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jaunākā literatūra

Atlas of damage descriptions of 
archival materials = Arhiivimaterjalide 
kahjustuste atlas = Arhīva dokumentu 
bojājumu katalogs. Compilers Ruth 
Tiidor ... [et al.]; editors Christopher S. 
Woods ... [et al.]; photographers Benno 
Aavasalu, Andres Kiho, Marika Vanaga]. 
Tartu: Rahvusarhiiv, [2013]. 169 lpp.: il. 

 ISBN 9789985858820

”Arhīva dokumentu bojājumu 
katalogs” ir īpaša un interesanta grāmata ne 

arhīvniecība

tikai saglabāšanas speciālistiem, arhīvistiem, bibliotekāriem un muzeju darbiniekiem, 
bet arī ikvienam interesentam, kurš ikdienā nonāk saskarsmē ar papīra izdevumiem. 
Grāmata ir neparasta arī tāpēc, ka tā sarakstīta un izdota paralēli trijās valodās –  
angļu, igauņu un latviešu. Tās tapšanā strādājuši speciālisti no Igaunijas – Rutha 
Tīdora (Tiidor), Eve Kēdusa (Keedus), Jāns Lehtaru (Lehtaru), Killike Pihkva (Pihkva), 
Kristina Tearala (Tearal), kā arī Latvijas autori Inga Šteingolde, Māris Jēkabsons, 
Oksana Plotņikova, Māra Sprūdža un Ilona Teplouhova. Grāmatas tapšanā piedalījies 
arī britu zinātniskais konsultants un angļu valodas redaktors Kristofers S. Vudss 
(Woods). Savukārt par teksta precizitāti un  labskanīgumu rūpējušās igauņu valodas 
redaktore Kai Tafenau, latviešu valodas redaktore Aija Kalnciema un angļu valodas 
redaktore Valērija Zirdziņa. Nozīmīgs ir arī ilustratīvais materiāls – fotogrāfijas, ko 
uzņēmuši divi igauņu fotogrāfi Benno Avasalu (Aavasalu) un Andress Kiho (Kiho)  un 
latviešu fotogrāfe Marika Vanaga. Izdevums nācis klajā, pateicoties vairāku institūciju 
– Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrijas Tautiešu programmas, 
Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda, kā arī Latvijas Arhīvistu biedrības – atbalstam. 

Grāmatas saturs atspoguļots piecās nodaļās. Pirmā nodaļa veltīta termina 
”dokumentu bojājums” skaidrojumam. Nākamajā aplūkoti  arhīva dokumentu 
izplatītākie materiāli un to sastāvdaļas. Trešajā nodaļā raksturota kataloga uzbūve, 
atsevišķas tās apakšnodaļas veltītas bojājumu klasifikācijai, bojājumu krāsu kodu 
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un iespējamo cēloņu aprakstīšanai, ieteikumiem arhīva dokumentu bojājumu 
risku novēršanai un ilustrācijām. Ilustrācijas ir ļoti svarīga izdevuma sastāvdaļa, jo, 
aplūkojot bojājumu fotogrāfijas, arhīva, muzeja vai bibliotēkas speciālists var noteikt 
un atpazīt, kāda veida bojājums ir viņa rīcībā esošajam dokumentam. Atsevišķa 
nodaļa veltīta ieteikumiem bojājumu atpazīšanai. 

Grāmata ir pirmais šāda veida izdevums Latvijā.

Варфоломеев, А. Г., Иванов, А. С. 
Компьютерное источниковедение. Семан-
тическое связывание информации в 
репрезентации и критике исторических 
источников. Петрозаводск:  ПетрГУ, 2013. 
202 c.

