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ARHÎVA BIBLIOTÇKA:

LATVIJÂ UN PASAULÇ

Raksts ir veltîts arhîva bibliotçkai, proti, îpaða veida bibliotçkai, kas palîdz arhîvam nodroðinât
kvalitatîvâku arhîva darbu, tajâ paðâ laikâ sniedz atbalstu arhîva lietotâjiem arhîva dokumentu
izmantoðanâ.
Aplûkota daþâdu valstu arhîvu bibliotçku darbîba, atðíirîgie arhîvu bibliotçku darbîbas modeïi,
sniegts ieskats gan kopîgajâ, gan atðíirîgajâ to darbâ, uzdevumos un mçríos. Diezgan liela vieta
atvçlçta arhîvu bibliotçku darbîbas apskatam PSRS, jo Maskavas Arhîvu pârvalde ilgu laiku
(50 gadus) bija arhîvu bibliotçku un uzziòu centru administratîvais un metodiskais vadîtâjs.
Pçtîjumâ iztirzâta arî arhîvu bibliotçkas darbîba Latvijâ no 1919. gada lîdz 2005. gadam.

Atslçgvârdi: arhîvs, bibliotçka, arhîvu bibliotçka, arhîvu bibliotçka PSRS, Latvijas Valsts vçstures
arhîva bibliotçka, Valsts arhîvu speciâlâ bibliotçka.

Mûsdienu pasaule nav iedomâjama bez informâcijas. Arvien svarîgâku lomu
sabiedrîbas savstarpçjâs komunikâcijâs ieòem informâcijas institûcijas, kâ arî
virtuâlâs iespçjas informâciju iegût. Runâjot par informâcijas (ne vien aktuâlâkâs,
arî vçsturiskâs) pieejamîbu, mçs arvien bieþâk minam trîsvienîbu: bibliotçkas,
arhîvi un muzeji. Ðajâ rakstâ tuvâk aplûkoðu nevis divas atseviðías institûcijas –
arhîvu un bibliotçku, bet gan arhîva bibliotçku. Tâ ir bibliotçka, kas palîdz arhîvam
nodroðinât kvalitatîvâku arhîva darbu, tajâ paðâ laikâ sniedzot atbalstu arhîva
lietotâjiem arhîva dokumentu izmantoðanâ.

Arhîvs un bibliotçka – ieskicçjot kopîgo un atðíirîgo

Gandrîz katrâ arhîvu institûcijâ ir bibliotçka. Arhîvista skatîjumâ bibliotçka
ar tâs iespiestajiem, kâ arî elektroniskajiem u.c. materiâliem ir informâcijas avots,
kurð papildina arhîva materiâlus. Vçsturiskus pçtîjumus parasti veic, balstoties
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parasti veic, uz pirmavotiem, – tātad arhīvu dokumentiem, un savukārt pētījumu 
rezultāti visbiežāk ir izdotas grāmatas. Sevišķi pēdējā laikā grāmatas publicē ne 
tikai tradicionālā formā, bet arī elektroniski. Pētījumu rezultāti, savukārt, var 
kalpot tālāk citiem pētījumiem par informācijas avotu. 

Arhīvisti un bibliotekāri vienmēr strādājuši “plecu pie pleca”. Kopīgais viņu 
ikdienā ir dokumentu materiālu fonds, kuru izmanto gan vieni, gan otri. Būs 
grūtības starp valsts, tajā skaitā arī pētniecisko iestāžu arhīviem atrast dažus, 
kuros nav bibliotēkas, toties visās lielajās bibliotēkās ir arhīvs. Latvijā, Igaunijā, 
Lietuvā, Zviedrijā un arī citur arhīva institūciju lielākā daļa ir atvērtas pub-
likai,  to lasītavas ir bieži apmeklētas pētnieciskos nolūkos un savukārt arhīva 
dokumenti ir pieejami tādā pašā mērā, kā tas ir bibliotēkās. Nepiekrītu krievu 
bibliotēkzinātnieka B. Volodina (Володин) apgalvojumam, ka bibliotēka, kuras 
viena no svarīgākajām funkcijām ir iespieddarbu vākšana un saglabāšana 
nākamajām paaudzēm, vienmēr ir pieejama publikai atšķirībā [viņaprāt] 
no arhīva, kuram arī ir šī funkcija.1  Bibliotēka nav slēgta, ir atvērta vismaz 
ierobežotam lietotāju lokam.

Visu to pašu, un ne tikai mūsdienās, var attiecināt arī uz arhīvu, tostarp arī 
mūsu valstī, īpaši neizceļot pēdējo 50 gadu zināmas ierobežotības un slēgto 
fondu periodu, jo Rietumu valstīs arhīvs cilvēkiem ir bijis un arī patlaban ir 
pieejams tādā pašā mērā kā bibliotēka, vienīgā atšķirība, ka tajā ir nepublicētie 
materiāli.

Neliela informatīva atkāpe ir nepieciešama, runājot par arhīva pieejamību 
Latvijas Pirmās Republikas laikā, kad arhīva darbalaiks un pieejamība “pub-
likai” bija tāda pati kā Valsts bibliotēkā. 1925. gada Valsts adrešu kalendārā 
minēts, ka “Valsts vēsturiskais arhīvs .. pieejams publikai no 9–15”, un arī 
“Valsts bibliotēka atvērta ik dienas, izņemot svētdienas un svētku dienas, no 
plkst. 9–15”. Tolaik Izglītības ministrijas ietvaros pastāvēja arhīvu, muzeju un 
bibliotēku nodaļa. Pirmais nodaļas pārzinis bija zinātnieks un tulkotājs Kārlis 
Straubergs (1890–1962).

Salīdzinot fondu pieejamību bibliotēkās un arhīvos, redzams, ka ar arhīviem, 
neapšaubāmi, jautājums ir sarežģītāks. Arhīvā glabājas dokumenti, un visbiežāk 
tie ir tikai vienā eksemplārā, līdz ar to viņu zudums vai tikai sabojāšanās nes 
nopietnākas sekas nekā grāmatu nozaudēšana bibliotēkā. Daži, runājot par 
pieejamību fondiem, uzsver, ka arhīva apmeklēšana prasa vairāk birokrātisku 
procedūru, lai piekļūtu interesējošajam fondam vai dokumentam. Taču tam 
arī ir savi pamatoti iemesli. Pirmkārt, dokumenti ir vienā eksemplārā, lai gan 
daudziem valstiskiem, vēsturiskiem vai citiem svarīgiem dokumentiem jau no 
seniem laikiem tiek veidotas kopijas, agrāk tos pārrakstot, tad mikrofilmējot, 
tagad bieži vien digitalizējot. Ne mazāk svarīgs arī ētiskais jautājums. Vai ikviens 
var brīvi iet un lasīt svešus dokumentus, vienalga, vai tā ir juridiska vai fiziska 
persona, par kuru interesējas. Tas jau ir pietiekami sarežģīts ētiski juridisks 
jautājums, ar kuru saskaras fondu glabātāji un kas ir saistīts ar personas datu 
aizsardzību tikpat lielā mērā kā ar informācijas pieejamību. Tāpēc apmeklētājam, 
lai piekļūtu arhīva dokumentiem, jābūt pamatotai argumentācijai. Citādāk 
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pieejamîbas ziòâ ir vçrtçjami dokumenti ar ïoti senu vçsturi. To pieejamîbas
ierobeþojums vairâk saistîts nevis ar çtiskiem vai juridiskiem apsvçrumiem, bet
gan ar saglabâðanas nodroðinâðanu. Tâpçc daudzi Rietumu arhîvi interesantus
dokumentus par valsts vçsturi vai tâs ievçrojamâkajiem vadîtâjiem, kultûras
darbiniekiem, mûziíiem utt. padara pieejamus digitalizçjot. Turklât ðî informâcija
visbieþâk ir bez maksas.

Par dokumentu pieejamîbas nodroðinâðanu arhîvu sabiedrîbâ tiek spriests ne
mazâk kâ bibliotçku sabiedrîbâ. Bieþi vien pieejamîbas sakarâ tiek minçti jçdzieni:
elektroniskais arhîvs, dokumentu digitalizâcija, elektroniskais pakalpojums,
virtuâlâ izstâde u.c.

Runâjot par arhîva un bibliotçkas kopsakarîbâm, par bibliotçku arhîvâ,
jâpievçrðas arhîvistam un bibliotekâram, ne jau tâpçc, lai analizçtu kopîgo un
atðíirîgo ðajâs profesijâs, bet tâpçc, lai ieskicçtu to vidi, kâdâ jâdarbojas arhîvâ
strâdâjoðam bibliotekâram, ko viòð var dot arhîvistam un vçsturniekam ar savu
darbîbu arhîvâ, ko viòi kopîgiem spçkiem nodroðina (vai nenodroðina) – lasîtâjam,
lietotâjam.

Diezgan ilgu laiku sabiedrîbâ par abu profesiju pârstâvjiem bija viens noteikts
stereotips, un galvenokârt par to, kâdi izskatâs ðo profesiju tipiski pârstâvji. Ja
bibliotekâre, – tad klusa vecmeita brillçs un pelçkâ jakâ. Ja arhîvists, – tad
noputçjis, lçnîgs dîvainis. Mûsdienu sabiedrîbâ viedoklis mainâs, taèu kaut kas
no ðîs attieksmes vçl palicis. Mainît attieksmi un veidot pozitîvu bibliotekâra un
arhîvista tçlu kopîgiem spçkiem var jau pieminçtâ bibliotçku un arhîvu sadarbîba,
pakalpojumu pieejamîba un atvçrtîba lietotâju vajadzîbâm.

Vçl viens kopsaucçjs abâm profesijâm – to pârstâvji nâk no humanitârajâm
fakultâtçm. Tie ir vçsturnieki, filologi un arî citu humanitâro zinâtòu fakultâðu
beidzçji, kuri diezgan bieþi izvçlas darbu ðajâs institûcijâs.

Apmeklçjot arhîvu, lietotâji lielâkoties zina, kâpçc ir atnâkuði un ko vçlas
tajâ atrast, viòi patstâvîgi izmanto râdîtâjus, kartîðu katalogus, datu bâzes un
var pasûtît sev nepiecieðamo arhîva dokumentu. Tomçr ne visi lasîtâji ir tik labi
sagatavoti, bieþi vien kâds atnâk pirmo reizi, un tad tiek pârbaudîtas personâla
pedagoìiskâs iemaòas. Pçdçjo kursu studentiem var gan bût visai aptuvena
sapratne par priekðmetu – dokumentu vai tçmu, ko viòi arhîvâ gribçtu izpçtît,
tâpçc bieþi vien viòiem nepiecieðama arhîva darbinieka lietpratîga palîdzîba. Visi
arhîvâ vai bibliotçkâ esoðie katalogi un râdîtâji izskatâs mazliet biedçjoði cilvçkam,
kurð ar tiem nav darbojies vai darîjis to tikai daþreiz. Viens no svarîgâkajiem
arhîvista un bibliotekâra uzdevumiem – palîdzçt apgût iemaòas darbâ ar krâjuma
uzziòu sistçmu. Pirms pçtnieks sâk iedziïinâties arhîva dokumentos, bûtu liet-
derîgi iepazîties ar visiem publicçtajiem materiâliem, kuri skar viòa izvçlçto
izpçtes priekðmetu vai jomu.

Reizçm, kad arhîvu darbinieki dodas pieredzes apmaiòâ uz citu arhîvu, viòi
apstaigâ daudzas tâ nodaïas – krâtuves, dokumentu aprakstîðanas nodaïu un
citas, nepelnîti aizmirstot par bibliotçku. Bibliotekâri reti kad pârstâv arhîva
personâlu ðâdâs tikðanâs reizçs. Kad arhîva apskate ir beigusies un visi sâk
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atvadîties, kâds no arhîva personâla nobeigumâ ar lepnumu parâda retu
dokumenta faksimilizdevumu iespiestas grâmatas formâ. Ðâdâs reizçs neva-
jadzçtu aizmirst iepazîstinât arî ar bibliotekâru, kurð pastâstîtu par to arhîva
vçrtîgo izdevumu daïu, kura glabâjas arhîva bibliotçkâ.

Raksta ievads par arhîvu un bibliotçku, arhîvistu un bibliotekâru ir nozîmîgs
arî tâpçc, ka pçtîjumâ par arhîvu bibliotçkâm daudzkârt tiks pieminçtas abas ðîs
institûcijas, abas profesijas, jo autore uzskata, ka tieði arhîvu bibliotçka ir tâ,
kurâ abas ðîs institûcijas organiski saplûst, saskaras, savstarpçji bagâtinâs un
tomçr nepârklâjas. Tâm ir mçríi, uzdevumi un katrai sava loma vçrtîgas un
paliekoðas informâcijas saglabâðanâ un pieejamîbas nodroðinâðanâ, sabiedrîbas
izglîtoðanâ un cilvçces zinâðanu pârmantoðanâ no paaudzes paaudzç.

