
сост. Д. И. Раскин. – Санкт-Петербург: Наука, 
1998. – 302 с. 

ISBN 5–02–028386–X (Т. 1) 
ISBN 5–02–028394–0 
 
Izdevums apkopo ziņas par Krievijas 

impērijas augstākajām un centrālajām iestādēm 
un to dokumentiem, kas glabājas dažādos 
Krievijas arhīvos. Sniegta arī sistematizēta 
informācija par pārvaldes uzbūvi, varas iestāžu 
funkcijām, to struktūru un vadītājiem. 

Grāmatas pirmajā sējumā iekļautas ziņas 
par augstākajām valsts institūcijām, piemēram, 
Valsts padomi un tās tiešajā pakļautībā esošajām 

 
 
 
iestādēm, Ministru komiteju, augstākajām komitejām, Ministru padomi u.c. Par katru 
administratīvo vienību sniegta anotācija: iestādes nosaukums un tā izmaiņas, pastāvēšanas 
laiks, vadītāji, struktūra un tās maiņas, likumdošanas akti, kas noteica iestādes darbību, u.c.; 
norādīta arī iestādes dokumentu atrašanās vieta (arhīva nosaukums un fonda numurs) un 
dokumentu apjoms. 
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Grāmata ir noderīga gan arhīvistiem, gan politiskās un valsts pārvaldes vēstures 
pētniekiem. Izdevuma veidotāji plāno otrajā sējumā dot ziņas par Krievijas impērijas civilajām 
centrālajām pārvaldes iestādēm un trešajā – par militārajām un diplomātiskajām iestādēm. 

 
 

    История Римско-Католической Церкви в 
Российской Империи (XVIII–XX вв.) в 
документах Российского государсвеного 
исторического архива / Гл. ред. 
К. Пожарский. – Санкт-Петербург; 
Варшава: Российский государственный 
исторический архив, 1999. – 289 с. 

ISBN 83–910255–2–7 
ISBN 5–87897–049–X 
 
Grāmatā, kurā teksts sniegts poļu un 

krievu valodā, apkopota informācija par 
Krievijas Valsts vēstures arhīvā 
(Sanktpēterburga) esošajiem dokumentiem, 
kuros rodamas ziņas par Romas katoļu 
baznīcas vēsturi Krievijas impērijā. 

 
 
Kopumā materiāli par Romas katoļu baznīcas darbību glabājas Krievijas Valsts 

vēstures arhīva 117 fondos. Tie ir dažādu pārvaldes iestāžu, piemēram, Finansu ministrijas, 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas, Izglītības ministrijas, Iekšlietu ministrijas u.c., kā arī 
personīgie fondi. Nozīmīgs, apjomā bagāts dokumentu materiāls atrodas reliģisko lietu 
pārvaldes iestāžu fondos, piemēram, Iekšlietu ministrijas Ārzemju konfesiju garīgo lietu 
departamenta un Romas katoļu garīgās kolēģijas un Krievijas Romas katoļu baznīcu 
metropolīta kancelejas fondos. 

Grāmata ir noderīga viesiem, kas nodarbojas ar katoļu baznīcas vēstures pētniecību. 
Tajā rodams vērtīgs izziņas materiāls par dokumentiem, kas ļauj iepazīt katoļu baznīcas 
vēsturi Latgalē. 
 
 

    Automating Records Services / Ed. by 
Michael Roper, Laura Millar. – London: 
International Records Managment Trust, 
1999. –142 p. – (Management Public Sector 
Records: A Study programme.) 

ISBN 1–903354–02–1 

 
     Pēdējo desmit gadu laikā lietvedības 
sistēmas visā pasaulē piedzīvojušas lielas 
pārvērtības sakarā ar informācijas apjoma 
pieaugumu un tehnoloģijas izmaiņām. Tādēļ 
Starptautiskais lietvedības atbalsta fonds 
(International Records Management Trust), 
kurš jau kopš 1989. gada darbojas Londonā, 
Latvijas sagatavojis pašmācības programmu 
lietvedībā.  

