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arhīvistu biedrībā
Ineta Didrihsone-Tomaševska,  Ginta Orinska-Spirģe

latvijas arhīvisti iepazīst polijas arhīvus
Turpinot 2011. gada rudenī aizsākto tradīciju, kad Latvijas Arhīvistu biedrības 

biedri devās pieredzes braucienā uz Lietuvas valsts un privātajiem arhīviem,  
2013. gada oktobra sākumā (2.–5. oktobris) 31 arhīvists iekāpa tūrisma firmas 
autobusā un izbrauca no Rīgas dienvidu virzienā – uz Poliju. 

Pēc garā ceļa cauri Lietuvas teritorijai pirmā iepazīšanās ar Polijas arhīvu sistēmu 
notika robežpilsētā Suvalkos, kur mājvietu radis viens no mazākajiem arhīviem 
Polijā – Suvalku reģionālais arhīvs (www.suwalki.ap.gov.pl). Tajā latviešu delegāciju 
sirsnīgi sagaidīja un lielisku stāstījumu par arhīva vēsturi un ikdienu sniedza arhīva 
direktors Tadeušs Radzivonovičs (Radziwonowicz). Viņš pastāstīja, ka Suvalku 
arhīvs glabā dokumentus no 17. gs. līdz mūsdienām, bet visplašāk pārstāvēti ir  
19. gs. dokumenti. Arhīva darbinieki nodarbojas ar ģenealoģiskiem pētījumiem un 
dokumentu digitalizāciju. Arhīvam ir sava bibliotēka, daļa no tās izvietota arhīva 
lasītavās – telpās, kur mūs uzņēma. Lai iepriecinātu neierastos viesus, poļu arhīvisti 
bija atlasījuši materiālus par Latviju un latviešiem, piemēram, Rīgas notāra Valtera 
Līvena aktu grāmatas par 1925. gadu izraksts nr. 43 par pilnvaras izdošanu, kā arī 
parādīja nelielās laboratorijas telpas un izstāžu zāli. 

Iepriecināta par jauko uzņemšanu un viesmīlību, pa ceļam apskatot Lomžas 
pilsētas vēsturisko centru, arhīvistu delegācija turpināja ceļu uz galveno ceļojuma 
mērķi – Polijas galvaspilsētu Varšavu. Tajā atradās ne tikai zinātkāro arhīvistu 
naktsmītne, bet arī ir izvietotas nozīmīgākās Polijas arhīvu sistēmas iestādes – Polijas 
arhīvu ģenerālidirekcija (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Galvenais Seno 
aktu arhīvs (Archiwum Główne Akt Dawnych), Jauno aktu arhīvs (Archiwum Akt 
Nowych), Galvaspilsētas Varšavas Valsts arhīvs (Archiwum Państwowe Warszawy), 
Nacionālais digitālais arhīvs (Narodowe Archiwum Cyfrowe) un Nacionālās atmiņas 
institūts (Instytut Pamięci Narodowej). Pateicoties ekskursijas organizatoriem –  
Arhīvistu biedrībai, tūrisma firmas šoferiem un gidei –, disciplinētajiem arhīvistiem 
ekskursantiem un poļu kolēģiem, nepilnu triju dienu laikā tika apmeklētas gan visas 
(izņemot Nacionālās atmiņas institūtu) minētās iestādes, gan aplūkota Varšavas 
vecpilsēta un nogaršoti poļu nacionālie ēdieni, gan izstaigāta karaļu rezidence 
Lazenkos, iegādāti suvenīri mājās palicējiem un, protams, nostiprināti kontakti 
Latvijas Arhīvistu biedrības biedru vidū.

http://www.suwalki.ap.gov.pl/
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Pēc garā pirmās dienas pārbrauciena un spirdzinošā naktsmiera Latvijas Arhīvistu 
biedrības biedri otrajā dienā bija gatavi galvenā ceļojuma uzdevuma izpildei – 
Varšavā izvietoto arhīvu un iestāžu apmeklēšanai. 