Arhîva fonda komplektçðanas politika bieþi vien ir tieði atkarîga no tâ, kâdai
institûcijai ðis arhîvs pieder. Arhîva bibliotçka var rîkoties daudz brîvâk,
komplektçjot savus krâjumus. Valsts arhîvâ ienâk daudz dokumentu no daþâdu
lîmeòu valsts un paðvaldîbu iestâdçm. Arhîva bibliotçkai vajadzçtu ietvert
krâjumâ daþâdus arhîva rokasgrâmatu veidus (vispârîgos ceïveþus, tematiskos
ceïveþus, starparhîvu ceïveþus utt.). Bibliotekâram jâcenðas maksimâli îstenot
principu “katrai grâmatai savu lasîtâju, katram lasîtâjam savu grâmatu” un cerçt,
ka viòa lietpratîgâ darbîba apmierinâs arî pçtnieku, vçsturnieku un ìenealoìijas
speciâlistu vajadzîbas. Pçc dokumentu izvçrtçðanas, komplektçðanas procesa gan
bibliotekâram, gan arhîvistam jâapraksta ðie iespieddarbi (arhîvâ dokumenti,
bibliotçkâ grâmatas u.c.) un jânodroðina iespçja tos izmantot lietotâjiem. Arhîvisti
seko provenances (izcelsmes) principam, kura bûtîba ir saglabât vienkopus vienotas
izcelsmes dokumentus, savstarpçji nesajaucot daþâdas izcelsmes vai daþâdu
fondraþu dokumentus. Savukârt bibliotekâri visbieþâk izmanto savâ valstî vairâk
pieòemtâs klasifikâcijas sistçmas.

Arhîva dokumentu un bibliotçkas krâjuma (grâmatas, periodiskie, elek-
troniskie izdevumi u.c.) glabâðanas nosacîjumi neatðíiras. Arhîva vai bibliotçkas
personâls vadâs pçc noteiktiem glabâðanas un izvietoðanas standartiem un
noteikumiem, taèu bieþi vien jâsaskaras ar vietas trûkumu, jo telpu jautâjums ir
vienlîdz aktuâls abâs institûcijâs. Pastâvîgi jâdomâ par dokumentu saglabâðanas
jautâjumu (tagad ne vien papîra, bet arî elektronisko dokumentu formâtâ). Telpas
trûkumu nâkotnç gan bibliotçku, gan arhîvu speciâlisti cer atrisinât ar
mikrofilmçðanas, digitalizâcijas un daþâdâm modernâm metodçm, kuras ienâk
lîdz ar jaunajâm tehnoloìijâm. Abâs institûcijâs tradicionâli jau gadiem tiek
izmantotas datu bâzes, un bibliotçkas Latvijâ ðajâ ziòâ, tâpat kâ arî citur pasaulç,
iet kâdu pussolîti priekðâ arhîviem. Kopð cilvçki izmanto internetu, daudzos
arhîvos (piemçram, ASV, Anglijâ) arhîva dokumenti tiek skençti un tos var aplûkot
tieðsaistç, parasti izejot uz ðiem dokumentiem caur konkrçtâ arhîva mâjaslapâm.
Arî Latvijâ jau ir aizsâcies ðis (nebût ne lçtais un diezgan darbietilpîgais) process –
Latvijas Nacionâlâ bibliotçka sadarbîbâ ar Latvijas Valsts vçstures arhîvu realizç
projektu – elektronisku datu bâzi “Latvijas kultûras vçsture attçlos. Sçrija A:
Portreti”.2  Detalizçti neanalizçjot visu sadarbîbas projektu, tomçr vçlos îpaði
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pieminçt virtuâlo izstâdi “Mâkslinieks Eduards Kalniòð dokumentos un gleznâs”,
kas veidota kâ kopprojekts, sadarbojoties Latvijas Valsts arhîvam, Latvijas Mâkslas
akadçmijas Informâcijas centram un Latvijas Nacionâlajam mâkslas muzejam.3

Daudzos arhîvos tiek nodroðinâta iespçja saòemt dokumentus pa elektronisko
pastu failu veidâ, pat grâmatas un þurnâli ir pieejami tieðsaistç. Vâcijas, Kanâdas,
Lielbritânijas un ASV arhîvos veic virkni pasâkumu, lai cilvçkus pieradinâtu spriest
par savu vçsturi ne tikai no sarakstîtâm (tâtad autora interpretçtâm) monogrâfijâm
vai mâcîbu grâmatâm, bet no pirmavotiem. Iepazîðanâs ar arhîva dokumentu var
pilnîgi mainît viedokli kâdâ jautâjumâ. Ðajos arhîvos tiek organizçta virtuâla
vçstures apmâcîba par konkrçtâm tçmâm, turklât pilnîgi bez maksas. Jâieiet
konkrçta arhîva mâjaslapâ un tur ir piedâvâjums – aplûkot dokumentu, attçlu
un karðu izstâdi, vai konkrçtai tçmai apkopotu dokumentu mapi, kuru arhîva
darbinieki bieþi vien sagatavo sadarbîbâ ar arhîva bibliotçku, Latvijas Nacionâlo
bibliotçku, skolotâjiem. Bieþi vien ðîs virtuâlâs vçstures stundas ir sagatavotas
pa vecuma grupâm, piedâvâjot pat pirmsskolas vecuma bçrniem ar vçsturi saistîtas
spçles.4

Pasaules lielâkâs bibliotçkas (un ne tikai lielâkâs), gandrîz visas nacionâlâs,
pçtniecisko iestâþu, arî publiskâs bibliotçkas jau tagad nodroðina savu krâjumu
elektroniskos katalogus internetâ. Ir iespçjams pasûtinât grâmatas, izmantojot
tîmekli. CD-Rom, jeb kompaktdisks, ir ðobrîd populârs datu nesçjs, kurâ var ievietot
lielu daudzumu arhîva (vai bibliotçkas) informâcijas – vairâkus desmitus tûks-
toðus lappuðu teksta veidâ, tas neaizòem daudz vietas un vajadzîbas gadîjumâ
ir viegli pârvietojams no arhîva glabâtuves. Arî elektroniskajai datu uzglabâðanai
ir savi trûkumi, kaut vai ïoti straujâ informâcijas tehnoloìiju attîstîba – jau pçc
5–10 gadiem var rasties problçmas nolasît ðodienas datu nesçjus, arî programmu
savietojamîba un citas problçmas, ko tikai nâkotne râdîs. Lîdz ar to arhîvam un
bibliotçkai jâbût morâli un finansiâli gataviem atbilstoði reaìçt uz apstâkïiem,
lai nezaudçtu savus lietotâjus.

Arhîvi un bibliotçkas ir savstarpçji saistîtas institûcijas un tâdas bûs vienmçr,
arî nâkotnç. Optimâli tâs varçtu, un daþviet tâ arî ir, izmantot vienas çkas.
Bûtiskâkais ir tas, ka lasîtâjam vai lietotâjam patiesîbâ nav svarîgi, vai materiâli,
kurus viòð saòem, nâk no bibliotçkas vai arhîva, galvenais, ka viòam ir pieejama
vajadzîgâ informâcija un tâ viòam arî tiek nodroðinâta.

Arhîva bibliotçkas funkcijas un uzdevumi

Bibliotçka arhîvâ – tas nav temats, par kuru bieþi diskutçtu daþâdâs
profesionâlâs, zinâtniskâs vai lîdzîga rakstura konferencçs vai simpozijos. Tas
tiek apspriests neformâli profesionâïu aprindâs. Nav arî daudz publikâciju par ðo
tçmu. Kâ jau rakstîju, arhîva bibliotçkas misija ir nodroðinât ar informâciju
konkrçtâs nozares speciâlistus, un tâ ir specializçts krâjums arhîvos, kas saglabâ
tajâ esoðos iespieddarbus.
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Nacionâlâs programmas “Kultûra” apakðprogrammâ “Bibliotçka” speciâlâs
bibliotçkas kopâ ar zinâtniskajâm pârstâv vienu tipu iepretim publiskajâm. Arhîvu
bibliotçkas pieder pie zinâtnisko un speciâlo bibliotçku grupas, konkrçtâk – tieði
pie speciâlajâm bibliotçkâm (sk. shçmu).

Zinâtnisko un speciâlo bibliotçku grupâ ietilpst Latvijas Nacionâlâ bibliotçka
(LNB), Latvijas Akadçmiskâ bibliotçka (LAB), Saeimas, zinâtniskâs, augstskolu,
valsts nozîmes nozaru un speciâlâs (valsts pârvaldes institûciju, uzòçmumu,
vidçjo speciâlo mâcîbu iestâþu, muzeju un arhîvu) bibliotçkas vai institûciju
speciâlâs bibliotçkas un informâcijas centri.

Arhîvu bibliotçka ir iestâde, kura: 1) tiek saprasta kâ fiziska informâcijas
(strukturçtu zinâðanu) kolekcija par arhîvniecîbas un tai radniecîgajâm nozarçm;
2) strâdâ kâdas konkrçtas arhîva institûcijas pakïautîbâ; 3) to vada bibliotekârs
vai speciâlists, kuram ir zinâðanas arhîvniecîbas jomâ un profesionâlas
bibliotekârâs zinâðanas; 4) tâs sûtîba ir iegût, organizçt un nodroðinât pieeju
informâcijai par perspektîvâkajiem dotâs organizâcijas (arhîva) attîstîbas
virzieniem; 5) nodroðina pçtniekus (studentus, vçsturniekus, ìenealogus un citus
interesentus) ar materiâliem, kuri atvieglo darbu, strâdâjot ar arhîvu dokumentiem
vai/un veicot vçsturiskus pçtîjumus.

Ðâda veida bibliotçkas paredzçtas, lai aptvertu zinâtniskâ darba aktivitâðu
ðaurâkâs jomas, lîdzîgi kâ tas ir ar radnieciskajâm institûcijâm – arhîviem. Arhîvu
bibliotçkâm (tâpat kâ citâm) nepiecieðama vieta, kur varçtu kataloìizçt, uzglabât,
izvietot grâmatas, tâpat jâparedz vieta, kur tâs varçtu izmantot. Parasti bibliotçkas
lietoðanas noteikumos ir atrunâts, uz cik ilgu laiku kâdu konkrçtu izdevumu
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var òemt lietoðanai uz mâjâm, kurus izdevumus vispâr neizsniedz lietoðanai
ârpus bibliotçkas lasîtavas.

Raksturojot uzziòu bibliotçkas darbîbu, UNESCO ir definçjusi, kuras valsts
speciâlâs (nozaru) zinâtniskâs bibliotçkas vairâk vçrstas uz to, lai nodroðinâtu
kâda konkrçta, ierobeþota lasîtâju skaita vajadzîbas. Tas nenozîmç, ka tâs
nevarçtu izmantot citi, tikai komplektçðanas mçríi un atseviðíi pakalpojumu
veidi vairâk vçrsti uz konkrçto lasîtâju grupu. Arhîvu bibliotçkâs ðî pamatlasîtâju
grupa ir arhîvisti un vçsturnieki.

Nozaru uzziòu bibliotçkas specifisko (specializçto) darbîbu ilgu laiku noteica
tâs saistîba ar vienu no zinâtnçm – historiogrâfiju (zinâtne, kas pçta vçstures
zinâtòu attîstîbu).

Zinâtnei attîstoties, noris tâs ðaurâka specializâcija un tâ dara arhîvu bibliotçku
darbu sareþìîtâku. Bibliotçkai arvien nopietnâk jâdomâ, kâ nodroðinât labâku
informâcijas pieejamîbu, kvalitatîvâku un specializçtâku informâciju saviem
lietotâjiem. Runâjot par to, kâ tieði organizçt arhîva uzziòu bibliotçkas kvalitatîvu
darbîbu, ðo bibliotçku darbinieki var balstîties uz vadlînijâm, ko publicçjusi Spe-
ciâlo bibliotçku asociâcija.5  Ðai tçmai veltîtas neskaitâmas publikâcijas par speciâlo
nozaru bibliotçku darbîbu gan ârzemju presç, gan arî Latvijâ. Vairâkus gadus pçc
kârtas daþi Latvijas Universitâtes Bibliotçkzinâtnes un informâcijas zinâtnes
nodaïas studenti veltîjuði savus bakalaura vai maìistra darbus speciâlo bibliotçku
darbîbai gan medicînas, valsts pârvaldes iestâþu, mûzikas jomâ, gan vispârinâti
runâjot par nozaru bibliotçku darbîbas daþâdâm jomâm.

Arhîva bibliotçkâm atðíirîbâ, piemçram, no universitâðu vai nacionâlajâm
bibliotçkâm nekad nav bijuðas deleìçtas visas bibliotçkâm raksturîgâs funkcijas.
Viòu aktivitâtes vairâk vçrstas uz profesionâlâs darbîbas veicinâðanu, tâtad uz
lîdzîgu mçríi kâ arhîvam. Viens no nacionâlo un universitâðu bibliotçku
pamatprincipiem ir obligâtâ eksemplâra glabâðana un arhivçðana. Tas pats
pamatprincips darbojas arhîvâ attiecîbâ uz dokumentiem. Turpretî arhîva
bibliotçka ir pieejama vçsturniekiem, arhîvistiem un citiem interesentiem un ðîs
pçtniecîbas rezultâts bieþi vien ir jaunas publikâcijas.

Arhîva bibliotçku darbîbas modeïi daþâdâs pasaules valstîs

Nâkamajâs apakðnodaïâs aplûkota daþâdu valstu arhîvu bibliotçku darbîba,
atðíirîgie arhîvu bibliotçku darbîbas modeïi, sniegts ieskats gan kopîgajâ, gan
atðíirîgajâ to darbâ, uzdevumos un mçríos. Diezgan liela vieta atvçlçta arhîvu
bibliotçku darbîbas apskatam Krievijâ un bijuðajâ PSRS, jo Maskavas Arhîvu
pârvalde ilgu laiku (50 gadus) bija arhîvu bibliotçku un uzziòu centru
administratîvais un metodiskais vadîtâjs.