 
Latvijas Valsts arhīvu speciālā bibliotēka iegādājusies vairākus šīs programmas materiālus, ko 
Starptautiskais lietvedības atbalsta fonds izstrādājis sadarbībā ar Starptautisko Arhīvu 
padomi. Šie materiāli paredzēti plašam lasītāju lokam, kas ikdienā nodarbojas ar dokumentu 
noformēšanu, to plūsmas pārraudzību un saglabāšanas nodrošināšanu. Tos var izmantot gan 
pašmācībai, gan attiecīgu kursu sagatavošanai un vadīšanai. 
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      Lietvedības pamatprincipi un galvenā terminoloģija ietverta mācību materiālā “Publiskā 
sektora lietvedība: principi un konteksts”. Te apskatītas lietvedības galvenās sastāvdaļas – 
dokumentu aprite, dzīves cikla noteikšana, to plūsmas organizācijas un kontroles sistēmas 
izveidošana, dokumentu klasifikācija, vērtības ekspertīze un glabāšanas termiņu noteikšana. 
Jāuzsver, ka šeit nevarēs atrast gatavus priekšrakstus un standartus par minētajām tēmām. 
Tas ir koncentrēts un uzskatāmi noformēts pamatprincipu apskats. Vispārīgs principu 
apkopojums ietverts arī mācību līdzeklī par arhīvu darba plānošanu “Arhīvu un dokumentu 
izmantošanas stratēģiskā plānošana”. 
 Papildus šiem vispārējus principus definējošiem materiāliem Valsts arhīvu speciālā 
bibliotēka iegādājusies vairākus atsevišķām arhīvniecības problēmām un dokumentu veidiem 
veltītus materiālus, kas Latvijā pašreiz varētu būt ļoti noderīgi. 
 Divi no šiem materiāliem aplūko Latvijā aktuālo jaunās tehnoloģijas izmantošanas 
problēmu. Viens no tiem ir “Dokumentu izmantošanas automatizācija”. Tajā konspektīvi 
izklāstīta tehnisko vajadzību apzināšana un datortehniskas izvēles svarīgums, sistēmas 
uzstādīšanas principi, personāla apmācības un sistēmas regulāras atjaunošanas 
nepieciešamība. Savukārt materiāls “Elektronisko dokumentu lietvedība” precizē elektroniskā 
dokumenta jēdzienu, apskata to dzīves cikla noteikšanas pamatprincipus, kā arī galvenās 
specifiskās problēmas – šo dokumentu izziņas vērtības un autentiskuma noteikšana un īpašās 
prasības to saglabāšanai. 
 Vēl viens no pašmācības materiāliem veltīts personālsastāva dokumentu lietvedībai 
un saglabāšanai – “Personāla dokumentu lietvedība”. Te ievadā sniegts pārskats par 
personāla dokumentu īpatnībām un to saglabāšanas nozīmi. Tālāk aplūkota to rašanās, 
lietvedības pamatprincipi, galveno dokumentu grupu iezīmes, to plūsma no rašanās brīža līdz 
nonākšanai arhīvā, iztirzāta arī lietvedības sistēmas izveidošana. Daudz uzmanības veltīts 
personāla dokumentu lietvedības pamatproblēmām, galvenokārt personas datu 
konfidencialitātes jomā. Atsevišķā nodaļā runāts par elektroniskiem personālsastāva 
dokumentiem un to lietvedības savienošanai ar jau esošo dokumentu lietvedības sistēmu. 
 Kopumā šī materiālu grupa palīdzēs radīt priekšstatu par demokrātiskas valsts 
publisko dokumentu lietvedības pamatprincipiem. 
 
     Kecskemeti Charles. Sovereignty. 

Disputed Claims. Professional Culture: 
Essays on Archival Policies. – Brussels, 
2000. – 365 p. – (Archives et Bibliothèques 
de Belique.) 
      ISSN 0775–0722 
    
   Čārlzs Kečkemeti ir īpaša personība 
pasaules arhīvistu kopienā. Viņš darbojies 
arhīvniecības nozarē gandrīz pusgadsimtu, 
lielu daļu no šī laika veltījis starptautiskai 
arhīvu sadarbībai un visu valstu arhīviem 
kopīgu problēmu risināšanai. Pēdējos 
30 darba gadus Č. Kečkemeti bija 
Starptautiskās Arhīvu padomes (SAP) 
ģenerālsekretārs. Tieši šajā laikā notika 
vēsturiskās pārmaiņas Austrumeiropā, kas  

 
iezīmēja jaunu pavērsienu arī SAP darbā. Č. Kečkemeti daudz darījis jauno demokrātisko 
valstu arhīvu un arhīvistu iesaistīšanai Eiropas un pasaules apritē. 