No paša rīta arhīvistus jau gaidīja kolēģi no Polijas arhīvu ģenerālidirekcijas, 
kuri laipni uzņēma viesus savās mājās – vecā, cara laikā celtā ēkā. Šeit mūs vispusīgi 
iepazīstināja ar Polijas arhīva sistēmu un tās galvenajiem darbības uzdevumiem, 
virzieniem un panākumiem. Rūpes par dokumentu saglabāšanu Polijā uzņēmušies 
valsts arhīvi, resoru arhīvi (ministrijas, prezidenta administrācija, parlamenta arhīvs 
u. c.), privāto iestāžu un pašvaldību arhīvi. Arhīvistiskās vērtības uzglabā arī politisko 
partiju, baznīcu un klosteru, sabiedrisko organizāciju un privātie arhīvi. 

Polijas valsts arhīvos – trijos centrālajos arhīvos Varšavā un vairāk nekā 30 valsts 
arhīvos pārējā Polijas teritorijā – glabājas vairāk nekā 41 miljons arhīvu lietu, kas ir 
ap 309 000 km arhīvu plauktu. 

Polijas arhīvu darbības galvenie uzdevumi daudz neatšķiras no vispārpieņemtiem 
un mums pazīstamiem – dokumentu glabāšana, zinātniski tehniskā apstrāde, 
dokumentu pieejamības nodrošināšana, dokumentu saglabāšanas nodrošināšana 
(restaurācija, digitalizācija un mikrofilmēšana) un dokumentu radītāju (fondražu) 
uzraudzība. Tāpat Polijas arhīvos notiek aktīvs pētnieciskais un izglītojošais darbs 
un izdevējdarbība. Izdevējdarbībā liela loma ir Polijas Arhīvistu biedrībai. 

Protams, arhīvs ir un paliek dokumenta, lielākoties pergamenta, papīra, filmu 
lentes, fotopapīra un citu nesēju saglabātājs, tāpēc Polijas arhīvu sistēmā notiek plaša 
arhīvu ēku un glabātavu renovācija un celtniecība. Tā 2012. gadā Polijā uzcēla trīs 
nelielas jaunas arhīvu ēkas, piemēram, Radomā, bet divi arhīvi ir modernizēti. Poļi 
neslēpa, ka arī nākotnē viņi plāno ieguldīt līdzekļus gan esošo ēku modernizācijā, 
gan jaunas arhīvu ēku būvniecībā. 

Domājot par arhīvu attīstību 21. gadsimtā, poļu kolēģi uzsvēra arhīvu īpašo 
situāciju laikā, kad sabiedrība aizvien vairāk veido digitālos dokumentus un daudz 
labprātāk tādus izmanto. Tas liek paraudzīties uz arhīva lomu jaunajā situācijā, un 
tam ir jāņem vērā arī laikmetīgā arhīva lietotāja prasības. Šāda attīstība prasa jaunu 
arhīva likumu (šobrīd arhīvi darbojas pēc 1983. gada likuma), un 21. gadsimts liek 
nopietni pārdomāt arhīvu sasaisti ar jaunākajām tehnoloģijām, plānojot kā datubāzu 
veidošanu, tā arī sapņojot par vienotu informācijas sistēmu. 

Jaunais laikmets nosaka arī nepieciešamību pēc plašākas dokumentārā 
mantojuma izmantošanas un aprites. Šeit var minēt poļu sadarbību ar citām 
valstīm. Visplašākā sadarbība ir izvērsta ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ar 
to saistītām organizācijām, kā EBNA, EAG, DLM Forums u. c. Savukārt ar valstīm, 
kas nav Eiropas Savienībā, Polijas arhīvus saista divpusēji līgumi, kur partnerībā ir 
Holokausta memoriālais muzejs un Jūtas štata Ģenealoģiskā biedrība (ASV). Īpašu 
vietu Polijas arhīvu sadarbības partneru vidū ieņem Polijas politiskās emigrācijas 
organizācijas ASV, Austrālijā, Eiropā u. c. 2013. gadā ir notikušas pārrunas ar Krieviju 
un Vāciju par dažāda līmeņa dokumentu atgūšanu un apmaiņu (restitūciju līgumi). 
Sadarbības formas ir ļoti dažādas – dalība konferencēs un semināros, arhīvistu 
apmaiņas programma, apmaiņa ar mikrofilmētiem materiāliem un skenētām arhīva 
materiālu kopijām, kopīgas starptautiskas izstādes un starptautiski projekti. 

