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skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas 
vasaras skola soima 2011

2011. gada 11.– 29.  jūlijā rīgā un viļņā norisinājās starptautiska skaņas un attēla 
dokumentu saglabāšanas jautājumiem veltīta vasaras skola SOIMa 2011 (Safeguarding 
Sound and Image Collections).

SOIMa vasaras skola ir īpaša ar to, ka tā pulcē dalībniekus un augsta līmeņa 
mācībspēkus no visas pasaules. Šoreiz savas zināšanas un prasmes pilnveidoja 20 
skaņas un attēla dokumentu speciālisti no austrālijas, Baltijas valstīm, Beļģijas, 
Botsvānas, Čīles, Kanādas, haiti, Ķīnas, Kenijas, Polijas, Portugāles, Serbijas un 
zimbabves. vasaras skolas dalībnieki papildināja zināšanas par skaņas un attēla 
dokumentu analogo un digitālo saglabāšanu, risku vadību, pieejamību, autortiesībām 
un ētikas jautājumiem. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja mācībspēki un 
profesionāļi no aSv, austrālijas, Francijas, Gvatemalas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, 
Lietuvas un Nīderlandes.

SOIMa vasaras skolas katru reizi notiek citā valstī. Tās organizē Starptautiskais 
kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs ICCrOM 
(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property).

Skaņas un attēla dokumentu saglabāšanu nav iespējams apgūt tikai teorētiski. 
Būtiska nozīme ir praktiskajam darbam ar dokumentiem to glabāšanas un radīšanas 
vietās. Tādēļ šī gada vasaras skolu ICCrOM organizēja sadarbībā ar Baltijas 
audiovizuālo arhīvu padomi, Latvijas Nacionālo arhīvu un Lietuvas Centrālo valsts 
arhīvu. Ieguldījumu pasākuma nodrošināšanā sniedza arī Latvijas universitātes 
Sociālo zinātņu fakultāte, Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts un Lu 
Latviešu valodas institūts, kā arī Latvijas Nacionālā bibliotēka un uNeSCO Latvijas 
Nacionālā komisija. 

vasaras skolas pirmajā apmācību nedēļā (11.–17. jūlijs) tika aplūkoti vairāki aktuāli 
ar audiovizuālajiem dokumentiem saistīti temati. Lekcijas un praktiskās nodarbības 
notika gan Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas valsts arhīvā, gan Latvijas 
universitātes telpās un Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīvā. Ņujorkas 
universitātes Kino studiju profesora,  skaņas un attēla arhivēšanas speciālista 
hovarda Besera (Howard Besser) vadībā notika ievadnodarbības un iepazīšanās 
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ar tādiem problēmjautājumiem kā institūciju atbildība audiovizuālo dokumentu 
saglabāšanas jomā, autortiesību teorija un prakse, ētikas jautājumi audiovizuālo 
dokumentu saglabāšanā, dokumentu kataloģizācijas metodoloģija un starptautiskie 
standarti, audiovizuālo dokumentu vieta mūsdienu mainīgajā digitālajā pasaulē. 
viena no svarīgākajām nodarbībās paustajām atziņām bija, ka jebkuram saglabāšanas 
speciālistam jebkurā institūcijā, kas nodarbojas ar audiovizuālo dokumentu uzkrāšanu 
un saglabāšanu, ir jāspēj izvirzīt prioritātes dokumentu saglabāšanas jomā, jo visu 
saglabāt nav iespējams.

Francijas Nacionālā dabas vēstures muzeja profesors un Kolekciju konservācijas 
pētniecības centra direktors Bertrands Lavedrīns (Bertrand Lavedrine) dalībniekus 
iepazīstināja ar tematiem, kas saistīti ar fotodokumentiem. Tika gan sniegts ieskats 
foto nozares attīstības vēsturē, gan veltīta uzmanība fotodokumentu ķīmiskajam 
sastāvam un to fizikālajām īpašībām, kā arī saglabāšanas prasībām un apstākļiem. 
Tāpat dalībnieki veica praktiskos uzdevumus, paši attīstot fotogrāfijas un izmantojot 
dažādas metodes, nosakot fotodokumentu nesējvidi. 

vairākas lekcijas, kuras vadīja h. Besers, tika veltītas arī digitālajiem 
dokumentiem – digitālajiem fotodokumentiem, videodokumentiem un skaņas 
dokumentiem, izskaidrojot to veidošanās procesus un uzbūvi, kā arī raksturojot 
saglabāšanas jautājumus (dažādie dokumentu formāti un nesēji, dokumentu 
migrēšanas procesi u.c. aspekti). h. Besers uzsvēra, ka digitalizācijas procesi nav 
statiski un tie nekad nebeidzas, digitālie audiovizuālie dokumenti ir regulāri jāmigrē 
no datu nesēja uz datu nesēju un neviens digitālais formāts nav mūžīgs.

Skaņas un attēla dokumentu saglabāšanas vasaras skolas SOIMa 2011 pasniedzējs 
no austrālijas Nacionālā filmu un skaņas arhīva Miks Ņūhems (Mick Newnham) 
dalībniekus iepazīstināja ar kinodokumentiem veltītajiem tematiem. Lekcijās un 

 1. att. Filmu saglabāšanai veltītā nodarbība. Filmlentes uz poliestera 
bāzes izturības tests. Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīvā 

2011. gada 14. jūlijā. I. Beišāna foto.
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3. att. Fotodokumentu saglabāšanai veltīta nodarbība. No kreisās: ICCROM projektu 
vadītāja aparna Tandona, Miks Ņūhems, Bertrands Lavedrīns. Latvijas valsts arhīvā 

2011. gada 13. jūlijā. I. Beišāna foto.