1998. gadā, kad Č. Kečkemeti atstāja SAP ģenerālsekretāra posteni, lai dotos pelnītā 
atpūtā, Beļģijas arhīvistu un bibliotekāru biedrība nolēma sagatavot viņa rakstu krājumu un 
izdot to līdz SAP kongresam Seviljā 2000. gadā. Kā uzsvērts grāmatas priekšvārdā, – lai 
saglabātu izdevuma aktualitāti ilgākam laika periodam, izvēlēti galvenie konceptuālie raksti 
par trim būtiskām problēmu grupām, kas īpaši saistījušas Č. Kečkemeti un arhīviem visā 
pasaulē būs svarīgas arī turpmāk. 
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Pirmā tematiskā grupa ir nacionālās suverenitātes būtiskā nozīme arhīvu kā kultūras 
mantojuma saglabāšanā. Tā aizsākas ar 1976. gadā publicēto rakstu par aktuālākajām arhīvu 
problēmām pasaulē un noslēdzas ar pārskatu par situāciju pasaulē pēc SAP kongresa Ķīnā 
1997. gadā.  
 Otra ārkārtīgi svarīga rakstu grupa ietver problēmas par vēsturisko peripetiju 
rezultātā radušos dažādu valstu savstarpējo prasību risināšanu arhīvu piederības jautājumos. 
Jau 1977. gadā, izpildot UNESCO pasūtījumu, Č. Kečkemeti sagatavojis pētījumu par 
principiem un kritērijiem, kas būtu jāievēro šāda veida pārrunās. Pētījumā apkopotas ziņas 
par starpvalstu līgumiem arhīvu turpmākās glabāšanas vietas jautājumos kopš 1645. gada 
(pavisam līdz 1975. gadam noslēgti 85 šāda tipa līgumi). Īpaši Eiropas valstu šāda veida 
arhīvu problēmām veltīts 1992. gadā publicētais raksts “Pārvietotie Eiropas arhīvi: vai nav 
laiks pēckara atrisinājumam?”. 1998. gadā autors apskatījis UNESCO un SAP darbību kopš 
1976. gada strīdīgo jautājumu risināšanā, savukārt 1992. gadā publicētā rakstā “SAP loma 
Eiropā pēc 1992. gada” viņš uzsver totalitārisma sabrukuma radītās iespējas pievērsties līdz 
tam nerisinātiem arhīvu piederības un pārņemšanas jautājumiem. 
 Trešais problēmu loks, kam autors pēdējā laikā veltījis īpašu uzmanību, ir arhīvistu 
profesija dažādos aspektos. Č. Kečkemeti neatlaidīgi iestājās par profesijas prestiža celšanu, 
arhīvistu atbildību vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, nepieciešamību mācīties un 
nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas. 1987. gadā viņš publicējis rakstu “Arhīvista 
profesionālā kultūra”, kurā apskatīta arhīvu un arhīvistu profesijas attīstības vēsture, 
atšķirības starp Eiropu un Ameriku un formulēti galvenie arhīva darbā ievērojamie principi. 
Attīstot tālāk šīs idejas, SAP Č. Kečkemeti vadībā izstrādāja un kongresā Ķīnā pieņēma 
arhīvistu Ētikas kodeksu, kura svarīgumu Č. Kečkemeti uzsver un izskaidro arī 1997. gadā 
publicētajā pārskatā par arhīvu situāciju pasaulē. 