Baltijas valstîm – Igaunijai, Lietuvai un Latvijai – ir lîdzîgi izveidota arhîvu
sistçmas struktûra. Visas trîs valstis regulâri piedalâs Starptautiskâs Arhîvu
padomes (ICA) rîkotajos pasâkumos, arhîvu kongresos, konferencçs. Reizçm tiek
rîkoti kopîgi seminâri vai konferences tikai Baltijas valstu ietvaros. Katru gadu
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arhīvisti tiekas kopīgos sporta svētkos, uzaicinot arī savus igauņu un lietuviešu 
kolēģus. Pieredzes apmaiņas braucienos Baltijas valstu kolēģi apmeklē viens otra 
bibliotēkas, iepazīstas ar to krājumiem, darba metodēm, paveikto un iecerēm. 
Taču ciešāka sadarbība, kopīgi projekti Baltijas arhīvu bibliotēku starpā līdz šim 
nav bijuši. Pozitīvi vērtējams ir fakts, ka visi Baltijas arhīvi regulāri apmainās 
ar savām publikācijām (monogrāfijas, krājumi, periodiskie izdevumi), kuras 
nonāk arhīvu bibliotēkās. Analizējot arhīva bibliotēkas darbības mērķus, uzde-
vumus, funkcijas un pieeju krājuma komplektēšanai Somijā, var vilkt paralēles 
ar arhīvu bibliotēkām Baltijas valstīs. Lai gan vēsturiski politiskā pieredze un 
finansējuma iespējas Baltijā ilgu laiku atšķīrās no Somijas (tāpat Zviedrijas 
un citām Skandināvijas valstīm), Baltijas bibliotēku attīstība veidojas līdzīgi 
skandināvu kolēģiem. 

Kanādas, ASV, Lielbritānijas arhīvu bibliotēku darbību aplūkojot, jāsecina, 
ka aizsācies process, kad arhīvs un bibliotēka arvien vairāk tuvinās, brīžiem 
pat apvienojas (izmantojot vienas telpas, vienotas informācijas sistēmas, vei-
dojot kopīgas mājaslapas), lai varētu nodrošināt cilvēkiem iespējami pilnīgāku 
informāciju – arhīva dokumentus, iespieddarbus un elektroniskos resursus – 
sekmīgākam pētnieciskajam darbam. Nenoliedzami, šādi projekti prasa lielus 
finanšu ieguldījumus, kādi bieži vien nav pieejami mazākām vai ekonomiski 
vājāk attīstītām valstīm. Taču var pārņemt vismaz vēlēšanos sadarboties, veidot 
kopīgus projektus arhīvu, bibliotēku, muzeju un skolu starpā. Baltijas valstu 
pieredze rāda, cik veiksmīgi darbojas mūsu tuvākie kaimiņi, bet citu valstu 
prakse sniedz ieskatu, kā savu darbību organizē citu valstu un kultūru arhīvu 
bibliotēkas. Latvijai veltīta atsevišķa nodaļa – visplašākā un, cerams, lasītājiem 
pietiekami interesanta, jo arhīvu bibliotēku vēsture Latvijā līdz šim nevienā 
pētījumā nav atspoguļota.

Arhīvu bibliotēkas Krievijā un bijušās PSRS teritorijā

Krievijas arhīvu bibliotēkām veltīt tik lielu vērību mani pamudināja divi svarīgi 
iemesli: 1) Krievijā atrodas viens no lielākajiem metodiskajiem arhīvniecības cen-
triem pasaulē, kurš noder par lielisku piemēru tam, kā darbojas arhīvu bibliotēkas 
ar metodisku ievirzi; 2) Maskava ilgus gadus (visu PSRS pastāvēšanas laiku) bija 
metodiskais centrs arhīvu bibliotēkām un informācijas centriem (tajā laikā tos 
dēvēja par SIF – справочно-информационный фонд) bijušajā PSRS teritorijā, tajā 
skaitā Latvijā. Visi lēmumi, nolikumi, normatīvie akti, ko pieņēma Maskavā un 
kas attiecās uz arhīvniecības jomu, bija saistoši citām republikām.

Vēsturiska atkāpe

10. gs. arhīvi sākuši veidoties Armēnijā un Gruzijā. Kijevas Krievzemē arhīvi 
bija kņazu galmos, klosteros, baznīcās. Bieži vien līdzīgi kā citās valstīs šīs 
kolekcijas glabājās kopā ar privātajām bibliotēkām. 16. gs. Maskavā, apvienojot 
kņazistu arhīvus, nodibināja Cara arhīvu, kurā glabājās dokumenti par valsts 
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pārvaldi un ārpolitiku. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā lielākie bija Sinodes, 
Senāta, Ministru komitejas, valsts domes arhīvi. Lielākajos arhīvos veidojās 
arī uzziņu izdevumu, publicēto materiālu krātuves – depozitāriji (хранилище 
печатных изданий), kuras darbojās kā nelielas speciālās bibliotēkas arhīva 
darbinieku un pētnieku vajadzībām. 1922. gadā, nodibinot Padomju Savienību, 
tiek veikta arhīvu reorganizācija un centralizācija, kura liek pamatu vienotam 
valsts arhīvu fondam. 

Pēc Otrā pasaules kara padomju valdība apzinājās, ka jāveic konkrēti pasākumi, 
kas nodrošinātu arhīvu darbu padomju izpratnē, respektīvi, kā jebkura autoritāra 
režīma vara apzinājās, ka vēstures “zināšanai” vai “nezināšanai” ir liels spēks. 
Līdz ar to daudzi dokumenti tika definēti kā “slepenie” un arhīvam tie bija jāglabā 
īpašā veidā, to apraksti nebija publiski pieejami, nerunājot jau par to, ka arī paši 
dokumenti bija pieejami tikai ļoti strikti noteiktām lietotāju kategorijām. Arhīvu 
pārvalde gan PSRS līmenī, gan republikās līdz 50. gadu beigām darbojās PSRS 
Iekšlietu ministrijas pakļautībā. Ļoti liela vērība tika piešķirta tam, kas un kādus 
dokumentus arhīvā meklē un skatās, un bija arī speciāli pieprasījumi (kuriem 
izziņas sniedza īpaša arhīva slepeno dokumentu nodaļa) no PSRS drošības 
dienestu struktūrām, lai iegūtu informāciju par konkrētām personām (te balstos 
uz Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāliem,6  bet jāpiebilst, ka visās republikās, 
kā jau iepriekš sacīts, tas ir noticis līdzīgi). 

Dažādās zinātnes jomās pētniekiem tika pasūtīti pētījumi, kas vai nu slavināja 
PSRS saimniecisko, rūpniecisko un kultūras uzplaukumu vai arī nosodīja 
buržuāziskās sabiedrības veikumu. Taču, neieslīgstot arhīvu darbības politiskā 
pārskatā, nākas atzīmēt, ka padomju laikos arhīvos nenoliedzami notika arī daudz 
pozitīvu lietu, un viss šis negatīvi/pozitīvais fons ietekmēja arhīvu bibliotēku 
darbību plašajā PSRS teritorijā. Pozitīvais noteikti bija tas, ka, būdami Iekšlietu 
ministriju (vēlāk tieši Ministru padomes) pakļautībā, gan arhīvi, gan arī to 
bibliotēkas saņēma pietiekami labu finansējumu (protams, salīdzinoši kultūras 
jomai) algām, tehniskajai uzturēšanai, metodiskajām izstrādēm. Jāatzīst gan, ka 
tieši uzziņu informācijas centriem bieži vien tika novirzīti lielāki līdzekļi nekā 
bibliotēkām depozitārijiem (arī algas arhīvu bibliotēku darbiniekiem parasti bija 
zemākajā arhīva darbinieka līmenī). Šajā laikposmā tika sagatavotas daudzas 
metodiskas instrukcijas, rīkojumi par arhīvu darbību, dokumentu saglabāšanu, 
aprakstīšanu, vērtības ekspertīzi, izmantošanu, kā arī arhīvu vēsturi. Arhīvu 
bibliotēku (vai informācijas centru) uzdevums bija nodrošināt arhīvus ar visāda 
veida uzziņu izdevumiem, metodiskajiem norādījumiem, lai viņi varētu veikt 
savu darbu atbilstošā līmenī. 

Lai sniegtu ieskatu arhīvu bibliotēku un uzziņu informācijas centru darbībā 
padomju gados, nepieciešams parādīt arhīvu iestāžu struktūru. Visās Pa-
domju Savienības republikās augstākā arhīvus pārvaldošā iestāde bija Arhīvu 
pārvalde – PSRS Iekšlietu ministrijas Arhīvu pārvalde, vēlāk tā mainīja pakļautību 
un saucās PSRS Ministru padomes Galvenā arhīvu pārvalde (vai LPSR Iekšlietu 
ministrijas arhīvu nodaļa, tad LPSR Ministru padomes Arhīvu pārvalde u. tml.); 
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svarīgākie bija centrālie valsts arhīvi (Центральный государственный архив 
Октябрьской революции, ЦГАОР; Latvijā – LPSR Centrālais Valsts Oktobra 
revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīvs, CVORA; citās republikās arī pēc 
šī vienotā modeļa), visi valsts arhīvi, tad reģionālie (zonālie) arhīvi. Lielākajā 
arhīvu daļā bija bibliotēkas vai uzziņu informācijas fondi.

Komplektēšana

Viens no tā laika raksturīgākajiem dokumentiem ir “Инструкция для 
работы научно-справочных библиотек государственных архивов СССР”, 
kurā uzskaitīti visi uzdevumi, kuri bija jāveic valsts arhīvu zinātniskajām uzziņu 
bibliotēkām.7  Arhīvu bibliotēku darbības organizāciju padomju periodā visā PSRS 
teritorijā raksturo:

– visos PSRS valsts arhīvos jābūt zinātniskajām uzziņu bibliotēkām, kurās 
tiek nodrošināta (savākta, apkopota) zinātniski politiskā, zinātniskā, uzziņu 
literatūra un valsts oficiālie iespieddarbi;

– arhīvu bibliotēkas ir arhīvu sastāvdaļa;
– bibliotēkas vadītājam jābūt personai ar speciālo bibliotekāro izglītību;
– galvenais bibliotēkas darbības virziens ir vērsts uz to, lai kvalificēti tiktu 

apkalpoti tieši arhīvu darbinieki, resp., tiktu komplektēti atbilstoši uzziņu 
izdevumi, kuri nepieciešami dokumentu krājumu izdošanai, lai tos, savukārt, 
varētu izmantot atbilstoši to saturam – informācijai un uzziņām, varētu sakārtot 
dokumentus, kuri glabājās arhīvā, paaugstināt arhīva darbinieku profesionālās 
zināšanas (tam laikam raksturīgi – arī idejiski teorētiskajā līmenī!);

– tiek definēts, ka bibliotēkas iespieddarbus, neskaitot arhīva darbiniekus, var 
izmantot citu arhīvu darbinieki, partijas orgāni un valstiskas vai sabiedriskas 
organizācijas profesionālās darbības mērķiem;

– arhīvu bibliotēku fondam jābūt atbilstoši sakārtotam un organizētam;
– lai veiktu iepriekš minētos uzdevumus, bibliotēkai jāorganizē krājuma 

komplektēšana, uzskaite, sistematizācija, grāmatu, žurnālu un cita veida 
izdevumu glabāšana un izmantošana atbilstoši valsts arhīva uzdevumiem un 
plāniem;

– sistemātiski jāveic uzziņu bibliogrāfiskais darbs un jāpopularizē zinātniski 
vēsturiskā literatūra;

– jāveic bibliotēkas lasītavā strādājošo arhīva darbinieku uzziņu pieprasījumu 
izpēte, jāsniedz tiem konsultācijas un palīdzība, izvēloties atbilstošu literatūru 
vai uzziņu izdevumus;

– arhīva bibliotēkai jānodrošina SBA pakalpojumi un tā ietvaros jāapgādā 
arhīva darbinieki ar izdevumiem no lielākajām PSRS vai republikāniskajām 
bibliotēkām;

– arhīva bibliotēkas darbs tiek plānots saskaņā ar konkrētā valsts arhīva gada 
plānu, jāveic arī ikmēneša darba plānošana;
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– arhīva bibliotēkai jāsastāda statistiska atskaite, kura jānodod atbilstošajā 
arhīvu pārvaldē, kura to nosūtīs uz PSRS Iekšlietu ministrijas Galveno arhīvu 
pārvaldi.