2. att. Praktiskā nodarbība – kā filmēt interviju. Latvijas zinātņu akadēmijā 
2011. gada 26. jūlijā. I. Beišāna foto.
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praktiskajās nodarbībās vasaras skolas dalībnieki uzzināja gan kino veidošanās 
tehnoloģiju pamatprincipus, gan filmas kā informācijas nesējvides uzbūvi un 
fizikālās īpašības, gan informāciju, kas saistīta ar kinodokumentu saglabāšanu un 
iespējamajiem bojājumiem un apdraudējumiem, kas var skart kinodokumentus. 
Praktisko nodarbību laikā speciālisti varēja mācīties kino filmu ruļļu pārtīšanu, filmu 
lentas līmēšanu u.c. 

16. jūlijā SOIMa 2011 dalībnieki pulcējās kopīgā minikonferencē, kuras ietvaros 
katrs no kursu dalībniekiem – speciālistiem prezentēja kādu savai valstij vai institūcijai 
aktuālu problēmu audiovizuālo dokumentu saglabāšanā. Konferencē varēja uzzināt 
par Polijas Nacionālo digitālo arhīvu un tā darbības stratēģiju (prezentācijas autors – 
Filips Kviteks (Filip Kwiatek)), par honkongas Filmu arhīva darbību un realizētajiem 
projektiem (prezentācijas autore – Kina Kama Wonga (Kin Kam Wong)), kā arī par 
Botsvānas Nacionālā mākslas muzeja problēmām (prezentācijas autore – dithunia 
Lekoa (Dithunya Lekoa)) un citām aktualitātēm institūcijās, kas darbojas audiovizuālo 
dokumentu saglabāšanas jomā.

Pavadot nedēļu Lietuvas Centrālajā valsts arhīvā viļņā, vasaras skolas dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties arī ar audiovizuālo dokumentu saglabāšanas apstākļiem un 
izmantoto tehnoloģisko aprīkojumu šajā arhīvā. Saglabāšanas speciālisti varēja gan 
ieskatīties arhīva skaņu studijas darbībā un vērot fotodokumentu digitalizācijas 
procesus, gan gūt priekšstatu par tehnoloģijām, kas tiek izmantotas kinodokumentu 
restaurācijas, digitalizācijas procesos un digitālo dokumentu saglabāšanas 
nodrošināšanā. dalībniekiem bija iespēja aplūkot nesen iegādāto iekārtu, kas 
veic filmu lentas tīrīšanas procesu, un Arriscan filmu skenēšanas aparatūru, kā arī 
salīdzināt kinodokumenta attēla kvalitāti pirms restaurācijas un pēc atjaunošanas 
procesa un digitalizēšanas veikšanas. Lietuvas arhīva speciālisti informēja, ka ar 
arhīvā esošajām tehnoloģijām ir iespējams veikt kinodokumentu attēla krāsu un 
skaņas restaurāciju. vasaras skolas dalībnieki varēja ielūkoties arī arhīva dokumentu 
glabātavās, novērtējot audiovizuālo dokumentu saglabāšanas apstākļus.

atgriežoties rīgā, SOIMa nodarbību trešā nedēļa sadarbībā ar Latvijas univer-
sitāti bija veltīta digitālu dokumentu un to pavadošās informācijas apstrādei. 
Nodarbības “Lauka ieraksts”, kuru vadīja aldis Pūtelis, Samuels Franko (Samuel 
Franco), Miks Ņūhems, mērķis bija veidot prasmes skaņas un attēla ierakstīšanas 
tehnikas lietojumā, patstāvīgi izvēlēties labāko informācijas ierakstīšanas veidu un 
izprast metadatu veidošanas pamatprincipus. Jozs Markausks (Juozas Markauskas) 
pievērsās metadatu nozīmei atmiņas institūciju darbā. Metadati nodrošina datu 
integritāti, pārvaldību, kā arī kataloģizācijas sistēmu veiksmīgu darbību, tie satur 
informāciju, kas tiek papildināta visā objekta “dzīves ciklā”, līdz ar to ir vērtīgs 
rīks informācijas saglabāšanā un lietošanas nodrošināšanā. Kursu dalībniekiem bija 
iespēja praktizēties metadatu identificēšanā, ievadē, standartizēšanā un kartēšanā, 
kas saistīta ar datu ievades standartu savstarpējo vienādošanu.

Mūsdienu audiovizuālie arhīvi glabā milzīga apjoma informāciju uz nesējiem, 
kurus pēc dažiem desmitiem gadu neviens vairs nespēs izmantot, novecojošo 
tehnoloģiju uzturēšanas dārdzības un prasmju zaudēšanas dēļ. Masveida digitalizācija 
jau šodien eiropā ir transformējusi atmiņas institūciju krājumu lietojumu un nozīmi. 
Nīderlandes attēlu un skaņas institūta attīstības un pētniecības departamenta 
vadītājs Johans Omens iepazīstināja ar iespējām un radošām metodēm, kas palīdzētu 
jebkurai kultūras mantojuma institūcijai kļūt atpazīstamai un vajadzīgai. Sabiedrībai 
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un kultūras institūcijām nepieciešama vienota informācijas telpa. atļaujot lietotājiem 
līdzdarboties objektu atlasē, kataloģizācijā, informācijas kontekstualizēšanā un 
pārzināšanā, tiek veicināta sabiedrības iesaistīšanās un emocionālas piesaistes 
izveide kultūras mantojumam. “Klienta izmantošana” sniedz jaunas iespējas un 
izaicinājumus, jo institūcijai jābūt spējīgai atbildēt gan uz lietotāja vēlmēm, gan 
jaunākajām tehnoloģijām, taču iespēja uzkrāt informāciju par lietotāju sniedz ziņas 
par sabiedrības vajadzībām un iespēju izstrādāt jaunus produktus. Līdz šim maz 
institūciju izmanto “alternatīvos” portālus, piemēram, youtube.com, lai gan tajos 
meklējama potenciālā auditorija.