Apkopojot savu bagāto pieredzi arhīvista profesijas attīstībā, Čārlzs Kečkemeti raksta: 
“Bija fascinējoši būt lieciniekam, kā priekšstats par arhīviem, kas dominēja, kad es sāku 
darboties šajā profesijā vairāk nekā pirms 40 gadiem – putekļaini papīri, kas derīgi tikai peļu 
barošanai – un arhīvistu – vecs kungs ar izcilu erudīciju, bet pilnīgi ne no šīs pasaules – 
pakāpeniski mainījās.” Jācer, ka arī Latvijā šāds priekšstats vairs nav sastopams. Lai 
apzinātos sava darba nozīmību un pasaules arhīvu būtisko problēmu risināšanas pieredzi, 
katram Latvijas arhīvistam būtu ieteicams izlasīt vismaz vienu Č. Kečkemeti rakstu. 
 
 
 

ARHĪVU ŽURNĀLI 
 

 

 

   Atlanti. – Maribor: International Institute 
for Archival Science, Regional Archives 
Maribor, 2000. – N 10. – 289 p.: il. 

ISSN 1318-0134 
 
     Šis numurs veltīts vienai tēmai – arhīvu 
bibliotēkām. Savā rakstā P. Klasinks 
(P. P. Klasinc) atzīst, ka bibliotēka praktiski ir 
katrā arhīvā. Tās atšķiras pēc lieluma, 
nozīmīguma, pieejamības un lomas, kāda tām ir 
arhīva darbā. Dažas bibliotēkas ir labi 
organizētas, citas nestrādā tik efektīvi. Autors 
uzsver, ka galvenā to loma ir būt par labām 
uzziņu bibliotēkām, un tādas varētu izveidot, 
sadarbojoties arhīvistiem un bibliotēku 
speciālistiem. I. Dalina un R. Hagsteda (I. Dahlin, 
R. Hagstedt) rakstā “Kāpēc gan nē? Bibliotēkas 
arhīvos” dalās pārdomās par to, kas ir galvenais 
kopsaucējs arhīvistu un bibliotekāru darbā. 
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Tajā pašā laikā autori uzsver arī faktu, ka abu profesiju pārstāvjiem ir atšķirīgs 
uzziņu materiāls un šo abu grupu pārstāvji neieklausās viens otrā, kad runa ir par svarīgāko – 
informācijas izplatīšanu sabiedrībā un tās nodošanupētniekiem, kaut arī tas ir gan 
bibliotekāru, gan arhīvistu darba galvenais mērķis.   

Citi šī numuri rakstos īsi pastāsta par darba organizāciju Itālijas, Francijas, 
Slovākijas, Ungārijas un Bavārijas arhīvu bibliotēkās. Interesants ir arī G. Baranovas raksts 
par bibliotēkām Lietuvas arhīvu sistēmā. Autore atklāj uzziņu bibliotēku mērķus un attīstības 
perspektīvas Lietuvas valsts arhīvos. Šo bibliotēku fondos glabājas ne vien unikālas grāmatas, 
bet arī rokasgrāmatas un kolekcijas ar vēsturisku vērtību. Uzziņu bibliotēku uzdevums 
Lietuvas valsts arhīvos ir arī informācijas izplatīšana par jaunajām grāmatām un 
automatizētu datu bāzu un elektronisko katalogu veidošana, kas radītu iespēju sasaistīt visu 
Lietuvas arhīvu bibliotēku sistēmu vienotā tīklā. 

 
 
 
 
 
 

VĒSTURES AVOTI 
 
 

    Pauls Šīmanis. Raksti: 1933–1940 / Sast. 
H. Šimkuva, izd. sagat. un izdevis 
D. A. Lēbers. – Rīga, 2000. – 92 lpp. 
     ISBN 9984–9348–3–7 

    
     Grāmatā nāca klajā sakarā ar politiskajam 
darbiniekam un žurnālistam Paulam Šīmanim 
veltīto starptautisko konferenci Rīgā 2000. gada 
26. septembrī. 
     Izdevumā ir apkopoti P. Šīmaņa raksti, kas 
publicēti no 1933. līdz 1940. gadam Austrijā un 
Polijā, un tādēļ Latvijā nebija zināmi un pieejami. 
1933. gadā P. Šīmanis aizbrauca no Rīgas, jo 
nacistiskās Vācijas spiediena rezultātā tika 
atbrīvots no laikraksts “Rigasche Rundschau” 
galvenā redaktora amata. 