ISBN 978–5–8021–1573–2

Monogrāfija, kas iznākusi Petrozavodskas 
(Krievija) universitātes apgādā, ir veltīta 
visai specifiskam, taču visnotaļ aktuālam 
jautājumam, proti, datortehnoloģiju izman-
tošanas iespējām vēstures pētniecībā. Tā ir 
tapusi, sadarbojoties divu dažādu specialitāšu 
pārstāvjiem. Darba autori – vēsturnieks Dau-
gavpils universitātes profesors Aleksandrs 
Ivanovs un Petrozavodskas universitātes 
Matemātikas fakultātes dekāns Aleksejs 
Varfolomejevs – kopā strādā jau kopš  

2000. gada. Tādējādi monogrāfija ir ilgstošu pētījumu rezultātu apkopojums. Pētījumi 
veikti, izmantojot dokumentu krājumu ”Moscowitica-Ruthenica”, kas glabājas Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā un atspoguļo galvenokārt Rīgas attiecības ar krievu zemēm 
13.–15. gs., kā arī Daugavpils 17. gs. vēstures avotus, kas atrodami Krievijas Valsts 
seno aktu arhīvā Maskavā. Monogrāfijā izstrādātas teorētiski metodiskas nostādnes 
lielu avotu kompleksu semantiskām publikācijām, kā arī aplūkotas datortehnoloģiju 
iespējas avotu reprezentācijā, edīcijā, kritikā un analīzē.* 

* Latviešu valodā ar pētījuma rezultātiem tuvāk var iepazīties: Ivanovs, A. Datortehnoloģijas 
vēstures avotu reprezentācijā, edīcijā un avotpētnieciskajā kritikā. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls. 2012. Nr. 4. 5.–31. lpp.
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vēsture
Svarāne, Dagnija. Pētījumi Latvijas seno 

metālu tehnoloģijā. 11.–17. gadsimts. Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013.  
239 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-29-1

Arheoloģe Dagnija Svarāne apkopojusi 
ilggadējo pētījumu rezultātus zinātniskā 
monogrāfijā, kas aplūko krāsaino metālu 
izstrādājumu senās tehnoloģijas. Par tām stāsta 
gan arheologu atrastie bronzas, sudraba un 
alvas priekšmeti, gan to lejamveidnes un tīģeļi. 
Autore īpašu uzmanību pievērsusi seno rotkaļu 
darbarīku, darba paņēmienu un izstrādājumu 
izejvielu analīzei.

Daļa darbā izvietotā materiāla ir publicēta 
agrāk atsevišķos zinātniskos rakstos, bet 
vairākas nodaļas ir pirmpublicējumi. Mono-
grāfijas ievaddaļā sniegts īss historiogrāfisks 
pārskats par iepriekšējo pētnieku veikumu Latvijas seno metālu tehnoloģiju 
pētniecībā. Krājuma pirmās divas nodaļas vēsta par krāsaino metālu tehnoloģijām, 
balstoties Mežotnes un Rīgas 11.–17. gadsimta arheoloģiskajos atradumos, bet 
noslēdzošā daļa veltīta dzelzs priekšmetu sudrabošanas tehnoloģijai – tā sauktajai 
tausijas tehnikai, kas mūsdienās Eiropā tiek reti lietota un ir gandrīz aizmirsta. Tas 
bija veids, kā senajā Latvijā jau 12. gadsimtā meistari prata ar sudraba inkrustācijām 
rotāt dažādus dzelzs priekšmetus – zobenus, šķēpa uzgaļus, saktas. Grāmatu noslēdz 
plašs kopsavilkums angļu valodā.

Izdevums domāts ne tikai interesentiem, kas padziļināti interesējas par Latvijas 
senvēsturi, bet arī praktiskiem sava amata meistariem – rotkaļiem un eksperimentālās 
arheoloģijas entuziastiem.

kultūras vēsture
Līne, Ina, Bruģis, Dainis. Liecinieki: Latvijas piļu un kungu māju interjeri  

19. gadsimtā–20. gadsimta sākumā. Tukuma muzejs, 2013. 144 lpp.: il.
ISBN 978-9934-8036-7-3