Bieži vien kultūras mantojuma institūcijas izjūt finanšu līdzekļu trūkumu, taču 
arī tām ir ārkārtīgi konservatīvi priekšstati par līdzekļu piesaisti un savu resursu 
apzināšanu. J. Omens piedāvāja iepazīt lielisku rīku, kuru izveidojuši grāmatas 
“Business Model Generatinon” (http://www.businessmodelgeneration.com/book) 
autoru komanda. Idejas pamatā ir kopēja izpratne par jēdzieniem un produkts – “The 
Business Model Canvas”. Tas ir stratēģisks uzņēmējdarbības un vadības rīks, kura 
pamatā ir institūcijas organizācijas loģika un maksimālu izvirzīto mērķu sasniegšana. 
ar šablona (canvas) palīdzību iespējams analizēt esošo un veidot jaunus attīstības 
scenārijus. Ja kultūras institūcijas izvērtētu savu darbību kā biznesa modeli, tās 
iegūtu informāciju par izvirzīto mērķu sasniedzamību, priekšstatu par esošā modeļa 
efektivitāti un jaunu skatījumu uz peļņas gūšanas iespējām. veiksmīgas finansiālas 
darbības pamatā ir sava “īpašā piedāvājuma” atrašana. Semināra dalībniekiem bija 
iespēja pašiem izveidot izdomātas vai esošas institūcijas biznesa modeli, analizēt tā 
vājās un stiprās puses. 

ICCrOM pārstāve aparna Tandona iepazīstināja ar kultūras mantojuma 
veiksmīgas saglabāšanas pamatprincipu - institūciju un preventīvā valsts sagatavo-
tība ārkārtas situācijām un katastrofām. Nozīmīgs priekšnoteikums, kas liecina 
par institūcijas spēju pilnībā pārzināt savu kolekciju, fiziski ģeogrāfisko stāvokli 
un sociālo vidi, ir vienkārša, visiem saprotama kolekcijas glābšanas plāna izstrāde, 
regulāra darbinieku apmācība un risku apzināšana. Kursu dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties praktiskā nodarbībā, kuras laikā bija nepieciešams nodrošināt priekšmetu 
glābšanu pēc nelaimes gadījuma. Sadalīti grupās, viņi īstenoja nelaimes gadījuma 
vietas apsardzību, nodarīto postījumu apzināšanu un priekšmetu transportēšanu, 
to šķirošanu, attīrīšanu un uzskaiti. Pēc šādas nodarbības iespējams analizēt gan 
komandu darba veiksmes, gan neveiksmes. Savukārt, praktiskajā nodarbībā Latvijas 
universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē 
tika praktiski veikta risku analīze un sagatavots ziņojums par riska faktoriem, kas 
potenciāli apdraud krātuvē esošo dokumentu saglabāšanu.

Kursu noslēdzošajā daļā katram dalībniekam bija jāizstrādā plāns par SOIMa 
vasaras kursos iegūto zināšanu ieviešanu savā darba vietā vai kāda potenciāla 
projekta izstrādē.

Par kursu noklausīšanos dalībnieki saņēma ICCrOM sertifikātus. Sertifikātu 
saņēmēji bija arī Latvijas Nacionālā arhīva speciālistes Linda Pleša un Ilze Bane, kā 
arī Latvijas Mūzikas akadēmijas speciāliste anna avrameca.

Linda Pleša, Ilze Bane, Gatis Karlsons
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izstāde “terra mariana – senatne un mantojums” 
latvijas nacionālajā bibliotēkā 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē K. Barona ielā 14 no 15. septembra 
līdz 29. oktobrim bija aplūkojama oriģinālmateriālu un audiovizuālā izstāde “Terra 
Mariana – senatne un mantojums”, kas veltīta Latgales vēsturei un ievadīja Latvijas 
vēsturnieku 1. kongresu.  Tās veidotāji – Latvijas Nacionālā bibliotēka līdzautorībā ar 
LNa Latvijas valsts vēstures arhīvu, daugavpils universitātes Latgales pētniecības 
institūtu, romas Katoļu Baznīcu Latvijā, Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”un 
Skrindu dzimtas muzeju vabolē. Izstādes atklāšanā piedalījās Latvijas un ārvalstu 
vēsturnieki – kongresa delegāti, pārstāvji no Latvijas muzejiem, arhīviem un Latvijas 
romas Katoļu Baznīcas, kā arī daudzi citi interesenti.  

Izstādi 2011. gada 15. septembrī atklāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors 
andris vilks. Pēc tam klātesošos uzrunāja izstādes  koncepcijas autors un zinātniskais 
konsultants Dr. hist. henrihs Soms. viņš pauda viedokli, ka Latgales novada 
vēsturiskās attīstības īpatnības līdz 1917. gadam, kā arī apgrūtinātā pieeja vēstures 
avotiem ir aizkavējusi Latgales pilnvērtīgu zinātnisku izpēti. henrihs Soms atzina, ka 
izstādes veidotāju vēstījums par Latgali patiesībā ieskicē lielo tēmu daudzveidību un 
jautājumu loku, kas  rosina pētniekus turpmāk pievērsties Latgales vēstures jautājumu 
padziļinātai izzināšanai. Par ekspozīcijas veidošanas gaitu pastāstīja  izstādes 
kuratore, bibliotēkas Izstāžu nodaļas pārstāve Baiba Prikule.  Savās pārdomās par 
Latgales vēsturi un ekspozīciju dalījās Jānis Kardināls Pujats, emeritus, kā arī radio un 
televīzijas žurnāliste anta rugāte. abi runātāji akcentēja Latgales lomu neatkarīgās 
Latvijas valsts izveidošanā 1918. gadā, kā arī nepieciešamību aktivizēt polemiku par 
latgaliešu valodas statusu.

 ekspozīcijas apskati ievadīja Latgalei veltītā dokumentārā materiāla 
audiovizuālās versijas prezentācija. atbilstoši ekspozīcijas tematiskajām sadaļām 
tajā ietverti gan filmētie arhīva dokumenti un citi oriģinālmateriāli, gan vizuāls 
vēstījums par Latgales novada dzīvi šodien.