Minētajā instrukcijā tiek uzskaitīts bibliotēkas fonda sastāvs, tā komplek
tēšanas un izmantošanas kārtība. Arhīva bibliotēkas krājumam bija jāietver:

– tālaika ideoloģiski politisko teorētiķu un ideologu V. Ļeņina, K. Marksa, 
F. Engelsa, J. Staļina darbi, dialektiskā un vēsturiskā materiālisma literatūra, 
PSKP vēsture, politiskā ekonomija;

– PSRS un republiku augstāko valsts varas orgānu likumi, rīkojumi;
– cariskās Krievijas (Krievijas impērijas) laika likumu apkopojumi (Свод законов 

Российской империи), tāpat cariskās Krievijas laika rīkojumu krājumi, kuri tika 
izdoti laikā līdz Oktobra revolūcijai;

– enciklopēdijas, vārdnīcas, dažādu valodu vārdnīcas, administratīvi 
teritoriālā iedalījuma uzziņu izdevumi, tirdznieciski rūpnieciskās un biogrāfiskās 
rokasgrāmatas, adrešu grāmatas (tās vēl arvien ir viens no arhīvu bibliotēku 
visizmantotākajiem uzziņu avotiem, piemēram, “Весь Петербург”, “Вся Москва”, 
“Rigascher Adressbuch” utt.);

– oficiālie izdevumi, kas saistīti ar arhīvniecības attīstību PSRS, zinātniskā 
un mācību literatūra arhīvniecības jomā, arhīvu vēsture – arī cariskajā Krievijā 
un ārzemēs;

– dažādu arhīvu fondu ceļveži, rokasgrāmatas, tematiskie apskati, fondu 
apraksti, rādītāji, katalogi utt.;

– rakstu krājumi, izdevumi un atsevišķas publikācijas, kuras sagatavotas, 
pamatojoties uz PSRS valsts arhīvos esošajiem dokumentālajiem materiāliem; 

– pētnieciskie un mācību izdevumi par PSRS tautu un citu valstu vēsturi, valsts 
iestāžu vēsturi, arī kultūras, mākslas un karamākslas vēsturi un citām jomām, 
atkarībā no konkrētā arhīva profila;

– oficiālie resoru izdevumi; 
– atsevišķi daiļliteratūras darbi, atsevišķi literāri mākslinieciska rakstura pe-

riodiskie izdevumi, kuriem ir saistība ar arhīvā glabāto iestāžu fondiem, personu, 
ģimenes un dzimtu fondiem;

– galvenie PSKP un politiskie žurnāli, tāpat vēstures zinātniskie žurnāli, kuri 
iznāk PSRS teritorijā;

– centrālās avīzes, vietējās avīzes (atbilstoši republiku un reģionālajiem 
arhīviem);

– plakāti un citi ilustratīvie materiāli;
– PSRS, republiku, novadu utt. ģeogrāfiskās un vēsturiskās kartes.
Mazliet atkāpjoties no konkrētā vēstures perioda, jāatzīmē, ka, salīdzinot 

komplektēšanas politiku arhīvu bibliotēkās dažādās pasaules valstīs, redzams, 
ka minētais 1955. gada instrukcijas pārskaitījums, neraugoties uz seno izdošanas 
gadu, principā ietver tos pašus nosacījumus. Turklāt šis izsmeļošais arhīva 
bibliotēkas krājuma saturiskais raksturojums pēc būtības atbilst gan senākiem 
laikiem, gan mūsdienām un valstīm. Sevišķi svarīgi ir ievērot šo pēctecību tajās 
valstīs, kas kādreiz bija PSRS sastāvā un arī komplektēja arhīvu bibliotēkas pēc 
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šiem pašiem principiem, jo nav nepieciešamas kardinālas izmaiņas, ja bibliotēkas 
komplektēšanā jau darbojas precīzs arhīva bibliotēkā nepieciešamo izdevumu 
uzskaitījums, ko mūsdienās varētu papildināt visāda veida elektroniskie izdevumi 
un datu bāzes –, protams, atsakoties no iepriekšējām ideoloģiskajām prasībām 
un nofiltrējot apzīmējumus – partijas, politiskais, PSRS, PSKP.

Atgriežoties pie padomju laika Krievijas un PSRS, jāatgādina, ka arhīva 
bibliotēkas komplektēja, papildināja savu krājumu ar atbilstošās nozares iespied
darbiem, tos iepērkot veikalos, bibliotēku kolektorā, bukinistu veikalos (arhīvu 
bibliotēkas bija vienas no nedaudzajām, kuras oficiāli drīkstēja iegādāties izde-
vumus ne tikai centralizētajā grāmattirdzniecības tīklā!), tāpat parakstoties 
uz periodiskajiem un oficiālajiem valdības izdevumiem. Padomju laikā arhīvu 
bibliotēkas (ne visas, bet centrālo valsts arhīvu bibliotēkas) saņēma lielāko 
izdevniecību zinātniski vēsturisko izdevumu obligāto eksemplāru, centrālās 
avīzes (piemēram, “Правда“), kuras arhīvu bibliotēkām atkarībā no to virziena 
piešķīra konkrētās republikas arhīvu pārvalde. Arhīva bibliotēkas papildināja 
savu fondu arī ar izdevumiem (bieži vien ar autora autogrāfu), kuri tapa, izman-
tojot konkrētā arhīva dokumentus. Tiek norādīts, ja grāmata ienāk arhīva fondā 
un tās autors izsaka vēlmi, lai tā tiek pievienota kādai arhīva lietai vai fondam, 
nevis bibliotēkas krājumam, taču šī iespieddarba apraksts parādās bibliotēkas 
katalogā, līdz ar to pētnieks, kuru grāmata interesē, nezaudē iespēju piekļūt pie 
konkrētā izdevuma. 

Bibliotēkas komplektēja iespieddarbus divos vai trīs eksemplāros, pārējie tika 
novirzīti dubletu fondā. 

Arhīvu bibliotēku noteikumos parasti tika atrunāts fakts, ka iespieddarbi tiek 
izsniegti lietošanai ārpus bibliotēkas tikai noteiktos gadījumos: 1) tos izsniedza 
arhīva darbiniekiem mājas abonementā (ar noteikumu, ja tas nav vienīgais 
eksemplārs); 2) arhīva lasītavā, ja tas bija nepieciešams pētniekam darbā ar 
arhīva dokumentiem; 3) arhīva laboratorijā vai fotodarbnīcā, lai veiktu iesiešanas, 
restaurācijas, dezinfekcijas vai fotokopēšanas darbu, mikrofotokopēšanu u. tml.; 
4) uz laiku tika izsniegti augstākajiem vai vietējiem PSKP orgāniem, valsts varas 
iestādēm, tiesai, prokuratūrai, valsts drošības iestādēm, Iekšlietu ministrijai, 
valsts vai partijas arhīviem, tāpat arī citām iestādēm, organizācijām un uzņē
mumiem.

Arhīva bibliotēku krājuma organizācija

Arhīva fonda organizācija ietvēra iespieddarbu (grāmatu, žurnālu un laik
rakstu) uzskaiti, to klasifikāciju, kataloģizāciju, noformēšanu, fonda izvietošanu 
un glabāšanu.

Arhīvu bibliotēkas savā darbībā vadījās pēc tiem pašiem noteikumiem 
bibliotēku organizācijā kā citas bibliotēkas, taču ņemot vērā arhīvu zinātnisko 
uzziņu bibliotēku specifiku. Arī katalogu sistēma tika organizēta tāpat kā citās 
zinātniskajās, speciālajās bibliotēkās. Parasti arhīvu bibliotēkās veidoja alfa
bētisko, sistemātisko un bieži vien arī priekšmetu katalogu (tieši arhīvniecības 
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nozarē), tāpat arī tematiskās kartotēkas par dažādām aktuālām vēsturiskām 
vai profesionālām tēmām. Tika norādīts, kā bibliotekāriem noformēt grāmatas, 
laikrakstus, žurnālus un citus iespieddarbus, kā veikt inventāra uzskaiti, sastādīt 
grāmatu un lasītāju formulārus u.c. 

Arhīvu bibliotēkas vienmēr ir uzsvērušas, ka viens no svarīgākajiem to uzde-
vumiem ir uzziņu bibliogrāfiskais darbs – arhīvu darbinieku nodrošināšana 
ar atbilstošu uzziņu literatūru, metodiskajiem dokumentiem. Arhīva bibliotēkas 
darbiniekiem jāizpēta arhīva fonds un jāiepazīst valsts arhīva sastāvs un me-
todiskais darbs. Lai kvalitatīvi veiktu uzziņu darbu, bibliotēkām bija jāveido 
uzziņu bibliogrāfiskais aparāts, kurš sastāvēja no direktīvajiem materiāliem 
(partijas, valdības norādījumiem), uzziņu izdevumiem (enciklopēdijām, vārd
nīcām, rokasgrāmatām, ceļvežiem), bibliogrāfiskiem materiāliem (rādītājiem, 
rekomendējošiem literatūras sarakstiem, bibliogrāfiskajiem rādītājiem “Preses 
hronika”, “Recenziju hronika”, “Avīžu rakstu hronika” u.c.), bibliotēkas katalo-
giem un dažāda veida tematiskajām kartotēkām, arhīvu materiālu fondu sarak-
stiem, dokumentu krājumiem.

Rakstot par Krievijas un PSRS arhīvu bibliotēku darbību, vajadzētu to 
ilustrēt, pārejot no vispārīga raksturojuma uz konkrētu bibliotēku pieredzi. 
No plašā Krievijas arhīvu bibliotēku klāsta izvēlējos detalizētāk raksturot un 
analizēt divu konkrētu bibliotēku darbību. Viena no tām ir liela metodiskā centra 
sastāvdaļa, otra vairāk darbojas kā arhīva iespiedizdevumu depozitārijs. Pirms 
sīkāk raksturot šo abu bibliotēku darbību, jāmin svarīgākie likumdošanas un 
metodiskie materiāli, kuri ietekmēja minēto institūciju darbu ilgstošā laikposmā. 
Arhīvniecības jomu regulēja pietiekami plašs vissavienības un republikānisko 
normatīvi tiesisko dokumentu klāsts, attiecīgās jomas standarti, nozares instruk-
cijas, metodiskās rekomendācijas. Piemēram, materiāls “Задачи организации 
и совершенствования деятельности республиканских служб информации 
в области документоведения и архивного дела” (1979) vai “Проблемы 
развития отраслевой системы НТИ в области документоведения и архивного 
дела” (1982),8  “Отраслевая система научно-технической информации по 
документоведению и архивному делу”, kuri sniedza ne tikai norādījumus, kā 
pareizi organizēt arhīvu darbinieku nodrošināšanu ar minētajiem normatīvajiem, 
nozares darbībai saistošajiem, metodiskajiem materiāliem, bet arī šo materiālu 
uzskaiti, saglabāšanu, uzziņu darbu, visas arhīva bibliotēkas darbību kopumā.

Viss iepriekš minētais raksturo arhīvu bibliotēku darbību Krievijā ne vien PSRS 
pastāvēšanas laikā, bet arī tagad. Var rasties jautājums, kāpēc visplašāk analizēta 
Krievijas arhīvu bibliotēku darbība tieši padomju periodā? Tam par iemeslu ir 
ne vien nodaļas sākumā minētie argumenti par izvēli rakstīt tieši par Krievijas 
arhīvu bibliotēkām, bet arī tas, ka tieši šajā laikā arhīvniecības nozare izveidojās 
par vienu no veiksmīgākajām jomām, kuras attīstību metodiskajā izpratnē: do-
kumentu saglabāšanas, uzskaites, izvērtēšanas un izmantošanas jomā varētu 
nodēvēt par tādu, kura attīstījās līdzvērtīgi daudzām Rietumu valstīm. 

19Arhīva bibliotēka: Latvijā un pasaulē



No kopīga arhīvu bibliotēku darbības raksturojuma lietderīgi būtu pievērsties 
konkrētu bibliotēku darbībai. Iepriekš jau tika minēts, ka pasaulē visizplatītākie 
ir divi arhīvu bibliotēku darbības pamatmodeļi. Viens no tiem ir ar metodisko 
ievirzi, tātad drīzāk zinātniski pētniecisks informācijas centrs, otrs – tradicionāla 
speciālā uzziņu bibliotēka ar bagātīgu (parasti arī seno iespiedizdevumu, retumu) 
fondu.

Kā lielāko no pirmās grupas piemēriem, ne vien tagad Krievijā, bet arī 
kādreiz PSRS visā tās teritorijā, jāmin zinātniski pētnieciskais centrs ВНИИДАД 
(Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведеня 
и архивного дела – Vissavienības lietvedības un arhīvniecības zinātniskās 
pētniecības institūts), kurš tika dibināts 1966. gadā. Šo institūtu, vai kā 
mūsdienās to varētu definēt, analītiski pētniecisko informācijas centru, protams, 
nekādi nevar iekļaut bibliotēku kategorijā. Bet tā sastāvā ietilpa zinātniskā 
bibliotēka un uzziņu informācijas fonds, kuri piedalījās arhīvniecības nozarei 
svarīgu metodisko, normatīvo dokumentu izstrādē. ВНИИДАД koordinēja uzziņu 
informācijas darbu arhīvos, arī to bibliotēkās un arhīvu zinātniski tehniskās 
informācijas dienestos. Centrs bija galvenā zinātniskās pētniecības organizācija 
PSRS Galvenā arhīva iestāžu sistēmā, teorētisko un praktisko lietvedības, 
arhīvniecības, arheogrāfijas un dokumentu saglabāšanas jomā. Centrs sekmēja 
lietvedības attīstību; pateicoties tā darbībai, lietvedība tika traktēta ne vien kā 
personāla darbība ar jau gataviem dokumentiem, bet ar lietvedību tika apzīmēts 
viss pārvaldes iestādē ar dokumentiem saistītais process. Uz šīs teorētiskās bāzes 
tika izstrādāta Valsts vienotā lietvedības sistēma – sistematizēts noteikumu, 
normatīvo un rekomendējošo dokumentu apkopojums, kurš visā PSRS teritorijā 
reglamentēja ar dokumentiem saistīto darba procesu no brīža, kad dokuments 
tika radīts vai saņemts iestādē, līdz brīdim, kad to nodeva arhīvā.