Mākslas zinātnieku Inas Līnes un Daiņa Bruģa veidotajā katalogā “Liecinieki. 
Latvijas piļu un kungu māju interjeri 19. gadsimtā–20. gadsimta sākumā” ietverti 20 
ļoti atšķirīgi mākslas priekšmeti no dažādām Latvijas pilīm un kungu mājām. Tie 
saglabājušies līdz mūsu dienām un dokumentēti savā sākotnējā atrašanās vietā kādā 
līdz mūsu dienām nonākušā senā fotoattēlā. Izdevums veidots kā neliels noveļu 
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krājums, kurā katra priekšmeta vienreizējā un 
neatkārtojamā biogrāfija, apvienota ar pārējām, 
veido aizraujošu, mazliet smeldzīgu stāstu par 
nu jau zudušu un līdz mums tikai atsevišķu 
lausku veidā nonākušu pasauli. Darbā ietverti 
priekšmeti un fotogrāfijas ne tikai no Latvijas 
muzejiem un bibliotēkām un Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas, bet arī no 
Fīlipa universitātes Mākslas vēstures institūta 
un Herdera institūta arhīviem Marburgā 
Vācijā. Kataloga autori  jau daudzus gadus 
nodarbojas ar Latvijas piļu un kungu māju 
pētniecību un interjera priekšmetu restaurāciju. 
Veidojot izstādes un ekspozīcijas, tostarp 
vēsturiskā interjera ekspozīciju Durbes pilī 
Tukumā, Turaidas muižas pārvaldnieka mājā 
un Cēsu Jaunajā pilī, viņi ir pārliecinājušies, ka 
Latvijas teritorijā gadsimtiem ilgi pastāvējušo 

muižu kultūrvēsturiskais mantojums līdztekus latviešu tautas garamantām, dažādu 
laikmetu arheoloģiskajām liecībām un citām tradicionālajām kultūras vērtībām 
joprojām ir ļoti nozīmīgas Latvijas kultūras bagātības. Mākslinieku Ineses Hofmanes 
un Daira Hofmaņa veidotais izdevuma dizains dod iespēju ar šīm vērtībām iepazīties 
arī lasītājam. Divdesmit eksponātu ir tikai neliela daļa no desmitiem un simtiem 
tūkstošiem mākslas darbu, mēbeļu un lietišķās mākslas priekšmetu, kas reiz pildīja 
Latvijas pilis un kungu mājas. Taču tie ļauj apjaust, cik dzīvi ir pagātnē aizgājušās 
Latvijas muižu kultūras liecinieki.

Atmiņu Daugava. Sast. Jānis Ivars Padedzis 
un Mārtiņš Mintaurs. Biedrība ”Koknesei”, 
2013. 447 lpp.: il. 

ISBN 978-9984-49-759-4

Grāmatā apkopotas liecības par Daugavas 
senleju posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei 
pirms Pļaviņu HES būves 20. gs. 60. gados, kad 
spēkstacijas vajadzībām izveidotā ūdenskrātuve 
radīja plašas izmaiņas apkārtējā vidē. Grāmatas 
sastādītāji veikuši milzīgu darbu, apkopojot 
aculiecinieku liecības, vācot fotomateriālus un 
veicot pētījumus arhīvos ar mērķi rekonstruēt 
un nākamajām paaudzēm saglabāt tās 
ainavas un kultūrvēsturiskās vietas, kas reiz 
bija neatņemama Latvijas un latviešu dzīves 
sastāvdaļa. 
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Klotiņš, Arnolds. Mūzika okupācijā: 
Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade,  1940–
1945. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2011. 696 lpp.: il.

ISBN 978-9934-8209-6-0

Grāmata “Mūzika okupācijā: Latvijas 
mūzikas dzīve un jaunrade, 1940–1945” Dr. 
art. Arnolda Klotiņa redakcijā ir pētījums par 
mūziku Latvijā līdz šim vismazāk aprakstītajā 
un visvairāk ideoloģizētajā laikposmā. 
Izdevums tapis projekta ”Latviešu teātris, 
mūzika un kino no pirmsākumiem līdz 
mūsdienām” ietvaros. Vēstures notikumu 
fonā sniegta plaša mūzikas dzīves panorāma 
– mūzika koncertos, operā, radio, sadzīvē 
un izklaidē. Aplūkota daudzu pazīstamu 
un nepelnīti piemirstu skaņu mākslinieku 
darbība. Analizēta mūzikas izglītība un 
audzināšana, mūzikas kritika un prese, 

Grāmatu ievada rakstnieces Māras Svīres ”Ceļa vārdi Daugavai”, kam seko 
grāmatas idejas autora un kolekcionāra Jāņa Ivara Padedža nelielais atmiņu stāstījums, 
ģeologa Gunta Eberharda informatīvais vēstījums par Daugavas rašanos un 
veidošanos, kā arī žurnālista Daiņa Īvāna apcere ”Nenoslīcināmā atmiņa”. Savukārt 
vēsturnieka Mārtiņa Mintaura pētījums ļauj ieskatīties Pļaviņu hidroelektrostacijas 
projekta tapšanas grūtībās un tās būvniecības gaitā.