Izstādes tematiskās sadaļas veidotas pēc 19. gs. vācbaltiešu/poļu vēsturnieka, 
etnogrāfa, folklorista, publicista un izdevēja Gustava fon Manteifeļa (1832–1916) 
apkopoto materiālu – apceres „Inflantija” (1879) un romas pāvestam dāvinātā 
albuma „Terra Mariana” (1888) – vadmotīviem. Izstādes apmeklētājiem bija iespējas 
iepazīt šādas galvenās tēmas: Latgales administratīvās robežas un to izmaiņas, 
1. Latgales kongress rēzeknē  1917. gada aprīlī un tā lēmumu vēsturiskā nozīme, 
Latgales baznīcas un pilis, apriņķu un pilsētu simbolika, pašvaldību darbība, novada 
ievērojamākās dzimtas un to pārstāvji – sabiedriskie, kultūras un reliģiskie darbinieki. 
vitrīnās eksponētos oriģināldokumentus papildināja novadam veltītās publikācijas, 
preses izdevumi, fotogrāfijas, kā arī mūsdienās Latgales novadam veltīto priekšmetu 
klāsts (pastmarkas, monētas u.c.).  

Latvijas valsts vēstures arhīvs izstādē piedalījās ar plašu oriģināldokumentu 
klāstu, no kuriem daļa bija apskatāma ekspozīcijā K. Barona ielā, bet daļa interesentiem 
pieejama audiovizuālā veidā. veikt nepieciešamo dokumentu atlasi nebija viegls 
uzdevums, jo arhīva fondi glabā ļoti bagātu un daudzveidīgu informāciju par Latgales 
novada vēsturi.
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Izstādes “Terra Mariana – senatne un mantojums” atklāšana.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors andris vilks (pa kreisi) un Latgales pētniecības 

institūta direktors henrihs Soms. L. Ieviņas foto.

Izstādes “Terra Mariana – senatne un mantojums” apmeklētāji – Jānis Kardināls Pujats, 
emeritus (pirmais no kreisās) un romas Katoļu Baznīcas rīgas arhibīskaps metropolīts 

zbigņevs Stankevičs (centrā) sarunā ar Latgales pētniecības institūta direktoru henrihu Somu.
L. Ieviņas foto.
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rokrakstu un iespieddarbu mantojuma saglabāšanas 
un atjaunošanas jaunākās tehnoloģijas

2011. gada 24.–28. oktobrī vienā no pasaules bagātākajām viduslaiku manuskriptu 
un grāmatu krātuvēm Matenadaran erevānā notika starptautisks seminārs “atmiņas 
liecības. rokrakstu un iespieddarbu mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas 
jaunākās tehnoloģijas”. Semināru organizēja Mesropa Maštoca Seno rakstu zinātniski 
pētnieciskais institūts un to atbalstīja armēnijas Kultūras ministrija un NvS valstu 
humanitārās sadarbības starpvalstu fonds. Seminārā piedalījās restauratori, fondu 
glabātāji, arhīvisti, bibliotēku darbinieki un augsto tehnoloģiju speciālisti kultūras 
mantojuma saglabāšanā no austrijas, Baltkrievijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, 

 atbilstoši izstādes koncepcijai tika eksponēts dokuments, kas sniedz ieskatu 
1. Latgales kongresa norisē 1917. gada 26. un 27. aprīlī rēzeknē, kur tika pieņemts 
vēsturiskais lēmums par Latgales atdalīšanos no vitebskas guberņas un pievienošanos 
Kurzemes un vidzemes latviešiem. Līdzās šim dokumentam, kā interesanta liecība 
par tā nozīmi laika ritumā, atradās trimdas latviešu organizēto rēzeknes kongresa 
65. gadadienas atceres pasākumu programmas. 

viena no vitrīnām bija veltīta  Krievijas 1895. gada tautas skaitīšanai, kuras 
dokumenti par Latgales pagastu  un pilsētu iedzīvotājiem arhīvā ir salīdzinoši labi 
pārstāvēti. Gan vitrīnās, gan audiovizuālā veidā interesenti varēja iepazīties ar 
virkni dokumentu, kas liecina par jaundibinātās Latvijas valsts administratīvajiem 
un ekonomiskajiem soļiem, iekļaujot valdības sastāvā Latgales pārstāvjus, veidojot 
Latgales lietu departamentu, apzinot Latgales novada administratīvās sastāvdaļas, 
pieņemot lēmumus par novada pašvaldību robežām, to vēlēšanām  un darbību, 
kā arī iespēju robežās atbalstot Pirmā pasaules kara laikā un Latgales atbrīvošanas 
cīņās izpostītās saimniecības atjaunošanu. Bija eksponēti izglītības un pašvaldību 
ēku, saimniecības kompleksu, kā arī  dievnamu un draudžu ēku atjaunošanas un 
jaunbūvju projekti un fotouzņēmumi. Tika eksponēta arī daļa no bagātīgi pārstāvētā 
1925. un 1938. gadā apstiprinātā Latgales pilsētu un apriņķu simbolikas krājuma. 

īpašas sadaļas izstādē bija veltītas Latgales romas katoļu draudzēm un 
personālijām – ievērojamiem Latgales sabiedriskajiem darbiniekiem un politiķiem, 
kultūras un izglītības nozaru pārstāvjiem, garīdzniekiem.  Te var minēt garīdznieku, 
literātu un politiķi Franci Trasunu, Latvijas valsts speciālo sūtni pie pāvesta romā, 
vēlāk Latvijas universitātes profesoru Jāzepu rancānu, rīgas arhibīskapu metropolītu 
antoniju Springoviču, politiķi un tautsaimnieku Ādamu Turkopulu, garīdznieku un 
publicistu Kazimiru Skrindu, politiķus Jāzepu Trasunu un Juri Pabērzu un daudzus 
citus. Katrs savā veidā viņi ir sekmējuši Latgales atmodas procesu un apvienošanos ar 
pārējiem Latvijas novadiem, gādājuši par sava dzimtā novada attīstību un labklājību. 
vairākās vitrīnās bija eksponēti minēto personu dokumenti – pases, fotogrāfijas, 
izglītības dokumenti, dienesta gaitu apraksti un citas rakstītās liecības. 