 
  
 Krājumā iekļautie raksti pārsvarā ir tapuši Vīnē. Tie atmasko nacionālsociālisma 
idejas un nacistiskās Vācijas politiku. Šīs publikācijas ir spilgta liecība P. Šīmaņa – Latvijas 
pilsoņa – nostājai tālaika Eiropas politiskajās norisēs. 
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VĒSTURE 
 

    Балтийский архив: Русская культура в 
Прибалтике / Сост. Ю. Абызов. – Рига: 
Даугава, 2000. – Т. VI. – 403 с.: илл. 
 ISBN 9984–9390–1–4 
 
     Krājumā apkopoti materiāli par krievu 
kultūras un sabiedrisko dzīvi Baltijā. J. Abizovs 
publicēšanai sagatavojis 1892. gadā laikrakstā 
“Рижский вестник” ievietoto Baltijas guberņās 
dzīvojošo baronu uzvārdu reģistru. T. Šora sniedz 
ieskatu profesora Davida Grimma atmiņās, kas 
glabājas Igaunijas vēstures arhīvā. S. Isakovs 
sagatavojis publicēšanai un komentējis Georga 
Tarasova manuskriptu “Krievi Igaunijā” (1927), 
kas glabājas Igaunijas Valsts arhīva filiālē 
Tallinā. 
    Latvijas komunistiskās partijas nomenklatūras 
veidošanās un pastāvēšanas procesos. 

 
  
 
 I. Apines pētījums, kas tapis izmantojot Latvijas Valsts arhīva materiālus, sniedz 
ieskatu 

Vairāki krājumā ievietotie raksti vēsta par krievu kultūras norisēm Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā. Viens no plašākajiem materiāliem veltīts satīriķim Arkadijam Buhovam, kurš 
20. gados dzīvoja un strādāja Kauņā. 

Detalizēts izziņas materiāls par ebreju presi Latvijā (1919–1940) rodams B. Ravdina 
sastādītajā radītājā, kurā reģistrēti 199 izdevumi. Tas sagatavots, izmantojot Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko lietu departamenta fondu (3724. f.). 

Grāmata ir vērtīgs izziņas materiāls ikvienam, kurš interesējas par Baltijas vēsturi. 
 
 

 

 

     Россия и Балтия: Народы и страны. 
Вторая половина XIX – 30-е гг. XX в. / Отв. 
ред. А. О. Чубарьян. – Москва: Институт 
всеобщей истории Российской академии 
наук, 2000. – 172 с. 
      ISBN 5–94067–013–X 

 
     Krievijas Zinātņu akadēmijas Vispārējās 
vēstures institūta izdotajā krājumā iekļauti 
Krievijas un Baltijas valstu vēsturnieku raksti, 
kuros iztirzāti abu valstu vēstures kopējie 
aspekti. Hronoloģiski raksti iedalāmi divās daļās. 
Pirmajā – pētījumi, kuru tematika veltīta 
laikposmam līdz 1917. gada oktobrim. Piemēram, 
H. Stroda raksts par latviešu zemnieku 
izceļošanas sākumiem uz Krieviju 19. gs. 40.–60.  

 
gados, J. Nazarovas apcere par latviešu inteliģenci Krievijā 19. gs. otrajā pusē, V. Štrausa 
pētījums par ārstu A. Zandbergu – K. Valdemāra darba turpinātāju, L. Malahovskas darbs par 
Baltijas guberņām – Eiropas un Krievijas ekonomisko sakaru tranzītteritoriju 19. gs. beigās un 
20. gs. sākumā. Vairāki raksti veltīti kultūras jautājumi. G. Goluba aplūko E. Vīgnera lomu 
Latvijas un Krievijas muzikālajā dzīvē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, bet T. Zeļukina – 
latviešu mākslinieku līdzdalību Krievijas mākslas norisēs (1900–1910). 
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 Grāmatas otro daļu veido raksti, kas hronoloģiski aptver laikposmu no 1917. gada 
līdz 30. gadiem un skar politiskās un militārās vēstures jautājumus. Piemēram, Ē. Jēkabsona 
un V. Ščerbinska publikācijā iztirzāta latviešu militāro formējumu dalība Krievijas pilsoņu 
karā, I. Kukuškina aplūko Lietuvas un Krievijas attiecības 1920. gadā, kad risinājās intensīvas 
miera sarunas, Z. Butkus analizē pirmā padomju sūtņa Lietuvā A. Akselroda darbību, bet 
M. Ilmjarvs – PSRS attieksmi pret Baltijas Antantes izveidi. 
 