Pirmajos darba gados ВНИИДАД zinātniski pētnieciskajai darbībai bija 
pārsvarā lietišķs raksturs: tas sagatavoja normatīvos un metodiskos dokumen-
tus arhīvniecības un lietvedības jomā. Pēc tam institūts arvien vairāk pievērsās 
teorētiskajiem pētījumiem arhīvniecībā un arheogrāfijā. Viens no svarīgākajiem 
institūta uzdevumiem 20. gs. 70. gados bija vienotas zinātniskā uzziņu 
aparāta sistēmas izveidošana (ЕСНСА – единая система научно-справочного 
аппарата). Šīs sistēmas izstrāde bija virzīta uz to, lai uzlabotu dokumentu 
meklēšanas iespējas un veicinātu retrospektīvās informācijas izmantošanu PSRS 
Valsts arhīva fondā. Institūts izstrādāja “Arhīvā veicamo darba veidu un procesu 
klasifikācijas sarakstu”, “Valsts arhīvos veicamo pamatdarba veidu tipveida 
laika normas” un citus arhīva jomai nozīmīgus metodiskos un normatīvos do-
kumentus arheogrāfijas, dokumentu saglabāšanas, dokumentu klasificēšanas, 
arhīvu komplektēšanas un vērtības ekspertīzes jautājumos, kuri bija saistoši 
visā PSRS teritorijā. 

Institūta zinātniski informacionālā darbība lietvedības, arhīvniecības, 
arheogrāfijas un saglabāšanas nodrošināšanā tika īstenota, balstoties uz noza-
res uzziņu informācijas fondu (СИФ) un lielākajām valsts bibliotēkām. Institūts 
sagatavoja un izdeva bibliogrāfisko informāciju trīs sējumos (I – lietvedībā, 
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II – arhīvniecībā, III – arheogrāfijā). Tika sagatavota tajos laikos tik populārā 
signālinformācija (arhīvniecības ārzemju izdevumu apskati, anotācijas, dažu 
rakstu tulkojumi), kuri sniedza attiecīgās nozares speciālistiem iespēju iepazīties 
ar ārzemju arhīvistu pieredzi. Institūts savu darbinieku uzziņu bibliotekāro 
apkalpošanu realizēja, veidojot tematiskus apskatus par konkrēto tēmu, rīkojot 
“informācijas dienas” (tādas tiek rīkotas arī tagad), kurās informēja ne vien par 
jaunākajiem izdevumiem, bet arī par tiem, kas jau sagatavoti izdošanai. Institūts 
apkopoja un analizēja arī citu republiku arhīvu pieredzi.

Iepriekš minētais uzziņu informācijas fonds (СИФ), kurš darbojas institūta 
ietvaros (tas ir iekļauts Zinātniski tehniskās informācijas nodaļā – ОНТИ 
ВНИИДАД – Отдел научно-технической информации) un pakļautībā, bija 
galvenā informatīvā bāze, kuru izmantoja institūta darbinieki savu darbu 
izstrādei, kā arī arhīvu darbinieki. Uz šo centru devās speciālisti no visām 
republikām, lai iegādātos literatūru savām arhīvu bibliotēkām.

ВНИИДАД aktīvi sadarbojās arī ar citiem pētnieciskajiem institūtiem, 
arhīviem, ministrijām un pārvaldēm. 

20. gs. 90. gadi institūtam bija sarežģītu pārmaiņu laiks, jo to ietekmēja 
politiskie un ekonomiskie procesi valstī. Dramatiski samazinājās finansējums. 
Daudzi labi speciālisti aizgāja no institūta, tiem, kuri palika, bija jārisina sarežģīts 
uzdevums – jāmēģina saglabāt institūtu, nodrošināt tā darbību. Institūta dar-
binieku skaits, ja salīdzina ar padomju laiku, ir samazinājies uz pusi. Taču tam 
ir izdevies noturēt savu vērtīgāko speciālistu kodolu. Padomju laikā ВНИИДАД 
veic fundamentālus pētījumus arhīvniecības, dokumentoloģijas un lietvedības 
jomās, to rezultāti atspoguļojas institūta sagatavotajās metodiskajās rekomen
dācijās, instrukcijās un normatīvajos dokumentos. Institūts piedalās arhīvniecības 
likumdošanas aktu izstrādē, piemēram, nesen tas recenzēja likumprojektus “Par 
elektronisko dokumentu”, “Par elektronisko digitālo parakstu”. Daudzās publikā
cijas pozitīvi vērtē gan arhīvisti, gan vēsturnieki, taču to izdošanu (īpaši mono
grāfisko izdevumu) ierobežo reizēm nepietiekamais finansējums.9 

Institūts realizē nozaru zinātniski tehniskās informācijas centru apkalpošanu 
un to darbības koordinēšanu. Šie informācijas centri arvien vairāk tiek nodrošināti 
ar informāciju, izmantojot elektronisko pastu. Zinātniski tehniskās informācijas 
centri veido pilna teksta normatīvi tiesisko nozaru datu bāzi, nodrošina arhīvu 
speciālistus ar aktuālāko informāciju. 

ВНИИДАД uzziņu informācijas fonds (СИФ) tiek mērķtiecīgi komplektēts ar 
institūtam nepieciešamajiem izdevumiem. Uzziņu informācijas fonda darbība 
palīdz nodrošināt institūtam kvalitatīvu darbību – zinātnisko konferenču 
organizāciju, dažādu arhīvniecības semināru vadīšanu, kā arī metodisko 
un normatīvo dokumentu izstrādi. Uzziņu informācijas fonds tika izveidots 
1967. gadā, gadu pēc ВНИИДАД nodibināšanas. Tā galvenais uzdevums ir iespies-
to un nepublicēto materiālu komplektēšana arhīvniecības, dokumentoloģijas 
nozarēs, šo materiālu sistematizēšana un zinātniska apstrāde, arhīva iestāžu 
nodrošināšana ar izsmeļošu, aktuālu un diferencētu informāciju minētajās jomās. 
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Uzziņu informācijas fonda sastāvā ietilpst Zinātniski tehniskā bibliotēka (tātad 
speciālā nozaru bibliotēka), kura komplektē literatūru, kura atbilst institūta pro-
filam. Lielākoties tie ir izdevumi (monogrāfiski izdevumi, žurnāli un turpinājum
izdevumi, arhīvu ceļveži, fondu rokasgrāmatas) arhīvniecības, lietvedības un 
dokumentoloģijas nozarēs. Tātad bibliotēka komplektē ne tikai iespieddarbus, 
bet uzziņu informācijas fondā ienāk arī visi nepublicētie materiāli. PSRS laikā 
šajā fondā ienāca materiāli no visām PSRS republikām, tāpat republikāniskajiem 
arhīviem tika sūtīti visi jaunākie ВНИИДАД izdevumi, centrālo arhīvu sagatavotie 
ceļveži, fondu rādītāji u. tml.

90. gados, kad Baltijas republikas atguva neatkarību, pēc tam izira visa PSRS 
impērija, uz brīdi mazinājās republiku sadarbība ar institūtu. Taču ВНИИДАД 
izstrādātie izdevumi arhīvniecības jomā ir ļoti vērtīgi un pamazām sadarbība 
atjaunojās. Arī tagad Latvijas arhīvisti labprāt izmanto Krievijas kolēģu sagatavo-
tos metodiskos izdevumus, ceļvežus, studē Krievijas likumdošanu arhīvniecības 
jomā un iepazīstas ar Krievijas kolēģu pieredzi.

Rakstot par Krievijas arhīviem un to bibliotēkām, jāpiemin veiksmīgā arhīvu 
mājaslapa: Архивы России.10  Detalizēti to neanalizējot, jāpiebilst, ka tajā 
loģiski un pārskatāmi parādīta visa Krievijas arhīvu sistēma: tās struktūra, 
likumdošanas akti, valsts un reģionālie arhīvi, to uzziņu sistēma, tas, vai arhīvā 
ir bibliotēka (tāpat vai ir pieejams elektroniskais katalogs), saite uz ВНИИДАД, 
РОИА (Российское общество историков и архивистов). 

Rezumējot jāteic, ka ВНИИДАД ietvaros darbojas uzziņu informācijas fonds 
un Zinātniski tehniskā bibliotēka, kuri ir liels vienots informācijas centrs, kas 
nodrošina Krievijas arhīvu speciālistus ar nepieciešamo informāciju, kā arī 
institūta darbiniekus ar vajadzīgajiem materiāliem, lai viņi varētu veikt savu 
zinātniski pētniecisko darbību arhīvniecības jomā. 

Krievijas Valsts seno aktu arhīva bibliotēkas vēsture ir spilgts piemērs tam, cik 
saistošs ir grāmatu un seno rokrakstu ceļš uz arhīva bibliotēku. Šī bibliotēka ir 
viena no interesantākajām un bagātākajām arhīvu bibliotēku krātuvēm Krievijā. 
Tās krājumu visvairāk izmanto vēsturnieki, arhīvisti un filologi, meklējot 
materiālus par Krievijas vēsturi. 

Izmantojot uzziņu darbā dažādus Krievijas zinātniskos elektroniskos avotus 
sociālajās un humanitārajās zinātnēs, esmu secinājusi, ka Krievijas arhīvu portāls 
ir viens no sakārtotākajiem, pareizi strukturētākajiem šīs jomas elektroniskajiem 
resursiem.

Arhīvu bibliotēka Latvijā

Šajā nodaļā aplūkota Arhīvu bibliotēkas darbība Latvijā no 1919. gada līdz 
2005. gadam. Tās vēsture cieši saistīta ar Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) 
darbību. Tā paspārnē bibliotēka darbojās ilgāko savas pastāvēšanas laiku, gan 
neatkarīgās Pirmās Latvijas Republikas laikā, gan ilgus padomju posma gadus. Par 
Latvijas Valsts vēstures arhīva (pirms tam tas saucās Valsts Vēsturiskais arhīvs, 
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pçc tam LPSR Centrâlais Valsts vçstures arhîvs) bibliotçku nav neviena pçtîjuma,
ne par Latvijas Republikas laiku (1918–1940), ne par padomju periodu. Tâs
vçsture nav pçtîta vispâr. Tâpçc galvenais ðî pçtîjuma avots ir tagadçjâ Latvijas
Valsts vçstures arhîva “arhîva fonds”, kurâ apkopoti materiâli par Latvijas Valsts
vçstures arhîva vçsturi. Izmantots arî Valsts arhîvu ìenerâldirekcijas fonds Latvijas
Valsts arhîvâ (LVA). Daudz noderîgu un interesantu materiâlu atrasts vçsturnieka
un ilggadçja arhîvista Georga Jenða (Juris Jenðs, 1900–1990) fondâ.

Arhîvu bibliotçkas vçsture no 1919. gada lîdz 1987. gadam

Arhîva bibliotçkas fonda vçsturiskais aizsâkums ir Vidzemes bruòniecîbas
bibliotçka, kas dibinâta 1853. gadâ. Fonda tçma bija Baltijas vçsture daþâdâs
jomâs. Pamatu ðai Baltijas fonda daïai lika Sv. Pçtera baznîcas virsmâcîtâjs
Dr. Liborius Bergmanis un Sv. Jâòa baznîcas virsmâcîtâjs Hermanis Treijs. Tâ ir
vçrtîgâkâ Arhîva bibliotçkas (ðeit un tâlâk tekstâ tiks runâts par Arhîva bibliotçku,
lai gan, mainot pakïautîbu, mainîjies arî tâs nosaukums) daïa. Bibliotçkas
sâkotnçjâ krâjuma otra lielâkâ sastâvdaïa bija Krievijas likumu un rîkojumu
krâjumi.11

Meklçjot materiâlus par bibliotçkas vçsturi LVVA arhîva fondâ, atklâjâs daudz
interesantu faktu un notikumu, kuri ietekmçjuði arî bibliotçkas vçsturi. Nevar
skatîties uz bibliotçkas vçsturi atrauti no LVVA vçstures, jo tâ bija daïa no arhîva
(iekðçja bibliotçka – arhîva nodaïa) un visi apstâkïi, kuri ietekmçja arhîva
attîstîbu – budþets, politika –, ietekmçja arî bibliotçkas attîstîbu. LVVA ir pats
senâkais Austrumu Baltijas arhîvs, no brîþa, kad Rîgas bîskapijas arhîvs tika
aizvests uz Poliju, bet Ordeòa arhîvs uz Zviedriju.12  Jau 1507. gadâ divi ierçdòi
un viens pilsçtas rakstvedis sastâdîja arhîva reìistru, tas ir senâkais arhîva
apraksts Austrumbaltijâ. 1646. gadâ jaunâ pilsçtas kancelejas revîzija konstatçja,
ka daudzi dokumenti, lietas un privilçìijas ir izmçtâtas pa visu kanceleju. Tad
Rîgas maìistrâts nolçma izveidot arhivâra vietu. Ðim cilvçkam bûtu jâsakârto
kancelejâ esoðie dokumenti. Pirmais arhivârs bija Johans Vitte.

19. gs. sâkumâ arhîvos pilnîbâ trûka uzraudzîbas. Rîgas ìenerâlsuper-
intendentam K. Zontâgam (1765–1827) kâ augstâkajai garîdzniecîbas personai
guberòâ visi arhîvi bija pieejami bez ierobeþojuma. Saviem vçsturiskajiem darbiem
viòð izmantoja arhîva dokumentus, vienkârði izplçðot lapas no lietas un paòemot
vajadzîgo dokumentu no dokumentu saiòiem. Pçc viòa nâves atrada daudz ðâdu
dokumentu fragmentu, kuri bija izòemti no Rîgas arhîviem.13  1872. gadâ Rîgas
pilsçtas arhîva direktors H. Hildebrants (1843–1890) uzsâk arhîva dokumentu
publikâciju sçriju.