Pēc izstādes “Terra Mariana” slēgšanas patstāvīgu dzīvi sāk tās audiovizuālā 
versija, kas būs pieejama  interesentiem Latgalē, kā arī citviet Latvijā.

Gunta Minde
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Latvijas, Lietuvas, Kazahstānas, Krievijas, Tadžikistānas, Tatarstānas, ukrainas 
u. c. valstīm. Tajā plaši bija pārstāvēta arī armēnija. No Latvijas seminārā piedalījās 
LNa Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietniece – dokumentu uzskaites 
un saglabāšanas daļas vadītāja vija Bernāne un LNa dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta restaurācijas nodaļas vadītājs Māris Jēkabsons. 

Semināra darbs noritēja trijās sekcijās. Dokumentu restaurācijas sekcijas darba 
centrā bija restaurācijas procesa praktiskie aspekti, kā arī bija iespēja vērot šī procesa 
demonstrācijas. harkovas Nacionālās universitātes restaurācijas darbnīcas vadītāja 
Tatjana Krupa uzstājās ar referātu par ukrainas arheoloģiskā zīda saglabāšanas un 
izpētes problēmām. viņa uzsvēra restauratora klātesamības nepieciešamību jau 
arheoloģisko izrakumu laikā – ja arheoloģiskais objekts tiek pareizi un kontrolēti 
izcelts, tas daudzkārt palielina tā saglabāšanas iespējas nākotnē. T. Krupa demonstrēja 
arī arheoloģiskā zīda fragmenta tīrīšanu, informējot par savā praksē lietotajām vielām, 
metodēm un dažādu analīžu iespējām. eiropas Grāmatu un dokumentu zinātniskā 
izpētes centra vadītāja Patrīcija engela iepazīstināja semināra dalībniekus ar 
viduslaikos lietotās tintes neitralizāciju. vienlaikus notika arī praktiskā apmācība un 
metodes demonstrācija. P. engela uzsvēra, ka, restaurējot grāmatu, jāņem vērā, ka tas ir 
viens vesels objekts, no kura izjaukšanas būtu jāizvairās. viņa atzīmēja, ka restauratori 
drīkst darīt tikai to, ko zina, pretējā gadījumā viņi var nodarīt neatgriezeniskus 
bojājumus. Katra objekta restaurācijas programma jānosaka individuāli. Pergamentu 
restaurācijas eksperte dalia Joninaite no viļņas referēja par seno zīmogu restaurāciju, 
kā arī demonstrēja vaska zīmogu zuduma pieaudzēšanu. Savukārt Krievijas zinātņu 
akadēmijas arhīva dokumentu saglabāšanas un uzskaites centra dokumentu 
bioķīmiskās aizsardzības un restaurācijas laboratorijas vadītājas Natālijas Palamarjas 
referāta tēma bija saistīta ar arhīva dokumentu un seno fotogrāfiju zinātnisko izpēti 
un restaurāciju. Savā referātā viņa akcentēja nepieciešamību raksturot dokumentu 
glabāšanas apstākļus, kas lielā mērā nosaka tā saglabātības stāvokli. Bieži glabāšanai, 
iepakošanai tiek izmantoti nepiemēroti, nekvalitatīvi materiāli, kas ne tikai nepasargā 
objektu no nelabvēlīgiem vides faktoriem, bet pat veicina tā bojāšanos. zinātniskās 
izpētes procesā nepieciešams  raksturot arī objekta stāvokli, veikt minimālas ķīmiskās 
analīzes (lignīna saturs, ph), kuru rezultātā var izvēlēties piemērotākās restaurācijas 
metodes un izvērtēt to nepieciešamību. N. Palamarja īpaši uzsvēra drošības tehnikas 
ievērošanas nepieciešamību darbā ar ķīmiskām vielām, kurām ir tendence uzkrāties 
cilvēka (restauratora, fondu glabātāja) organismā un izraisīt dažādu veselības 
problēmu saasinājumu. Maskavas valsts restaurācijas zinātniskās izpētes institūta 
viduslaiku rokrakstu nodaļas restauratore anna Chaia referēja par Krievijas valsts 
bibliotēkā glabāto divu armēņu valodā sastādītu dokumentu restaurāciju, norādot 
papīra, rokrakstu un iesējuma īpatnības, ilustrāciju veidošanā izmantotos pigmentus 
un restaurācijas metodes. Sekcijas darba noslēgumā Matenadaran konservācijas un 
restaurācijas nodaļas ilggadējā vadītāja Gajane aliazjana iepazīstināja dalībniekus 
ar nodaļas telpām, aprīkojumu, darbā izmantotajām metodēm un materiāliem, 
demonstrēja papīra lejamās mašīnas darbu.

Fondu glabāšanas sekcijās darbā atzīmējami viļņas universitātes bibliotēkas 
restaurācijas nodaļas vadītājas Tatjanas Timčenko priekšlasījumi par dokumentu 
atlases kritērijiem to restaurācijai/digitalizācijai, kā arī par manuskriptu un iespied-
darbu korektu aprakstīšanu, sevišķi restaurācijas pasūtījuma gaitā. viņa uzsvēra 
nepieciešamību sadarboties restauratoriem un fondu glabāšanas speciālistiem, atlasot 
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dokumentus restaurācijai un aizpildot restaurācijas dokumentāciju, kā arī piešķirtā 
finansējuma, darba laika un speciālistu kvalifikācijas izvērtēšanas nepieciešamību, 
lai noteiktu, kādus restaurācijas, konservācijas vai digitalizācijas darbus iespējams 
veikt pašu spēkiem. Tā kā restaurācija ir ļoti dārgs un ilgs dokumentu saglabāšanas  
nodrošināšanas process, izvēloties dokumentu saglabāšanas vai atjaunošanas darbu, 
jāpamato tā vai cita darba vajadzībus jāsagatavo restaurācijas darba izmaksu aprēķini, 
jānosaka restaurācijas darba prioritāte saskaņā ar konkrētā dokumenta vērtību 
(unikalitāti), bojājuma pakāpi, dokumentu materiālu  un struktūras īpatnībām. 
T. Timčenko akcentēja arī esošās restaurācijas un skanēšanas materiālās bāzes un 
tehnikas iespēju novērtēšanas nepieciešamību. Norādīja, ka, sagatavojot dokumentus 
skanēšanai, svarīgi veikt dokumentu apsekošanas priekšdarbus, riska grupā 
atlasot tos dokumentus, kurus nedrīkst digitalizēt bez īpašas apstrādes, piemēram, 
neatputekļotus, mikrobioloģiski bojātus dokumentus, kā arī tos dokumentus, kurus 
skanēšanas laikā iespējams sabojāt vai zaudēt. viņa modelēja vairākas dokumentu 
atlases shēmas. T. Timčenko izskatīja arī ļoti svarīgu iepriekšminētās sadarbības 
jautājumu – restaurācijas pasūtījuma un restaurācijas pases korektu sagatavošanu. 
viņa uzsvēra elektroniskā veidā sagatavoto restaurācijas pasūtījumu, dokumentu 
pieņemšanas–nodošanas aktu, restaurācijas pasu, pavaddokumentu u. c. priekšrocības 
to apstrādē un datubāzu izveidē restaurācijas dokumentu optimizācijai. Kā ļoti būtisku 
viņa atzīmēja restaurācijas gaitā atdalīto dokumentu daļu (iesējumam izmantotie 
rokraksti, pergamentu fragmenti) saglabāšanu kopā ar restaurēto dokumentu. 