Polijas arhīvu sistēmas darbinieki labprāt iesaistās starptautiskajos projektos. 
Kopumā poļu arhīvisti ir parakstījuši dažādus savstarpējos līgumus ar 26 pasaules 
valstīm, no kurām lielākā daļa ir Eiropas valstis, bet ir noslēgti sadarbības līgumi arī 
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ar tādām eksotiskām zemēm kā Ķīna un Irāna. Kā nozīmīgus sadarbības partnerus 
paši poļi min Literatūras institūta “Kultūra” arhīvu un Pilsudska institūtu Ņujorkā.

Polijas arhīvi piedalās projektos, kas veicina arī ar Poliju saistīto dokumentu 
izpēti, piemēram, projekts “Polijas atmiņas atjaunošana” un sadarbībā ar UNESCO 
dalība projektā “Pasaules atmiņa”. Tāpat ir izveidota palīdzības programma par 
arhīva darbu, kas ir saistoša pasaulē esošajām poļu iestādēm. Un, tāpat kā latvieši, 
arī poļi piedalās Eiropas projekta APEX Eiropas arhīva portāla veidošanā. Eiropas 
arhīva portālā poļu kolēģi laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam paredzējuši ievietot 
datus par vairāk kā 1 miljonu lietu no IZA datubāzes un ap 300 000 skenēto materiālu. 

Arhīvu dalība dažādos projektos ietver arī dokumentu elektronisko kopiju 
izgatavošanu, izmantojot ICARUS (International Centre for Archival Research), 
informācijas apkopošanu par slāvu tautu valstu galvaspilsētām un pilsētām, kā arī 
pārrobežu projektus. 

Pēc izsmeļošā Polijas arhīvu sistēmas darbības raksturojuma Latvijas arhīvisti 
devās uz vecpilsētu, lai tur jau pavisam citā noskaņā iepazītos ar lielākajiem Varšavas 
arhīviem. 

Vispirms jāmin Galvenais Seno aktu arhīvs. Arhīva pirmsākumi meklējami  
1807. gadā, kad saskaņā ar Tilzītes miera līgumu tika izveidota Varšavas kņaziste, un 
no Prūsijas tika atgūti iepriekšējos gados aizvestie metriskie un iestāžu dokumenti. 
Savukārt uz Austriju aizvestos dokumentus atguva laika posmā no 1810. līdz  
1811. gadam. Šo notikumu virpulī 1808. gadā izveidoja Kopējo tēvzemes arhīvu 

Galvaspilsētas Varšavas Valsts arhīva lasītava. I. Mihējeva foto
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(Archiwum Ogólne Krajowe), kas līdz 1820. gadam atradās karaļa pilī. Šis arhīvs 
ir pirmais publiskais poļu arhīvs un vienlaikus arī vecākā poļu valsts iestāde, kas 
darbojas nepārtraukti kopš 19. gadsimta. Protams, laika gaitā arhīvs mainījis savu 
vārdu. No 1831. līdz 1839. gadam tā nosaukums bija Galvenais tēvzemes arhīvs, 
pēc tam to pārdēvēja par Galveno caristes arhīvu, bet 1880. gadā – par Seno aktu 
Varšavas galveno arhīvu. Kopš 1918. gada to sauc par Galveno Seno aktu arhīvu, un 
šis nosaukums ir saglabājies līdz mūsdienām. 

Tomēr vēsture nav bijusi saudzīga pret Polijas vecāko arhīvu, un Otrā pasaules 
kara laikā tas cieta ievērojamus zaudējumus. Līdz 1939. gadam Galvenais 
Seno aktu arhīvs bija Polijā lielākais dokumentu glabātājs par laika posmu no  
12. līdz 18. gadsimtam. Paši poļi ir aprēķinājuši, ka 2013. gadā arhīvā glabājas tikai  
15–20 % no tā arhīvu materiāla daudzuma, kas bija arhīva glabātavās 1939. gadā. 
Lielus postījumus nodarīja gan 1939. gada Varšavas bombardēšana, gan ugunsgrēki  
1944. gada septembrī un decembrī. Kopējie aprēķini liecina, ka šajos ugunsgrēkos 
gāja bojā 90–95 % visu arhīva materiālu. Pirms kara arhīvā bija līdz 1500 fondiem, bet 
šobrīd to ir tikai 464, un 2 miljonu glabājamo vienību vietā pašlaik arhīvā ir vairs tikai 
314 562 vienības. 