1918. gads ir laiks, kad nodibinâs Latvijas valsts un jau savas pastâvçðanas
pirmajâs dienâs sâka rûpçties par Latvijas vçstures avotu krâðanu un pienâcîgu
uzglabâðanu, ðim nolûkam 1919. gada 1. septembrî nodibinot valsts arhîvu
(direktors Jânis Krodznieks, pirms uzvârda latviskoðanas – Krîgers; 1851–1924).
Lîdz 1924. gada 7. novembrim tas saucâs par Valsts vçsturisko arhîvu. Saskaòâ
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ar 1919. gada 23. novembra noteikumiem Valsts vçsturiskais arhîvs bija dibinâts
kâ centrâlais arhîvs Latvijas valsts iestâdçm, kurâm bija jânodod Vçsturiskajam
arhîvam raksti un dokumenti, kas iestâþu tieðajam darbam vairs nebija vajadzîgi.
Arhîvu dibinâja Izglîtîbas ministrijas Arhîvu, bibliotçku un muzeju nodaïa.14  Valsts
arhîvs sastâvçja no Latvijas teritorijâ pirms tam bijuðo valdîbas iestâþu arhîviem
un paðvaldîbas iestâþu arhîviem. 1927. gada 7. novembrî izdeva likumu par Valsts
arhîvu, kas stâjâs 1919. gada noteikumu vietâ. Ar ðo likumu tika nomainîts arî
arhîva nosaukums – Valsts arhîvs bijuðâ Valsts vçsturiskâ arhîva vietâ. 1930. gadâ
Valsts arhîvu no ðaurâm, nepiemçrotâm telpâm Rîgas pilî pârvietoja uz bijuðo
Rîgas pilsçtas lombarda çku, Slokas ielâ 16. Ar gadiem arhivâliju krâjumiem
pieaugot, telpas arî tajâ namâ izrâdîjâs par ðaurâm, tâdçï 1937. gadâ çku
paplaðinâja ar seðstâvîgu piebûvi.

Par Arhîva bibliotçku Latvijas Republikas laikâ arhîva dokumentos un
publikâcijâs ziòu saglabâjies maz. Latvijas konversâcijas vârdnîcâ minçts, ka
Arhîva bibliotçkas pamatâ likta Vidzemes bruòniecîbas bibliotçka un bijuðâs
Krievijas likumu un rîkojumu krâjumi. Par Valsts arhîvu 1928. gadâ izdotajâ
krâjumâ “Latvija desmit gados” raksta Valsts arhîva direktors J. Bçrziòð, viòð
raksturo arhîva fondu, bet bibliotçku nepiemin.15

Valsts arhîva darba pârskatâ par 1926. un 1927. gadu rakstîts: “Pie arhîva
tiek ierîkota rokas grâmatu bibliotçka, kurâ tiks sakopota literatûra, vajadzîga
pie tekoðiem arhîva kârtoðanas darbiem, kâ arî zinâtniekiem arhîva materiâlu
pareizai izpratnei.”16  Liels ieguvums bibliotçkai bija grâmatas, kuras tâ saòçma
no Saeimas bibliotçkas (bijuðajâ Vidzemes bruòniecîbas çkâ). Lai gan tiek minçts,
ka tâ bija mazvçrtîgâkâ daïa no Vidzemes bruòniecîbas bibliotçkas, tomçr arî
starp tâm bija daudzas vçrtîgas grâmatas. Lielâkâ un vçrtîgâkâ daïa atradâs
vâcu biedrîbas “Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-
provinzen Russlands in Riga” bibliotçkâ. Lîdz ar grâmatâm arhîvs saòçma daïu
no Vidzemes bruòniecîbas bibliotçkas manuskriptu nodaïas. Ziòojumâ izteikta
noþçla par to, ka arhîvs nevar iegût pârçjo ðîs manuskriptu nodaïas daïu.

30. gadu sâkumâ bibliotçkas apmeklçjums bija diezgan augsts, kopâ ar arhîvu
lasîtavu (lasîtava bija kopîga, bibliotçkas krâjums bija pieejams arhîva lasîtavâ)
bija apmeklçjuði 2320 cilvçki, visdaþâdâko profesiju pârstâvji: augstskolu
profesori un docenti, inþenieri, mâcîtâji, advokâti, meþkopji u.c. Apmeklçtâju
vidû bija arî ârzemnieki. Visvairâk lasîtavâ pieprasîja baznîcas grâmatas – 2230,
citus dokumentus – 2731, no bibliotçkas krâjuma tika izsniegtas 128 grâmatas.17

Izsniegums salîdzinâjumâ ar arhîva materiâliem nebija seviðíi liels, bet redzams,
ka grâmatas neizmantoja tikai arhîva darbinieki, tâs bija pieejamas ikvienam,
kurð strâdâja arhîva lasîtavâ. 1937. gadâ arhîva un arî bibliotçkas apmeklçjums
un izsniegums ir pieaudzis, bija izsniegtas 5768 baznîcas grâmatas, 3570 daþâdi
dokumenti un 388 bibliotçkas grâmatas. Ðajâ gadâ tika veikta pirmâ bibliotçkas
pârbaude, sakârtots Krievijas likumdoðanas krâjums.

1937. gadâ “Latvijas Vçstures Institûta Þurnâlâ” ievietots raksts par Valsts
arhîvu, kurâ minçts, ka: “Bez arhivâlijâm Valsts arhîvam pieder diezgan prâva
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rokas grâmatu bibliotçka, kas pçtîðanai daþkârt var sniegt vçrtîgu atbalstu. Pie
bibliotçkas iekârtota arî manuskriptu nodaïa, kur sakopoti atseviðíi manuskripti,
kas neietilpst arhîvu fondos.”18

1938. gada 20. janvârî Arhîva 40. rîkojumâ minçts, ka arhîva rokas grâmatu
bibliotçku kârto un pârzina rezerves (neskaitîjâs arhîva ðtatâ) darbiniece
E. Kravèunas.19  Viòa bija tieði pakïauta arhîva direktoram.

LVVA 2580. fondâ ir vçrtîgi dokumenti par Valsts arhîva saraksti ar vietçjâm
un ârzemju bibliotçkâm, citâm kultûras iestâdçm un privâtpersonâm par arhîva
un citu iestâþu publikâciju apmaiòu. Arhîvs sadarbojies ar Rîgas vçstures un
senatnes pçtîtâju biedrîbas bibliotçku, Lauksaimniecîbas kameras bibliotçku,
Tçrbatas Universitâtes bibliotçku, Tallinas arhîvu, Zviedrijas Upsalas Universitâtes
bibliotçku, Lietuvas Universitâti Kauòâ, Polijas Valsts arhîvu pârvaldi, Privâto
Latgales pçtîðanas pulciòu un vçl daudzâm citâm kultûras iestâdçm. Pieprasîtâkie
Valsts arhîva izdevumi bija: “Valsts arhîva fondu saraksts”, “Valsts arhîva raksti”.
Ðî apmaiòa bija samçrâ rosîga, un arhîvs apmaiòâ pret saviem izdevumiem saòçma
daudz vçrtîgu iespieddarbu, kuri, domâjams, nonâca arhîva bibliotçkâ. Piemçram,
Lundas Universitâtes bibliotçka saòçma no Valsts arhîva “Valsts arhîva rakstus,
(1.–9. sçj.)”, pretim izsûtot izdevumus: Holst, Walfrid, Carl Gustaf Tessin under
rese-, riksdagsmannaoch de tidigare beskickingsaren: ett bidrag till hans
ungdomshistoria och politiskabiografi. (Lund: Borelius, 1931), un Schmid, Toni
Den helige Sigfrid. (Lund: Gleerup,1931). No Latvijas Pieminekïu valdes arhîvs
saòçma E. Brastiòa Latvijas pilskalni. Vidzeme, no Latvijas Ârlietu ministrijas –
“Recueil des principaux Traites Conceus par la Lettonie avec les Pays Etrangers
(1918–1928)”. Arhîvs grâmatu (izdevumu) apmaiòâ sadarbojâs arî ar Krievijas
Valsts Centrâlo grâmatu palâtu. Valsts arhîvs bieþi vien ir ðîs aktîvâs grâmatu
apmaiòas ierosinâtâjs, tas nosûta kâdai ârzemju vai paðmâju iestâdei vai
organizâcijai savus izdevumus, cerîbâ, ka otra puse izrâdîs pretimnâkðanu.
Piemçram, 1928. gada 15. novembrî vçstulç Vîtauta Diþâ Universitâtei (Kauòâ)
tiek rakstîts: “Nosûtot Jums “Valsts arhîva rakstu” VII sçjumus Latvijas, Valsts
arhîvs atïaujas izteikt savu vçlçðanos apmainîties ar Jums vçsturiskiem izde-
vumiem. Valsts arhîva direktors J. Bçrziòð.”20

Lai gan ziòas par Valsts arhîva bibliotçku laikâ no 1919. lîdz 1941. gadam ir
diezgan skopas, no ðî posma saglabâjies bibliotçkas grâmatu saraksts trijâs
grâmatâs: “Bibliotçkas grâmatu saraksts pçc nodaïâm”. Visas grâmatas datçtas
ar 1938. gadu.

Pirmâs grâmatas saturs:
1) Rokraksti. (1.–65. lpp.) 1. nodaïâ daudzi vçrtîgi rokraksti, piemçram,

Curlandica. Actus comissionis; Collectanea Rigensia. 1561–1647, Diarium der zur
Revision des neuverfertigten Liefländischen Land Rechts Verordnetencomission. Riga,
17. Janv. 1738 aus dem Ritterhause; Brâïu draudze. Izraksts no Brâïu draudzes
Uritates arhîva Hernhûtç kataloga, kas satur dokumentus par Latvieðu lietâm;
Russow. Extract aus Balthasar Russows Liefländ. Chronic erster Edition, u.c.
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2) Baltijas vēsture. Latvijas vēsture (67.–139. lpp.), piemēram, Jānis 
Austriņš. Laiku grāmata priekš Jaun-Brengul, Zempu un Jaun-Wahles pagastiem. 
Rīga, 1928; Kristaps Bachmanis. Latvieši Ukrainā 1917.–1919. gados. Rīga, 
1926; Līna Baron. Krišjāņa Barona atmiņas: ar dažiem pielikumiem. Rīga: Valters 
un Rapa, 1924; H. Bruiningk. Vēlreiz tā sauktā 1739. gada “Rozena deklarācija”. 
Rīga, 1926; u.c.

3) Biogrāfija. Heraldika. Ģenealoģija (141.–277. lpp.), piemēram, Дворянский 
адрес-календарь на 1898 г.; Liboriuss Bergmann. Kurze biogr. Nachrichten von 
den General-Superintendenten Livl. Riga, 1814; Krüdner, de. Vie die madame d. 
Krüdner par Charles Eymard. Paris, 1849.

Izskatot pirmo grāmatu, kurai ir 84 lpp., atklājas, ka tai ir izplēstas lapas, 
tāpēc saraksts nav pilnīgs. Nodaļu numerācija ir vienota, pirmā grāmata beidzas 
ar trešo nodaļu, otrā turpinās ar ceturto.

Otrā grāmata: 
1) Jurisprudence. Šajā nodaļā minēti daudzi Baltijas vācu vēsturnieka, ju-

rista Frīdriha Georga Bunges (1802–1897) darbi, Likumu un valdības rīkojumu 
krājumi, kas attiecas uz Baltijas zemniekiem: Krievijas likumdošanas krājumi, 
atsevišķi izdevumi; vēsturnieka un tiesību zinātnieka Arveda Švābes (1888–1959) 
“Latvijas tiesību vēsture”, Latvijas Tautas Padomes stenogrammas, stenogrammu 
satura rādītāji u.c.

2) Baznīcu vēsture. Piem., teologa Ludviga Adamoviča (1884–1942) Dzimtenes 
baznīcas vēsture. Rīga, 1927, un Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē. I–III. 
Rīga, [s.a.]; Dr. Chr. Aug. Berkholca darbi, vācu tautības latviešu valodas, etno
grāfijas un Latvijas vēstures pētnieka Augusta Bīlenšteina (1826–1907) darbi, 
senas dziesmu grāmatas, reliģiska satura enciklopēdijas, piemēram: Kirchen 
– Lexikon oder Encyklopädie der Kathol. Theologie und ihrer Hilfssenschaften 
/ hrsg. v. Heinr. Jos. Wetzer u. Benedikt Welte. Freiburg: Herdersche Verlag, 
1847/86.

Trešā grāmata:
1) Polija, Lietuva, Prūsija (1.–151. lpp.)
2) Krievija (153.–213. lpp.) 
3) Agrārvēsture. Lauksaimniecība (215.–255. lpp.). Piemēram, Georgs Lange. 

Die Livländische Revision vom Jahre 1782. Berlin.; Kā prātīgs cilvēks savu 
naudu glabā. Rīga, 1849; A. Tobien. Аграрный строй материковой части 
Лифляндской губернии. Рига, 1906.21 

Saraksts sastādīts alfabēta kārtībā. 
Valsts arhīva pārskatā par 1938. gadu minēts, ka bibliotēkā ir apmēram 7000 

sējumu.
Latvijas Valsts arhīvs tika pārdēvēts par LPSR Centrālo Valsts arhīvu 1940. gadā, 

kad Latviju iekļāva PSRS sastāvā (Vācu okupācijas laikā tas atkal saucās Valsts 
arhīvs). 