viskrievijas dokumentu pārvaldības un arhīvniecības zinātniski pētnieciskā 
institūta direktora vietniece Ņina himina ziņojumā aplūkoja dokumentu tekstu 
drošību un to saglabāšanu, veicot dažādus arhīva darbus gaismā. Šis dokumentu 
saglabāšanas aspekts ir ļoti svarīgs tām dokumentu krātuvēm, kuru dokumentus 
aktīvi izmanto arhīvu darbos, lasītavās, izstādēs utt. dokumentu ilgstoša atrašanās 

Matenadaran dokumentu glabātava

Semināra “atmiņas liecības. rokrakstu 
un iespieddarbu mantojuma sagla-
bāšanas un atjaunošanas jaunākās 

tehnoloģijas” emblēma.
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nepareizā apgaismojumā arī restaurācijas un transportēšanas laikā var neatgriezeniski 
sabojāt vērtīgus kultūras mantojuma apliecinājumus. Šīs sekcijas darbā piedalījās arī 
Tatarstānas Nacionālā arhīva direktora vietniece Natālija Nervoznikova, kura dalījās 
pieredzē par manuskriptu un seno grāmatu kolekcijas saglabāšanas jautājumiem, 
Krievijas valsts bibliotēkas reto grāmatu zinātniski pētnieciskās nodaļas vadītāja 
Irina Tikunova referēja par sevišķi vērtīgu grāmatu uzskaiti. 

Augsto tehnoloģiju sekcijas darbā Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvji piedalījās 
pavisam nedaudz, taču ieguva priekšstatu par augsto tehnoloģiju lietojumu 
dokumentu saglabāšanas jomā.  Francijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis Mikaēls 
Nišanjans uzskatāmi parādīja šīs bibliotēkas rokrakstu pētīšanas un digitalizācijas 
programmas internetā. Savukārt Lietuvas valsts vēstures arhīva direktore virgīnija 
Čijunskiene semināra dalībniekus iepazīstināja ar Lietuvas valsts vēstures arhīva 
dokumentu digitalizācijas projektiem. 

Kultūras pasākumu ietvaros semināra dalībnieki apmeklēja vienu no vecākajām 
kristiešu baznīcām pasaulē ečmiadzinas katedrāli un pirmskristiešu dievnamu – Garni 
templi. 

Vija Bernāne, Māris Jēkabsons

ieskats kurzemes un zemgales hercogistes 
450 gadu jubilejas pasākumā

2011. gada nogalē apritēja 450 gadi, kopš 1561. gada 28. novembrī viļņā Livonijas 
ordeņa mestrs Gothards Ketlers un Polijas – Lietuvas karalis Sigismunds II augusts 
parakstīja Pakļaušanās līgumu (Pacta Subiectionis), kas noteica Kurzemes un 
zemgales hercogistes izveidošanu. Tas bija viens no svarīgākajiem notikumiem ne 
tikai Latvijas, bet visas Baltijas reģiona vēsturē un veidoja tiesiskās un starptautiskās 
attiecības reģionā vairāk nekā divu gadsimtu garumā. Šī notikuma jubilejas gadam 
par godu Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību, Lu 
Latvijas vēstures institūtu un ar valsts kultūrkapitāla fonda un a/S “Latvijas Gāze” 
atbalstu izveidoja izstādi No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam. 