Taču arī tie materiāli, kas saglabājušies līdz mūsdienām, ir ievērības cienīgi. 
Vecākais arhīva dokuments ir 1155. gadā pāvesta Adriāna IV izdota bulla. Bez šī 
vērtīgā dokumenta arhīvā atrodami karaļu, valsts centrālo iestāžu, magnātu un 
šļahtiču dzimtu un dzimtsarakstu dokumenti līdz pat 1945. gadam. Tāpat arhīvā 
glabājas arī “slēgtais” fonds. 

Galvenā Seno aktu arhīva dokumenti ir iekļauti arī UNESCO projekta “Pasaules 
atmiņa” sarakstos. “Pasaules atmiņā” ir iekļauts gan 1573. gada 28. janvāra Varšavas 
konfederācijas līgums, gan Radzivillu Varšavas arhīvs, kurā atrodami dokumenti no 
1190. līdz 1947. gadam. 2013. gadā šajā sarakstā iekļāva arī poļu–turku miera līgumus, 
kas noslēgti laika posmā no 15. līdz 17. gadsimtam. 

Tālāk arhīvistiem stāstījumu par Galvaspilsētas Varšavas Valsts arhīvu sniedza 
arhīva pārstāve. Galvaspilsētas Varšavas Valsts arhīva centrālā ēka atrodas Varšavas 
vecpilsētā, bet tam ir vairākas filiāles, piemēram, Mazovijas Grodziskā, Lovičā, 
Mlavā, Pultuskā un Otvockā. Arhīvs dibināts 1792. gada aprīlī ar mērķi uzglabāt 
pilsētas municipālos dokumentus. Tomēr 1863. gada janvāra sacelšanās laikā poļi, lai 
pasargātu sevi no Krievijas apspiedējiem, sadedzināja lielu daļu arhīva dokumentu. 
Kā varoņdarbu poļi stāstīja par tā laika arhīvistu pašaizliedzīgo rīcību, glābjot 
dokumentus no liesmām. 

Lai gan pilsētas arhīvs arī 20. gadsimtā piedzīvoja centienus tikt atkal izveidots un 
apvienots, patiesi nozīmīgs pagrieziena punkts bija 1935. gadā, kad par tā direktoru 
kļuva Adamss V. Englerts, kurš 1938. gada novembrī pilsētas arhīvu ieveda jaunās un 
arhīvam piemērotās telpās – Vecajā Arsenālā Dlugas ielā 52, kur bija iespējams glabāt 
visus Varšavas pilsētas dokumentus. Taču arī šis arhīvs piedzīvoja kara postu, un pēc 
Varšavas sacelšanās 1944. gadā nacistiskās Vācijas karaspēks centās iznīcināt visus 
materiālus, kas atradās Vecā Arsenāla telpās. Kopumā tiek lēsts, ka Otrā pasaules 
kara laikā zaudēti 70–80 % visu arhīvu materiālu. Pēc kara notika plaša materiālu 
apzināšana un iespēju robežās arī bojāto dokumentu restaurācija. Ar saglābtajiem 
dokumentiem pildīto pilsētas arhīvu 1951. gadā iekļāva Valsts arhīvu sistēmā (www.
warszawa.ap.gov.pl/english/history.html [skatīts 2014. gada 20. martā]).
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Latvijas Arhīvistu biedrības delegācija Galvaspilsētas 
Varšavas Valsts arhīvā. I. Mihējeva foto

Arhīva pārraudzībā 2012. gadā atradās 2 406 751 glabājama vienība, kas mērāmas 
22 355,19 arhīvu plauktu lineārajos metros. Arhīvā glabājas dokumenti no Varšavas 
un Mazovijas pašpārvaldēm, tiesu un dzimtsarakstu iestāžu dokumenti, slimnīcu 
dokumenti, kultūras un rūpniecības iestāžu dokumenti par laika posmu no 19. līdz 
21. gadsimtam. Galvaspilsētas Varšavas Valsts arhīva vecākais apraksts saglabājies 
no 1643. gada. Starp vērtīgākajiem fondiem jāmin Varšavas draudžu dokumenti (19.– 
20. gs.), hipotēku grāmatas, Varšavas pilsētas pārvaldes dokumenti ([1808.] 1914.–
1973. g.), 19. gs. cariskās pārvaldes un Varšavas Universitātes dokumenti (1867.– 
1917. g.).