1941. gadā tika mainīta arhīva struktūra. Nodibināja slepeno dokumentu 
nodaļu un pārējo arhīvu sadalīja – vēstures, militārajā un saimniecības nodaļā. 
Nodaļās kopā ar bibliotēku strādāja 40 darbinieku, bet direkcijā skaitījās 10 dar-
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binieku. Šajā laikā bibliotēkā nav īstas kārtības, uz to norāda arī Valsts arhīva 
direktora K. Mīlenbaha parakstīts apkārtraksts Nr. 10, kurā minēts, ka reizēm 
no arhīva pazūd grāmatas: “Ja kāds darbinieks paņem grāmatu no makulatūras 
kaudzes, tad tas ir viena lieta, jo grāmata tādā veidā uzglabāta līdz nonākšanai 
papīrfabrikā, cita lieta ir, ja darbinieks paņem kaut kur kādu grāmatu, ja tā pēc 
viņa [direktora pasvītrojumi] domām makulatūra. Nav pielaižams, ka darbinieki 
patvaļīgi sāk noteikt, kas ir makulatūra, kas ne. Katrā gadījumā jāgriežas pie 
bibliotekāres.”22 

1942. un 1943. gada arhīva atskaitēs minēts, ka bibliotēkas darbu veic 
bibliotekāre M. Lācis. Veikta grāmatu šķirošana, atlasīta makulatūra, inventarizētas 
iegādātās grāmatas, izstrādāts un pārkārtots bibliotēkas sistemātiskais katalogs. 
Grāmatu skaits 1943. gadā bija 4654, no tām gada laikā 69 izsniegtas arhīva 
personālam un deviņas lasītavas apmeklētājiem.

Bibliotekāre M. Lācis rūpējusies par latviešu un vācu laikrakstu komplektēšanu 
bibliotēkas vajadzībām. Pateicībā par “Tēvijas” un “Deutsche Zeitung im Ostland” 
1941. gada komplektiem viņa izsniedza B. Romanovskim (bibliotekāram) vienu 
komplektu Valsts arhīva rakstu.23 

Vācu okupācijas laikā no 1941. gada līdz 1944. gadam arhīvam bija jāpārdzīvo 
smags un sarežģīts posms. Līdz 1944. gada 9. septembrim no Valsts arhīva 
nosūtīšanai uz Opavu (Čehoslovākija) uz Rīgas preču staciju tika pārvesti Rīgas 
pilsētas un Ģimenes arhīvi, arī Kurzemes muižniecības ģenealoģijas materiāli, Rīgas 
vecticībnieku draudzes baznīcas grāmatas, Zemgales un Latgales dzimtsarakstu 
nodaļu saraksti, Daugavpils un Ludzas apriņķu muižnieku bāriņtiesu arhīva do-
kumenti utt., kā arī daļa arhīva bibliotēkas. Arhīva 288. fonda 1320. lietā sīkāk 
parādās no Valsts arhīva bibliotēkas evakuēto grāmatu daudzums. 1944. gadā 4. 
augustā tiek aizvestas četras kastes (nav sīkāku ziņu par saturu) un 8. augustā trīs 
kastes grāmatu.24  Par šo arhīvam tik grūto laiku G. Jenšs raksta savā (vēl aizvien 
latviski nepublicētajā) manuskriptā “No Latvijas arhīvniecības vēstures”.25 

1944. gadā atgriezās arhīva darbinieki, kuri 1941. gadā, atkāpjoties padomju 
armijai, bija devušies uz Krieviju. Par arhīva direktoru atkal kļuva Ansis Kadiķis. 
Bet no 1946. līdz 1950. gadam direktora amatu pildīja Boriss Pekers. Arhīvs atkal 
tiek pārdēvēts par LPSR Centrālo Valsts arhīvu. Arhīvs bija tieši pakļauts LPSR 
Iekšlietu ministrijai, bet tā vadība atradās iekšlietu dienesta virsnieku pārziņā.

Viens no tā laika svarīgākajiem arhīva uzdevumiem bija apstrādāt specfondus: 
Latvijas laika policijas fondu, K. Ulmaņa, aizsargu pulku fondus utt. Šie fondi tika 
apstrādāti, definēti kā slepenie un ilgus gadus nebija pieejami nevienam, izņemot 
speciālos drošības dienestus. Izziņas no slepenajiem fondiem fiziskām personām 
arhīvs sniedza tikai ar speciālām atļaujām, ko piešķīra īpaša nodaļa vai kādas 
padomju valsts iestādes kadru daļa.

1946. gada arhīva darba atskaitē (Отчёт о работе центрального Государс-
твенного архива МВД ЛССР) pieminēta arī arhīva bibliotēka – grāmatu glabātava. 
Tā atsāka savu darbu 1946. gada otrajā pusē. Atskaitē minēts, ka uz šo brīdi: 
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1) klasificçtas 17 996 grâmatas un 2200 periodiskie izdevumi; 2) savâkti un
nokomplektçti 25 komplekti latvieðu avîþu, èetri komplekti krievu avîþu un
19 komplekti vâcu avîþu; 3) atlasîta makulatûra (1439 eks.) un sastâdîts saraksts
(atzîmçts autors, grâmatas nosaukums, izdoðanas gads, izdevniecîba); 4) sagatavotas
335 kataloga kartîtes (izgrieztas, sagrafçtas, aprakstîtas); 5) pilnîbâ apstrâdâta Arhîvu
nodaïas bibliotçka (klasificçta, uzrakstîtas 637 kataloga kartîtes, veikta
inventarizâcija, grâmatas ierakstîtas inventâra grâmatâ, izrakstîtas reìistrâcijas
kartîtes); 6) atlasîta “faðistiskâ literatûra” 4142 eks., sastâdîts tâs saraksts.26

Bibliotçkas apjoms 20 000 grâmatu sçjumu, no kuriem 6000 saistîti ar Latvijas
vçsturi, 6000 – ekonomika, jurisprudence, pârçjie attiecas uz citâm zinâtòu
nozarçm. Vçl bibliotçkâ atradâs aptuveni 2500 eksemplâru periodisko izdevumu,
enciklopçdiju un vârdnîcu. Minçts, ka krâjums ietver arî 16. un 17. gs. rokrakstus
(skaits nav uzrâdîts).

Ðajâ paðâ lietâ glabâjas dokuments, kurâ bibliotçkai tiek dots norâdîjums
komplektçt marksistisko literatûru.27  1946. gada darba plânâ minçts, ka par
zinâtniskâs uzziòu bibliotçkas darbu atbild biedrs Vaskis.

1949. gadâ bibliotçkâ izveidots specfonds, kurâ koncentrçta literatûra, kas
nebija domâta publiskai lietoðanai. Tâs apjoms 3625 eksemplâri, bet par izdevumu
saturu arhîva dokumentos nekas nav sacîts.

Pçc 1946.–1950. gada arhîva atskaitçm var spriest, ka vairâk veikti bibliotçkas
uzskaites un kârtoðanas darbi, darbs ar lasîtâjiem (uzziòu, apkalpoðanas) bija
minimâls.

1952. gada arhîva atskaitç tiek rakstîts, ka Arhîva bibliotçkas sakârtoðanas
process norit lçni. Daïa agrâk sastâdîto katalogu nav darbam derîgi. Tiek pârmesta
nolaidîba darbâ ar bibliotçkas specfondu, kas, darbdienai beidzoties, netiek apzî-
mogots. Bibliotçkas vadîtâja biedre Dzçrve 1952. gada darba plânu sastâdîjusi
nepârdomâti, neòemot vçrâ PSRS Iekðlietu ministrijas pavçïu prasîbas. Ðajâ lietâ
atrodas arhîva darbinieku ðtatu saraksts (sastâdîts 1960. gada 26. jûlijâ). Zinât-
niskajâ uzziòu bibliotçkâ skaitâs divi darbinieki: bibliotçkas vadîtâjs (zinâtniskais
lîdzstrâdnieks; alga 880 rbï.) un lasîtavas vadîtâjs (viòð izpilda arî bibliotekâra
pienâkumus; alga 550 rbï.).

60. gados Latvijas arhîvu dzîvç viens no svarîgâkajiem notikumiem bija Latvijas
PSR arhîvu pârvaldes un struktûras reorganizâcija. To îstenoja, lai Latvijas arhîvu
sistçmu pielîdzinâtu vienotajam PSRS arhîvu administrâcijas un struktûras
modelim. 1962. gadâ Latvijas PSR Ministru padomes Arhîvu pârvalde nodibinâja
jaunu arhîvu Latvijas PSR Centrâlo Valsts Oktobra revolûcijas un sociâlistiskâs
celtniecîbas arhîvu. Bet toreizçjais Latvijas PSR Centrâlais Valsts arhîvs ieguva
nosaukumu – Latvijas PSR Centrâlais Valsts vçstures arhîvs, un no tâ glabâtajiem
dokumentiem tika atðíirti fondi, kuros atradâs padomju perioda (1919/20, 1940,
1941, 1944/45–1961) dokumenti, un iekïauti jaunizveidotajâ arhîvâ.

Latvijas PSR Centrâlâ Valsts vçstures arhîva darbs noritçja, vadoties pçc PSRS
Arhîvu pârvaldes direktîvâm. Tâs ietekmçja arî arhîva bibliotçkas darbu. Visas
PSRS arhîvu bibliotçkâm saistoðâs norâdes un instrukcijas bija jâievçro arî Latvijas
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arhīva bibliotēkā. 1967. gada septembrī arhīva direktors H. Katkevičs apstip-
rina Instrukciju par Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva zinātniskās 
uzziņu bibliotēkas darba sakārtošanu (“Памятка по упорядочению научно-
справочной библиотеки Центрального государственного исторического 
архива Латвийской ССР”), kuras svarīgākie norādījumi: 1) sakārtot bibliotēku pēc 
decimālās klasifikācijas sistēmas, tā rezultātā bibliotēkas fondam jāatbilst arhīva 
profilam; 2) jānodrošina bibliotēkas iespieddarbu saglabāšana; 3) bibliotēkas 
uzziņu aparātam pilnībā jāatklāj fonda saturs; 4) jāapvieno LPSR Centrālā Valsts 
vēstures arhīva bibliotēkas fonds ar bijušā Rīgas pilsētas valsts arhīva krājumu; 
5) bibliotēkā jāatstāj tikai tie izdevumi, kuri attiecas uz arhīva profilu.

Ilggadēja arhīva darbiniece Rota Vāciete, kuras darba stāžs jau ir 44 gadi un 
kura joprojām strādā LVVA), stāsta, ka 70. gados bibliotēku visaktīvāk izmantojuši 
tieši arhīva darbinieki gan darba, gan mācību vajadzībām. Visvairāk izmantoja 
laikrakstu “Valdības Vēstnesis”, biogrāfiskās un valodu vārdnīcas, Konversācijas 
vārdnīcu un citus uzziņu izdevumus. Bija alfabētiskais un priekšmetu katalogs. 
Bibliotēkas iespieddarbus interesentiem izsniedza arhīva lasītavas darbinieks. 
Katalogi atradās arhīva bibliotēkas telpās, tie nebija arhīva lasītavā, līdz ar to 
nebija vispārpieejami. Bibliotēkas izdevumus parasti pieprasīja “zinātāji”, cilvēki, 
kuri bija informēti par bibliotēkas krājumu. Lielākoties bibliotēkā strādāja dar-
binieks bez bibliotekārās izglītības. Darbinieki bieži mainījās, jo bibliotekāra 
amats tika pielīdzināts viszemāk apmaksātajam arhīvista amatam, arī atalgojums 
bija mazs. Rota Vāciete atceras, ka viens no erudītākajiem bibliotēkas lietotājiem 
un zinātājiem bija Georgs Jenšs. Viņš bija ļoti laipns un izpalīdzīgs kolēģis visiem 
– arī pavisam jauniem arhīva darbiniekiem. Arī R. Vācietei, kura tolaik studēja 
universitātē, ieteicis literatūru no arhīva bibliotēkas krājuma.28 

Arhīva bibliotēkas krājuma lielums minēts 1972. gadā izdotajā rokasgrāmatā 
“Latvijas PSR bibliotēkas”, kurā norādīts grāmatu daudzums – 71 821 
(18 935 grāmatas – latviešu valodā, 22 050 – krievu valodā, 10 052 – citās 
svešvalodās). Minēts arī apmaiņas fonda lielums – 8000 eksemplāru.29  
Rokasgrāmatā teikts, ka bibliotēkai ir lasītava ar 20 vietām un individuālais abo-
nements. Mājas abonements tiešām bija, bet lasītava gan laikam minēta arhīva, 
jo bibliotēkai atsevišķas lasītavas nebija.

80. gados arhīva un bibliotēkas dzīve visai maz atšķīrās no dzīves 70. gados. 
1980. gadā par arhīva direktoru kļuva N. Rižovs. 1980. gadā krievu valodā iznāca 
Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva fondu rādītāja 1. daļa. Tajā iekļautas 
īsas uzziņas par arhīvā esošajiem dokumentiem laikā no 1220. līdz 1918. gadam. 
Tas bija pirmais šāda veida rādītājs, kas sniedza sistematizētu informāciju par 
fondiem un palīdzēja arhīva izmantotājiem orientēties tā materiālu bagātībā (šo 
izdevumu Valsts arhīvu speciālās bibliotēkas lasītāji aktīvi izmanto vēl arvien). 