2011. gada 16. decembrī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvā 
(Lvva) notika izstādes No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam svinīga atklāšana, 
kas bija galvenais notikums Kurzemes un zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas 
pasākumā. To ievadīja rundāles pils muzeja direktora Dr. h. c. art.  Imanta Lancmaņa 
lekcija “Kurzemes hercogu galms un kultūras attīstība Kurzemē”. Lekcijas ievaddaļā 
I. Lancmanis klātesošos iepazīstināja ar Kurzemes hercogistes kultūras sasniegumiem 
un tās pienesumu Latvijas kultūrā, kā arī aplūkoja varas un kultūras attiecības 
hercogistes iekšienē. referents analizēja civilizācijas politisko situāciju gadsimtu gaitā, 
analīzei par pamatu ņemot savu braucienu uz Florenci, kuru salīdzināja ar Kurzemes 
hercogisti. Itālijā tāpat kā pirms 450 gadiem Kurzemes hercogistē bija vērojams 
atsevišķu personu radošs izrāviens (slavenais dižrenesanses gleznotājs un dzejnieks 
Mikelandželo, gleznotājs un arhitekts rafaels u. c.). arī Itālijā pastāvēja noteiktas varas 
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un kultūras attiecības – no sadrumstalotības līdz feodālisma centralizācijai. hercoga 
Gotharda un hercoga Jēkaba galms arī bija ļoti būtisks izrāviens ekonomiskajā un 
kultūras situācijā tagadējās Latvijas teritorijā. Galms bija ne tikai visapkārt valdošā 
greznība, bet arī pamats humānistiskajai kultūrai. Galmā bija vērojama laba valodu 
prasme, redzesloka paplašināšana, ceļošana uz citām eiropas valstīm – īpaši Krakovu 
un ziemeļvāciju, zināšanu apguve, kā arī apkārtnes estetizācija. Greznība hercogistē 
nebija pašmērķis, viss krāšņums bija cilvēku veidots. Māksla radīja darbavietas – 
daudz iedzīvotāju kalpoja galmā. Cilvēki pievērsās juvelierizstrādājumu un mēbeļu 
izgatavošanai. hercogistes laikā izstrādāja baznīcu noteikumus, kuru pamatā bija 
draudzes garīgā izglītošana. Kurzemē bija plašs baznīcu tīkls – no koka kapelām līdz 
greznām celtnēm. Muižniekiem bija raksturīgs sacenšanās gars gan par baznīcu, gan 
piļu estētisko izskatu. I. Lancmanis atzina, ka informāciju par hercogistes pilīm un 
baznīcām var iegūt tikai Lvva, jo dabā par senajām hercogistes baznīcām un pilīm 
liecina vien drupas. Salīdzinājumā ar Kurzemi vidzeme bija daudz pieticīgāka. Tikai 
rīga spēja konkurēt ar Kurzemes hercogisti. Lektors uzsvēra, ka tieši Kurzemes 
hercogiste devusi spilgtāko pacēlumu mākslā. ar eiropeisku kritēriju radīts rīgas 
doma altāris, danenšterna nams vecpilsētā, rundāles pils, Jelgavas pils, Liepājas 
Svētās Trīsvienības baznīca. Lekcijas noslēgumā I. Lancmanis ar rūgtumu atzina, 
ka 21. gadsimtā visu diktē nauda un ieteica mācīties no hercogistes, ka finansiālie 
labumi nav prioritāte. 

Izstādi ar uzrunu atklāja Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža. 
direktore ar gandarījumu pateicās izstādes veidotājiem, Lvva un Lu Latvijas 
vēstures institūta pētniekiem par kopdarbu, jo izstāde ir nozīmīgs ieguldījums 
zinātniski  pētnieciskajā jomā. direktore uzteica arhīvniecības tradīcijas Lvva un 
uzsvēra, ka arhīvs glabā 6 miljonus lietu, kas ir nozīmīgākā vēsturisko dokumentu 
krātuve ne tikai Latvijā, bet arī visā ziemeļeiropā. Tādējādi dokumentu krātuve ir 
nozīmīga arī eiropas kontekstā, jo eiropieši ir pārsteigti par mūsu arhīvu senajām 
dokumentārajām liecībām. Nobeigumā M. Sprūdža novēlēja izstādei labu 
ceļavēju – izstāde 2012. gadā ceļos pa Kurzemes un zemgales reģiona pilsētām un to 
varēs apskatīt daudz Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu tūristu.

Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita zvidriņa apsveikuma uzrunā pateicās 
par lielisko izstādi, atzīmējot, ka mums kā nācijai ir uzdevums ne tikai saglabāt 
dokumentārās liecības, bet tās arī izpētīt, jo esam ar savām saknēm savā zemē – ar 
savu identitāti. Ir jāmācās, jāapgūst un jāvērtē. īpaša pateicība Latvijas Nacionālajam 
arhīvam un Lvva par to, ka par spīti finanšu resursu trūkumam izdevies sagatavot 
tik bagātu izstādi.

 Izstādes atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja arī Polijas vēstnieks Latvijā 
Ježijs Mareks Novakovskis (Jerzy Marek Nowakowski). Pēc pirmās profesijas būdams 
vēsturnieks, viņš sniedza nelielu ieskatu vēsturē, atzīmējot, ka Kurzemes un zemgales 
hercogistes dibināšanas akts tika parakstīts, pamatojoties uz viļņas ūnijas paktu 
starp Polijas karali un Kurzemes hercogisti. J. M. Novakovskis uzsvēra, ka pirms 450 
gadiem tika izveidota unikāla, demokrātiska iekārta, kuru veidoja daudzas valstis – 
Polijas–Lietuvas karaliste, mūsdienu Moldova un rumānija, kā arī pati Kurzemes un 
zemgales hercogiste. Minētās vienības bija kā pionieri, kas izveidoja pirmo savienību 
(vēl ilgi pirms eiropas Savienības rašanās). 16. un 17. gadsimtā bija vērojams straujš 
uzplaukums, šeit savulaik veidojās gan zviedrijas, gan Krievijas impērijas varenība. 
risinājās daudz svarīgu vēsturisku notikumu. vēstnieks uzsvēra, ka demokrātijā 
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ne vienmēr spēj uzplaukt kultūra, jo pilsoņu dalība varas struktūrā vērojama tikai 
aptuveni 10% robežās. Kurzemes hercogiste bija kā pionieri arī reliģiskās tolerances 
jomā. Līdzās katoļticībai uzplauka luterticība. Polijas karaļu laikā vērojama ticības 
brīvība. Nobeigumā vēstnieks informēja par paralēlu izstādi “aizmirstā ūnija”, 
kas skatāma no 2011. gada 24. novembra rīgas domes ēkā starp rātslaukumu un 
Melngalvja namu un kas veltīta viļņas ūnijas līguma parakstīšanas 450. gadadienai. 
Izstādi veidojis varšavas Seno aktu galvenais arhīvs kopā ar Polijas vēstniecību. 
vēstnieks izteica cerību, ka arī šī izstāde būs ceļojoša un būs lielisks papildinājums 
izstādei par Kurzemes un zemgales hercogisti. 