Grāmatas apjoma lielāko daļu aizņem “Ceļojums pa atmiņu Daugavu”, kurā soli 
pa solim izsekots izzudušajai Daugavas krastu līnijai no Priedulāja krāces līdz Pērses 
upei, kā arī aplūkota vairs tikai fotogrāfijās un atmiņās tveramās dzīves ainas upes 
tuvākajā apkaimē. Tieši fotogrāfijas, kuru kopskaits sasniedz vairākus simtus un kas 
pārsvarā iegūtas no ģimenes arhīviem un privātkolekcijām, ir grāmatas vislielākā 
vērtība. Tās ļauj ieskatīties Daugavas ūdeņu plūdumā, krastu apbūvē un cilvēku 
gaitās no 20. gs. sākuma līdz 60. gadu vidum.       

       

publikas attieksme pret sava laika mūzikas norisēm. Raksturots komponistu devums 
un mūzikas stilu attīstība. Grāmatā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva fondiem, kā arī foto no 
Kara muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma, privātpersonu arhīviem 
un periodikas. Tas adresēts plašām lasītāju aprindām – žurnālistiem, mūzikas 
darbiniekiem, koncertu un teātru apmeklētājiem.

Mūzikas dzīves norises nav izskaidrojamas bez vēsturiskā konteksta apzināšanas, 
tāpēc izdevumā liela uzmanība pievērsta mūzikas administrēšanas sistēmām un 
vispārējās pārvaldes struktūrām, kas abos totalitārajos režīmos – staļiniskajā un 
nacistiskajā – ne tikai ieguva lielu svaru, bet bija arī savās izpausmēs komplicētas, 
mainīgas un daudzveidīgas. Tas darīts, lai mūzikas interesentu vidū nostiprinātu ne 
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tikai skaņu mākslas vēstures zināšanas, bet ļautu mūzikas norises saskatīt vispārējās 
vēstures kopsakarībās. 

Izdevums fundamentāli un izsmeļoši aplūko laikposmu no 1940. līdz 1945. gadam, 
rādot lielisku paraugu, kā mūzikas vēsturniekam strādāt ar vēstures materiāliem, 
vienlaikus atgādinot, ka bez vēstures izpētes un apzināšanas nav iespējams tagadnes 
procesu adekvāts novērtējums un nākotnes prognožu veidošana.

Izdeva autors ir saņēmis Lielās mūzikas balvas 2012 īpašo balvu par izcilu 
ieguldījumu Latvijas mūzikas vēstures izpētē.

Personība mākslas procesos. Sast. 
Kristiāna Ābele. Rīga: Neputns, Mākslas 
vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. 295 
lpp.: il.

ISBN 978-9984-807-91-1

Ar krājumu ″Personība mākslas procesos″ 
atsākas Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta publikāciju sērija ″Materiāli 
Latvijas mākslas vēsturei″. Krājums sagatavots, 
apkopojot un papildinot Borisa Vipera XV 
piemiņas lasījumos (2007. g.) pieteiktos 
pētījumus. Lasījumu svarīgākais atslēgvārds ir 
″personība″, atspoguļojot termina vispārinošo 
skatījumu, terminoloģiskas diskusijas, bio-
grāfiskus jaunatklājumus un interpretācijas. 
Krājums veidots hronoloģiski, kas akcentē 
katras aplūkotās personības un parādības 
vēsturisko kontekstu un pēctecību no 17. gs. 
līdz mūsdienām.