Pēc informatīvi bagātajiem referātiem par Varšavas vecākajiem arhīviem Latvijas 
arhīvistiem bija iespēja paviesoties Galvenā Seno aktu arhīva glabātavās, laboratorijā 
un lasītavā, kā arī Galvaspilsētas Varšavas Valsts arhīva galvenajā ēkā un mājīgajās 
glabātavās.

Ieguvuši priekšstatu par poļu arhīvu likteņiem un pārdomājot dzirdēto, ceļinieki 
izklīda pa Varšavas vecpilsētas ielām un, baudot pilsētas nedaudz viltoto senumu, 
veldzējās tās viesmīlībā. Kaut iespaidu likās pārpārēm, daudzi gaidīja nākamo dienu, 
kas solījās būt vēl informatīvi bagātāka. 

Trešajā ekskursijas dienā arhīvisti viesojās Jauno aktu arhīvā, Nacionālajā 
digitālajā arhīvā un tikās arī ar Nacionālās atmiņas institūta pārstāvjiem.

Jauno aktu arhīvu jeb Jauno dokumentu centrālo arhīvu nodibināja saskaņā ar 
valsts galvas J. Pilsudska izsludināto dekrētu 1919. gada 7. februārī. Drīz pēc arhīva 
izveidošanas tas kļuva par vienu no lielākajiem Polijas arhīviem – 1939. gadā tā 
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pārvaldībā atradās valsts centrālo organizāciju dokumenti vairāk nekā 35 km arhīvu 
plauktu garumā. Diemžēl Otrā pasaules kara laikā 97 % šo dokumentu gāja bojā. 

Pašreiz arhīvs glabā dokumentus 25 km arhīvu plauktu garumā jeb aptuveni  
2400 dokumentu kolekciju par centrālo valsts institūciju darbību, dažādiem sociāliem 
un politiskiem notikumiem, kā arī materiālus par Polijas neatkarības periodu. Tāpat 
arhīvā glabājās milzīga fotogrāfiju, audiomateriālu un kartogrāfisko dokumentu 
kolekcija. Drīzumā ir plānots sākt glabāt arī elektroniskos dokumentus. Viss arhīvā 
esošais dokumentārais mantojums ir sistemātiski saglabāts, sakārtots un pieejams 
pētniekiem. Jauno aktu arhīvs darbojas arī kā pētnieciska institūcija, un tās speciālistu 
pētījumu rezultāti tiek publicēti arhīva izdevumos, piemēram, gadagrāmatā “Teki 
Archiwalne”.

Arhīvam ir arī neliels muzejs, un tā telpās tika uzņemti Latvijas arhīvisti. Šajā 
istabā, kas vairāk atgādināja muižnieku viesistabu, izstādīti unikāli priekšmeti, kas 
līdz ar nodotajiem dokumentiem nonākuši arhīva rīcībā. Tie kalpo kā Polijas vēstures 
uzskates materiāls ikvienam šeit nonākušajam un liek aizdomāties par arhīva vērtību 
nedalāmību ar muzejiskām vērtībām.

Tā kā tikai retais arhīvists ir bijis restaurācijas laboratorijās, kur iespējams sekot 
līdzi dokumentu restaurācijai, tad šo telpu apmeklēšana izraisīja īpašu interesi. 
Nevienam vien ekskursantam nodrebēja ceļi, kad Polijas arhīva darbinieks ar vieglu 
un ierastu kustību ieslidināja Otrā pasaules kara laika dokumentu duļķainā šķidrumā 
un ļāva par to parūpēties mašīnai, kas to sev raksturīgā nesteidzībā iznesa cauri 
šķīdumam neskartu un atskābinātu un tīru nodeva cita, vēl gādīgāka arhīvista rokās. 