Pasākumu turpināja projekta vadītājas, LNa Lvva direktora vietnieces Dr. hist. 
valdas Pētersones pateicības vārdi projekta veidotājiem – projekta zinātniskajai 
vadītājai, Lu Latvijas vēstures institūta pētniecei Mārītei Jakovļevai, Lvva vadošajām 
pētniecēm valdai Kvaskovai un Pārslai Pētersonei, māksliniecei Līgai Sarkanei, kā arī 
Kurzemes pašvaldībām par atbalstu un visiem, kas pielika roku izstādes tapšanā. 
v. Pētersone bija gandarīta, ka 16. un 17. gadsimta arhīva materiāli padarīti saprotami 
jebkuram interesentam. 

Projekta zinātniskā vadītāja Dr. hist. Mārīte Jakovļeva uzsvēra, ka Kurzemes un 
zemgales hercogistes vēstures liecību dokumentu izpēte un izstādes veidošanas 
process ir bijis sarežģīts un darbietilpīgs, jo prasīja ne tikai labas svešvalodu zināšanas 
un seno rakstu apguvi, bet arī milzīgu darba pieredzi. vēl joprojām līdz galam nav 

Dr. h. c. art. Imanta Lancmaņa referātu klātesošie klausās ar lielu interesi.
 Pirmajās rindās no kreisās: Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Kultūras 

ministrijas valsts sekretāre Solvita zvidriņa; izstādes No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam 
projekta zinātniskā vadītāja Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, LNa Latvijas valsts vēstures arhīva 

direktors Nikolajs rižovs. I. Beišāna foto.
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Izstādes atklāšanā piedalījās arī Polijas republikas vēstnieks Latvijā Ježijs Mareks 
Novakovskis. viņu sveic Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža. 

2011. gada 16. decembris. I. Beišāna foto.

Izstādes No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam veidotāji. No kreisās: LNa Latvijas valsts 
vēstures arhīva direktora vietniece Dr. hist. valda Pētersone, Lu Latvijas 

vēstures institūta pētniece Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, LNa Latvijas valsts vēstures 
arhīva vadošās pētnieces valda Kvaskova un Dr. hist. Pārsla Pētersone. 

2011. gada 16. decembris. I. Beišāna foto.
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izpētītas visas liecības par hercogistes vēsturi. Izstādes autori pievērsa uzmanību ne 
tikai hercogiem, bet redzeslokā iekļāva arī hercogienes, hercoga galmu un hercogistes 
baznīcas utt.

Klātesošos uzrunāja arī Jelgavas mērs andris rāviņš, kurš izteica prieku, ka 
izstāde par Kurzemes un zemgales hercogisti 2012. gada 5. martā – Kurzemes un 
zemgales hercogistes de facto dibināšanas datumā ceļos uz Jelgavu. Jelgavas pilsētas 
uzplaukums bija vērojams tieši hercoga Jēkaba laikā un Jelgava savulaik bijusi gan 
mīlēta, gan nīsta, tomēr tieši šajā zemgales pilsētā visvairāk jūtama vēstures elpa. 
Mērs uzsvēra, ka nepieciešamas ļoti lielas ambīcijas, lai realizētu šādus projektus, un 
novēlēja sekmes turpmākajā darbā.

Izstādi apmeklēja plašs interesentu pulks. Klātesošie ar interesi vēroja 
pamatekspozīciju, kurā skatāmi vairāk nekā 300 dokumenti (oriģināli un digitālas 
kopijas) no LNa Latvijas valsts vēstures arhīva fondiem, hronoloģiski aptverot 
Kurzemes un zemgales hercogistes pastāvēšanas pirmos 80 gadus – no hercogistes 
dibināšanas 1561./1562. gadā līdz hercoga Jēkaba nākšanai tronī 1642. gadā. eksponēti 
arī daži hercoga Frīdriha atraitnes elizabetes Magdalēnas darbības laikā radušies 
dokumenti, kas raksturo Frīdrihštates (Jaunjelgavas) dibināšanu.

vairāki izstādē eksponētie dokumeni saistīti ar hercogistes dibināšanas un 
pastāvēšanas juridisko pamatojumu, to starpā viļņā 1561. gada 28. novembrī 
noslēgtais Pakļaušanās līgums un karaļa Sigismunda II augusta privilēģija Livonijas 
muižniecībai. Kurzemes hercoga Gotharda (1517–1587), hercogienes annas (1533–
1602), hercoga Frīdriha (1569–1642) un hercoga vilhelma (1574–1640) darbību 
apliecinoši dokumenti atspoguļo tā laika politiskos konfliktus, saimniecisko darbību, 
problēmas hercogistes teritorijas sakarā un jaunizveidotajā baznīcas organizācijā. 
atsevišķi tematiski bloki izstādē veltīti hercogistes sabiedrību veidojošiem 
elementiem – bruņniecībai, zemniekiem un pilsētām. Izstādē aplūkojama arī 
desmitgadīgā prinča Jēkaba rakstītā vēstule un citi dokumenti, kas sniedz informāciju 
par nākamā hercoga jaunības gadiem. Savukārt hercogienei elizabetei Magdalēnai 
veltītais materiāls ievada skatītāju tā laika valdošo aprindu sievietes pasaulē. hercogu 
sarakste apliecina Kurzemes valdnieku plašos starptautiskos sakarus, bet ar galma 
dzīvi saistītie dokumenti raksturo hercogu tieksmi pēc laikmetam atbilstoša dzīves 
un varas reprezentācijas līmeņa, kas Kurzemes hercogistē sevišķi spilgti izpaudās 
hercogu bēru ceremonijās. Izstādē atspoguļojumu radis arī Kurzemes hercogistei 
postošais poļu–zviedru karš (1600–1629/1635).

Tā kā sabiedrības zināšanas par Kurzemes un zemgales hercogistes vēsturi ir 
visai šauras un nepilnīgas, izstādes uzdevums ir sniegt informāciju par hercogistes 
dibināšanu, pārvaldes sistēmas izveidošanu, dažādiem tā laika politiskiem, 
ekonomiskiem un kultūras procesiem. varam droši apgalvot, ka Kurzemes un 
zemgales jubilejas pasākums bija izdevies.

Kristīne Marcinkeviča