    Grāmata: Veltījums latviešu grāmatas 
475 gadu atcerei: Rakstu krājums / 
Red. Aleksejs Apīnis, atb. red. Ināra Klekere. – 
Rīga: Latvijas Nacionāla bibliotēka, Reto 
grāmatu un rokrakstu nodaļa, 2000. – 196 lpp. 
     ISBN 9984–607–32–1 

  
     2000. gada novembrī apritēja 475 gadi, kopš 
klajā nācis pirmais iespieddarbs latviešu valodā. 
Rakstu krājums “Grāmata” ir Latvijas 
grāmatniecības un bibliotēku vēsturnieku 
veltījums šī notikuma atcerei. 
Ar krājumā publicēto rakstu palīdzību autori 
vēlējušies atklāt ne vien līdz šim mazāk zināmas 
šķautnes Latvijas grāmatu un bibliotēku pasaulē,  
vēstīt par šī kultūras novada darbinieku 
centieniem un veikumu pagātnē, bet arī parādīt  

 

 
 
šodienas grāmatniecības un bibliotēku vēsturnieku pētniecisko interešu daudzveidību. 

“Grāmatu” ievada A. Apīņa sastādītais rādītājs “Hernhūtiešu vēsturiska un biogrāfiska 
satura rokraksti”, kas apkopo tajā ietvertās tematikas rokrakstu repertuāru un ir atbalsts 
pētniekiem avotu meklējumos. 

Vēlēšanās aktualizēt mazāk pazīstamu E. Dinsberga sacerējumu, ko pamatoti varam 
uzskatīt par atslēgu 19. gadsimta 40. gadu latviešu literārā procesa norišu izpratnei, un 
bagātināt priekšstatu par autora personību, kuras novērtējumu traucē arī vēlākajos gados 
radusies stereotipu kārta, bija pamatā I. Klekeres sagatavotajai “Goda rīmes latviešu tautas 
kopējiem” jaunai komentētai publikācijai. 

Daiļliteratūras izdošanas vēsturei pievērsusies L. Limane. Rakstā “Literārā proza 
latviešu grāmatniecībā un sabiedrībā 19. gadsimta pēdējā trešdaļā” atrodams daudz ziņu par 
grāmatu repertuāru, autoriem, tulkotājiem, apgādiem, kas pievērsušies šai daiļliteratūras 
nozarei, kā arī par sabiedrības attieksmi pret dažādām literārām parādībām. 

Viens no krājumā ievietotajiem darbiem veltīts grāmatu mākslas vēsturei. V. Villeruša 
studija “Riharda Zariņa agrīnais devums preses grafikā” ne tikai ļauj izprast mākslinieka 
sniegumu, tā ieskicē arī dažādu latviešu mākslas strāvojumu un personību attieksmes. 

Krājuma lappusēs pie lasītāja nonāk divi pētījumi par latviešu apgādu darbību – 
V. Zandera raksts “Nozaru literatūras izdevumi Rīgas Latviešu biedrības apgādā” un  
G. Rudzītes apkopojums “Latvijas Rēriha biedrības izdevumi”. 

V. Stikāne savā pirmajā bibliotēku vēsturei veltītajā publikācijā “Skolotāja Dāvja 
Ozoliņa darbība Jaunrozes bibliotēkas veidošanā” detalizēti izsekojusi latviešu publiskās 
bibliotēkas tapšanas grūtībām un panākumiem laikā, kad cariskās Krievijas piekoptā 
pārkrievošana bija īpaši agresīva – l9. gs. pēdējā desmitgadē un 20. gs. sākumā. 

Latvijā lielāko inkunābulu krājumu apskatā “Inkunābulas Latvijas Akadēmiskajā 
bibliotēkā” aplūkojusi R. Jēkabsone. 
 
 

Sagatavojusi Maija Āboltiņa, Ināra Klekere un Vita Zelče 
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