Ar nepacietību un interesi Latvijas arhīvisti gaidīja tikšanos ar Nacionālā digitālā 
arhīva pārstāvjiem. Par Nacionālā digitālā arhīva izveidi, mērķiem un darbību 
iepazīstināja arhīva pārstāvji Bartolomejs Kučinskis (Kuczynski) un Malgožata 
Koltuna (Koltun). 

Nacionālais digitālais arhīvs izveidots 2008. gada 8. martā, reorganizējot  
1955. gadā nodibināto Audiovizuālo ierakstu arhīvu. Nacionālā digitālā arhīva 
misija ir glabāt digitālos dokumentus, fotogrāfijas, filmas un skaņu ierakstus, radīt 
to digitālās kopijas no cieto kopiju materiāliem, sniegt informāciju par arhīviem un 
padarīt arhīvu kolekcijas pieejamas sabiedrībai tiešsaistes režīmā. Kopumā arhīvā 
glabājās gandrīz 15 miljoni fotogrāfiju, 30 000 skaņu ierakstu, 2500 filmu, kā arī 
tradicionālie arhīva dokumenti. Pieeja arhīva kolekcijām ir bezmaksas, un tās var 
aplūkot divos veidos – vai nu apskatot oriģinālus Nacionālā digitālā arhīva lasītavās, 
vai to digitālās kopijas tiešsaistē. 

Līdz 2012. gada beigām Polijas arhīvos realizētajā digitalizācijas procesā bija 
sagatavoti 23 miljoni dokumentu digitālo kopiju, no tām 8 miljoni ir pieejami internetā 
(www.nac.gov.pl un www.audiovis.nac.gov.pl).

Dokumentu digitalizācijas procesā tiek ievēroti starptautiskie standarti, ko nosaka 
ISAD, ISAAR un Eiropas komisijas rekomendācijas. Lai nodrošinātu digitālo kopiju 
pieejamību tiešsaistē, poļu speciālisti izveidoja Integrētā arhīvu informācijas sistēmu 
“ZoSIA” (Integrated Archive Information System; www.szukajwarchiwach.pl). Tā ir 
pirmā tāda veida sistēma, ko izstrādājusi kāda publiskā sektora institūcija visā Polijā. 
Nākotnē ir iecerēts “ZoSIA” padarīt par Polijas Nacionālā arhīva vienīgo oficiālo 
informācijas sistēmu. Tāpat Nacionālais digitālais arhīvs plāno šo sistēmu piedāvāt 
izmantošanai arī citām institūcijām, ieskaitot bibliotēkas un muzejus. Kā centrālais 
valsts arhīvs Nacionālais digitālais arhīvs uzglabā arī mūsdienu poļu televīziju, 
radio, poļu ziņu aģentūru, Nacionālā filmu arhīva u. c. ierakstus.

http://www.nac.gov.pl/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/
http://www.szukajwarchiwach.pl
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Pēc prezentācijas arhīvistiem bija iespēja arī pašiem ielūkoties Nacionālā digitālā 
arhīva ikdienā – paviesoties darbinieku kabinetos, redzēt viņu datortehniku un 
glabātavas. Lai pilnvērtīgi noslogotu un izmantotu viņu rīcībā esošo tehniku (datori, 
skenieri utt.) un maksimāli ātri varētu nodrošināt digitālo dokumentu pieejamību 
patērētājiem, Nacionālajā digitālajā arhīvā darbinieki strādā diennakts maiņās!

Lai gan sākotnēji bija plānota viesošanās arī Nacionālās atmiņas institūtā, tomēr 
tā piespiedu pārcelšanās dēļ tikšanās ar Nacionālās atmiņas institūta harizmātisko 
pārstāvi direktora vietnieku Vojcehu Savicki (Sawicki) notika Nacionālā digitālā 
arhīva telpās. 

Nacionālās atmiņas institūtu oficiāli nodibināja 1998. gada 18. decembrī, kad 
Polijas parlaments pieņēma aktu par Nacionālās atmiņas institūta – komisijas par 
kriminālvajāšanu par noziegumiem pret poļu tautu – izveidošanu. Aktīvo darbību 
institūts uzsāka 2000. gadā, kad Seims ievēlēja institūta pirmo prezidentu profesoru 
Leonu Keresu (Kieres). 2005. gadā viņu amatā nomainīja profesors Janušs Kurtika 
(Kurtyka), bet kopš 2011. gada jūnija institūta prezidents ir vēsturnieks dr. Lukāss 
Kaminskis (Kamiński). 