Izdevuma veidošanā ar saviem pētījumiem piedalījušies 15 zinātnieki – Anna 
Ancāne (″Būvmeistars Ruperts Bindenšū: Ietekmes un sasniegumi Rīgas arhitektūrā 
17. gadsimta pēdējā ceturksnī″), Elita Grosmane (″Kurzemes hercoga galma galdnieka 
Tobiasa Heinca lasāmpults: Mākslinieka pašapziņas veidošanās atspoguļojums 
Latvijas mākslā″), Daina Lāce (″Georgs Francis Bernharts un 19. gadsimta otrās 
puses neogotisko altāru retabli Latvijā″), Eduards Kļaviņš (″Tēla individualizācijas 
un formālās struktūras attiecības portretā: Latvijas mākslas vēstures piemēri″), Stella 
Pelše (″Mākslinieka personības traktējums latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: No 
pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam″), Kristiāna Ābele (″Autoru meklējumos: 
Mākslas kritiķi Baltijas un Pēterburgas vācu presē 19.–20. gs. mijā un viņu dalība 
latviešu mākslas popularizēšanā″), Nataļja Jevsejeva (″Pola Sezana ietekme un 
sezanisms Latvijas glezniecībā 20. gadsimta pirmajā trešdaļā″), Kristīne Ogle (″Latvijas 
Mākslas akadēmijas Dabasskatu meistardarbnīca pirmās brīvvalsts mākslas kritikas 
vērtējumā″), Jānis Kalnačs (″Zaudējumi un ieguvumi ceļā no autsaidera līdz kanonam″), 
Ruta Čaupova (″Personības skatījuma pretmeti realitātē un portrettēlniecībā padomju 
periodā: Oficiālā retorika un slēptās pretestības intonācijas″), Ilze Martinsone (″LPSR 
dizains. Process un personības″), Vita Banga (″Marta Staņa. Dailes teātra kolīzijas″), 
Eimija Brizgela (Amy Bryzgel, ″Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks: Performance 
Latvijā toreiz un tagad″), Rasa Šmite (″Xchange tīkla mākslinieku kopiena akustiskajā 
kibertelpā″) un Māra Rubene (″Māksla un savatnīgais″). 
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Mugurēvičs, Ēvalds. Mana dzīve – no 
ganuzēna līdz akadēmiķim. Vēsturnieka 
liecības par savu darbu, laikabiedriem un 
radiniekiem. Rīga: LU Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2013. 591 lpp.: il.

ISBN 978–9984–824–31–4

Viens no ievērojamākajiem Latvijas 
arheologiem Latvijas Zinātņu akdēmijas 
akadēmiķis un Latvijas vēstures institūta 
(padomju laikā – LPSR Zinātņu akadēmijas 
Vēstures institūts) ilggadējs darbinieks 
Ēvalds Mugurēvičs jau kopš studiju laika 
ir veidojis savu personisko arhīvu, gan 
plānojot un pierakstot ikdienas gaitas, gan 
arī krājot saņemtās vēstules, dokumentus 
un fotogrāfijas. Savā vairāk nekā 80 gadu 
ilgajā mūžā pieredzēto autors apkopojis un 
aprakstījis kā savas dzīves hroniku. Darbs, 
kas sākotnēji tika uzsākts ar mērķi atstāt to kā piemiņu bērniem un mazbērniem, 
galu galā izvērties par zinātnieka dzīves un darba gaitu atspoguļojumu dažādos 
laika posmos – sākot ar neatkarīgas Latvijas valsts pēdējiem pastāvēšanas gadiem un 
beidzot ar 2011. gadu. Tāpat sniegts skrupulozs ieskats dzimtas saknēs gan no tēva, 
gan no mātes puses. Tomēr autora dzīves detaļu bagātība nav vienīgā šās grāmatas 
vērtība. Tajā atspoguļota arī Latvijas arheoloģijas zinātnes attīstība un sasniegumi  
20. gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā. Būdams Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas 
nodaļas vadītājs un vairāku ārzemju zinātnisko biedrību biedrs, Ē. Mugurēvičs 
aktīvi piedalījās zinātnes organizatoriskajā darbā, popularizēja Latvijas arheoloģiju 
ārvalstīs un deva lielu ieguldījumu Latvijas senvēstures pētniecībā. Lai gan vietām 
teksts ir pasauss un detaļām pārbagāts, tas neapšaubāmi būs nozīmīgs izziņas avots 
nākamajām paaudzēm, sevišķi zinātnes vēstures pētniekiem. Taču arī laikabiedriem 
šis darbs varētu būt gana interesants. Grāmatu papildina teju trīs simti fotogrāfiju 
un citu attēlu, izmantoto avotu un literatūras saraksts, autora jaunāko publikāciju 
saraksts (2006.– 2012. g.), kā arī personu un vietu rādītāji. 