Nacionālās atmiņas institūts ir speciāla institūcija, kurai piemīt gan valsts un 
tiesu administrācijas, gan arhīva, akadēmiska institūta un izglītības centra funkcijas. 
Daudzveidīgos uzdevumus nodrošina četri departamenti, un katrs no tiem pārvalda 
attiecīgo jomu: Komisija par kriminālvajāšanu par noziegumiem pret poļu tautu; 
Arhīvu dokumentu saglabāšanas un izplatīšanas birojs; Sabiedrības izglītošanas 
birojs un Drošības pārbaužu birojs. Institūts specializējas Polijas nesenajās vēsturē, 

Jauno aktu arhīva laboratorijā – Otrā pasaules kara 
dokumentu “mazgāšana”. I. Mihējeva foto
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nodarbojas ar nacistu un komunistu veikto noziegumu izmeklēšanu pret poļu tautu 
no 1939. līdz 1989. gadam, kā arī informē sabiedrību par izmeklēšanas rezultātiem. 
Šīs institūcijas piemērs raisīja debates mūsu arhīvistu vidū par situāciju Latvijā un 
mūžīgo “čekas maisu” jautājumu. 

Tā, neaizmirsuši siltus pateicības vārdus, bet tomēr – kurš pārdomās, kurš dziļās 
diskusijās iegrimis – Latvijas arhīvisti devās savās tālākajās gaitās. Izglītojošā daļa 
arhīvu jomā bija noslēgusies. Palika vairs nelielas izklaides – iepirkšanās, Varšavas 
panorāmas apskate no staļinisma stila debesskrāpja Kultūras un zinātnes nama  
30. stāva terases, suvenīru iegāde un ceļš mājup.

Ekskursija, kas deva jaunu pieredzi, patīkamas iepazīšanās un jaunu redzējumu, 
rosināja pārdomas arī par mūsu pašu darbu. Neviens vien arhīvists bija gatavs 
diskusijām par redzēto un Latvijas arhīvu sistēmas iespējām, tādēļ, īsinot laiku 
uz mājām, autobusā notika gan diskusija, gan tika veikta neliela aptauja. Aptaujā 
ekskursanti bija ne tikai atzinīgi novērtējuši brauciena programmu un redzēto, bet arī 
godīgi atzinās, ka dažu labu pārņem “balta skaudība par poļu tehniskajām iespējām 
digitalizācijā,” bet tajā pašā laikā redzētas arī Polijas sistēmas nepilnības, kas vēl jo 
vairāk rosināja padomāt par Latvijas arhīvu sistēmas alternatīviem ceļiem. Kā vērtīgs 
ieguvums tika minēta arī tuvāka iepazīšanās citam ar citu, jo biedrībā apvienojušies 
valsts, pašvaldību un privāto institūciju arhīvos strādājošie. 

Mājupceļā arhīvisti vienojās, ka ar gūtajiem iespaidiem un pieredzi ir jādalās arī 
ar tiem biedrības locekļiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja doties šajā braucienā. 
Tāpēc Latvijas Arhīvistu biedrības biedri 31. oktobrī aicināja visus interesentus un 
potenciālos biedrus uz biedrības viesu vakaru Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās 
Slokas ielā 16. 

Viesu vakarā, kurā piedalījās 52 dalībnieki, tika nolasīti ziņojumi par Polijas 
arhīvu sistēmu un glabātavām, Varšavas pilsētu un poļu nacionālo virtuvi, kā arī 
noskaidroti fotokonkursa laureāti. Šāds atskaites pasākums norisinājās pirmo reizi, 
bet visi klātesošie atzina, ka tāds kopsavilkums bijis ļoti vērtīgs. 

Turklāt no šīs ekskursijas palicis arī kāds “neliels atlikums”. Iedvesmojoties no 
poļu pozitīvās pieredzes sevis popularizēšanā, arī Latvijas Nacionālais arhīvs uzsācis 
aktīvi līdzdarboties starptautiskajos sociālajos tīklos. Bet tas jau ir cits stāsts! 

Secinājums tikai viens – jābrauc vēl! Atliek vien izvēlēties nākamo ceļa mērķi.