Centrālā Valsts vēstures arhīva bibliotēkai 80. gadi ir liktenīgs laika periods. 
Arhīva darbu vairākas reizes pārbauda Latvijas PSR Ministru padomes Galvenā 
arhīvu pārvalde. Aizsākas process, kura noslēgumā Vēstures arhīvs zaudēja savu 
bibliotēku, šajā mirklī tai bija sešdesmit gadu darbības vēsture. 1981. gadā LPSR 
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Centrâlais Valsts vçstures arhîvs raksta izziòu LPSR Ministru padomes Galvenâs
arhîvu pârvaldes priekðnieka vietniecei M. Rasai par arhîva bibliotçkas darbu.
Ðajâ izziòâ tiek uzskaitîts bibliotçkas fonda sastâvs: 1) grâmatas; 2) sen-
iespiedumi; 3) periodiskie izdevumi; 4) plakâti, skrejlapas, lozungi; 5) apmaiòas
fonds.

Izziòâ tiek norâdîts, ka bibliotçkas darbus veic viens darbinieks  1. kategorijas
arhîvists. Bibliotçkâ tiek veidots vienots alfabçtiskais un sistemâtiskais katalogs,
krâjumi tiek uzskaitîti, apstrâdâti un glabâti, notiek lasîtâju apkalpoðana utt.
Visi galvenie bibliotçkai nozîmîgie darba procesi it kâ noris, tomçr minçti arî
negatîvie faktori: 1) telpu neatbilstîba normâlai grâmatu glabâðanai; 2) visus ðos
darbus veic viens cilvçks, lîdz ar to viòam pietiek laika tikai nepiecieðamâkajiem
pienâkumiem, pârçjie vajadzîgie darbi tiek atlikti vai veikti epizodiski.

Izziòâ minçts, ka no 1979. lîdz 1980. gadam veikta bibliotçkas inventarizâcija.
Konstatçti zuduðie eksemplâri (3906), juceklis inventarizâcijas grâmatâs, nav
summârâs uzskaites grâmatas, fonds nav atspoguïots katalogos utt. Pçc arhîva
lûguma 1981. gadâ krâjuma organizâcijas stâvokli pârbaudîja V. Lâèa LPSR Valsts
bibliotçkas darba grupa, kura konstatçja trûkumus bibliotçkas fonda organizâcijâ
un uzskaitç un ieteica: ieviest jaunas inventâra grâmatas, sastâdît bibliotçkas
komplektçðanas plânu, veikt nozaudçto izdevumu norakstîðanu. Bibliotçkas
krâjuma nesakârtotîbas iemesli redzami no iepriekðminçtâs izziòas satura,
galvenie – nepietiekams darbinieku skaits, nepietiekams finansçjums, telpu
neatbilstîba bibliotçkas vajadzîbâm, un, manuprât, viens no svarîgâkajiem
iemesliem, – bibliotçkâ ilgstoði bija strâdâjuði arhîvisti, kuriem darbs bibliotçkâ
nebija pamatpienâkums. Tas bija blakusdarbs (arî pçc R. Vâcietes teiktâ) un,
iespçjams, pietrûka arî bibliotekâro zinâðanu, kuras palîdzçtu ne vien organizçt
darbu, bet arî panâkt no arhîva vadîbas bibliotçkai labvçlîgâkus apstâkïus. Arî
Inâra Klekere-Krekele, kura ðobrîd vada nelielo LVVA bibliotçku, atzîst, ka pçc
lielâ dubletu skaita, kurð atrodas krâjumâ, viòai radies priekðstats, ka bibliotçku
nav vadîjis bibliotekârs, kurð mçrítiecîgi un prasmîgi organizçtu tâs darbu. Lai
kâdi arî bûtu iemesli, 1984. gadâ Latvijas PSR Ministru padomes Galvenâ arhîvu
pârvalde izdod rîkojumu par LPSR arhîvu iestâþu centralizçtâs bibliotçku sistçmas
izveidi. Tâ rezultâtâ visiem arhîvu grâmatu fondiem bija jâslçdz inventâra
grâmatas, jâizveido vienots katalogs, jâveic centralizçta komplektçðana, visi
lîdzekïi bibliotçku uzturçðanai un attîstîbai tika pieðíirti caur Latvijas PSR Centrâlo
Valsts Oktobra revolûcijas un sociâlistiskâs celtniecîbas arhîvu. Ðajâ dokumentâ
Latvijas PSR Centrâlajam Valsts vçstures arhîvam kopâ ar LPSR Centrâlo Valsts
Oktobra revolûcijas arhîvu tika uzdots 1985. gadâ pabeigt grâmatu krâjuma,
periodisko izdevumu vçrtîbas ekspertîzi un uzsâkt jaunu inventâra grâmatu
sastâdîðanu grâmatu krâjumam.30

1986. gada 10. decembrî LPSR Ministru padomes Galvenâ arhîvu pârvalde
izdod pavçli par Republikâniskâs zinâtniski tehniskâs informâcijas dienesta
attîstîbu, tajâ tiek uzskaitîta virkne pasâkumu arhîvu darbinieku uzziòu
informâcijas un bibliotekârâs apkalpoðanas darba uzlaboðanai. Pats svarîgâkais
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ir lēmums izveidot LPSR Valsts arhīvu centrālo bibliotēku (izstrādāt štatu sarak-
stu, amata aprakstus, visu nepieciešamo bibliotēkas tehniskajam aprīkojumam, 
nodrošināt telpas bibliotēkas krātuvēm un lasītavai Šķūņu ielā 11, organizēt 
Centrālā Vēstures arhīva bibliotēkas krājuma nesakārtotā grāmatu un brošūru 
fonda pārvešanu uz Šķūņu ielu 11) utt.31  

Tātad 80. gadu sākums bija laiks, kad Vēstures arhīvā tika likvidēta bibliotēka, 
kas tur bija darbojusies – vairāk vai mazāk veiksmīgi (kā nu kurā laika posmā) 
– kopš 1919. gada. Lai arī “arhīva bibliotēka” kā tāda nebeidza pastāvēt, tā 
sekmīgi darbojas arī šobrīd, Vēstures arhīvs zaudēja lielisku uzziņu izdevumu 
krājumu, ar kuru, pārvaldot to profesionāli, būtu ieguvis pats arhīvs, gan arī tā 
lietotāji dažādos pētnieciskajos darbos.

Valsts arhīvu speciālā bibliotēka no 1987. gada līdz 2005. gadam

1987. gada 20. februārī, apvienojot valsts arhīvu sistēmas iestāžu krājumus, 
ar Latvijas PSR Ministru padomes rīkojumu tiek organizēta LPSR Valsts arhīvu 
speciālā bibliotēka. Tās apjoms ir 105,5 tūkstoši grāmatu, brošūru, seniespiedumu 
un statistisko izdevumu. Arhīvu pārvalde pieprasa finansējumu telpu remontam 
un bibliotēkas inventāra iegādei. LPSR Ministru padome no rezerves fonda piešķir 
šim mērķim 152 tūkstošus rubļu.32  

Šī paša gada jūnijā tiek izstrādāts bibliotēkas nolikums, kurā norādīta tās 
pakļautība, galvenie uzdevumi, funkcijas, plānošanas un komplektēšanas poli-
tika. Nolikumā definētas bibliotēkas tiesības. Dokumenta saturs ir ļoti tuvs jau 
pieminētajai 1955. gadā izdotajai instrukcijai PSRS valsts arhīvu zinātniskajām 
uzziņu bibliotēkām. Arī uzziņu informācijas fonda (СИФ) darbs tika organizēts 
pēc padomju gados izstrādātās sistēmas.

Līdz ar 90. gadu sākumu, kad Latvija atgūst savu valstisko neatkarību, 
bibliotēka atkal tiek pārstrukturēta. 1991. gadā arhīvu bibliotēkai pievieno bijušā 
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Partijas vēstures institūta 
bibliotēku. Bibliotēka no Šķūņu ielas tiek pārvietota uz telpām Raiņa bulvārī 15 
un pārdēvēta par Valsts arhīvu speciālo bibliotēku.

No 1993. gada bibliotēkā tiek veidots elektroniskais katalogs. Tas pieejams 
arhīvu mājaslapā http://www.arhivi.lv. Kopš 2000. gada tiek veidota atsevišķa 
arhīvniecības fonda datu bāze. Bibliotēkas krājuma publicitāti vairo arī 
sadarbība ar LURSOFT, kuras rezultātā tiek nodrošināta elektroniskā kataloga 
datu pieejamība meklētājā http://www.siets.lv. Pateicoties interneta iespējām, 
paplašinās arī bibliotēkas lasītāju loks.

Kopējais bibliotēkas krājums 2005. gada sākumā sasniedzis 104 235 
vienības: 

– grāmatas (54 653 vienības);
– seriālizdevumi (19 465 vienības);
– informācijas fonds arhīvniecībā (4109 vienības);
– skrejlapas (25 000; vispilnīgākais krājums Latvijā, kurā visvairāk 1905. gada 

uzsaukumu un skrejlapu);
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– noðu izdevumi (45 vienîbas);
– elektroniskie dokumenti (27 vienîbas);
– dokumentu krâjumi (871 vienîba);
– depozîta fonds;
– apmaiòas fonds.
Bibliotçka ievçro savai darbîbai saistoðus likumus, Ministru kabineta normatîvos

aktus, Ìenerâldirekcijas nolikumu, rîkojumus un bibliotçkas nolikumu. Bibliotçku
finansç no Ìenerâldirekcijas iedalîtiem valsts budþeta lîdzekïiem, kâ arî no
lîdzekïiem, kas iegûti, sniedzot maksas pakalpojumus.

Valsts arhîvu speciâlâs bibliotçkas komplektçðanas pamatâ ir mçríis pçc iespçjas
pilnîgâk nodroðinât arhîvu sistçmas darbiniekus ar viòiem nepiecieðamo infor-
mâciju, vienlaikus neatstâjot novârtâ Baltijas, îpaði Latvijas vçstures tematikai
veltîto izdevumu komplektçðanu. Tas, ka bibliotçkai ir savi speciâlâs bibliotçkas
savdabîgie uzdevumi, arî nosaka tâs pieeju komplektçðanai un citiem bibliotçkâ
veicamajiem darba procesiem. Bibliotçkas fonda komplektçðanai informâcija par
iespieddarbu pasûtîðanu un iegâdi tiek meklçta gan daþâdos râdîtâjos, bukletos,
katalogos, internetâ, gan apmeklçjot grâmatu izstâdes, antikvariâtus un
grâmatnîcas. Meklçjot iespçju papildinât arhîvniecîbas fondu, bibliotçka pçdçjo
gadu laikâ sekmîgi nodibinâjusi sakarus ar daþâdu valstu arhîviem (Austrâlijas,
Kanâdas, Somijas, Norvçìijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas u.c.).
Veiksmîga sadarbîba ir risinâjusies ar ârvalstu izdevniecîbâm (Saur, Carfx, Mare
Balticum), bibliotçkâm un daþâdâm citâm organizâcijâm (Open Society Archives).
Vçl viens komplektçðanas avots ir iestâþu, organizâciju un privâtpersonu dâvinâjumi.

Reizi gadâ tiek veikta fonda pârbaude – piekomplektçðanas process, kad tiek
apzinâti iztrûkstoðie dokumenti un meklçtas iespçjas iegût tos bibliotçkas vajadzîbâm.

Rûpçjoties par sava retumu fonda labâku saglabâðanu, 2000. gadâ bibliotçka
iepirka no Vâcijas speciâlu kartonu, no kura tika izgatavotas katras grâmatas
(fonda lielums 2000 eks.) izmçriem atbilstoða kastîte. Retumu fonda kârtojums
un kartotçka veidoti, vadoties pçc iespieddarbu izdoðanas gada, tâ ietvaros
alfabçta secîbâ. Retumu fondu ðobrîd visvairâk izmanto pçtnieki no Vâcijas. Ar
laiku bibliotçka plâno ðim fondam izveidot atseviðíu datu bâzi.

2001. gadâ bibliotçkas krâjuma labâkai saglabâðanai un plauktu efektîvâkai
izmantoðanai fonds tika sadalîts pa iespieddarbu formâtiem un pârstrukturçts –
grâmatas tiek izvietotas nevis pçc tematiskâ, bet numeratîvâ kârtojuma principa
(katrai grâmatai tiek pieðíirts savs numurs).

Bibliotçkas aktîvâkie izmantotâji ir arhîvisti, vçsturnieki, daþâdu iestâþu un
organizâciju lietveþi, visdaþâdâko nozaru studenti. Katrai atseviðíai bibliotçkas
krâjuma daïai ir sava izmantotâju un mîïotâju grupa. Ir apmeklçtâji, kuri nâk
skatîties tikai adresu grâmatas un citus tamlîdzîgus uzziòu izdevumus, kurus
visbieþâk izmanto ìenealoìiskos pçtîjumos. Skrejlapu fondu iecienîjuði Latvijas
sociâldemokrâtijas vecâkâs paaudzes pârstâvji. 1920.–1940. gada laikrakstu
krâjumu izmanto vçsturnieki (arî ârzemju) un Okupâcijas muzeja darbinieki, jo
bibliotçkâ ir atseviðías avîzes vai to numuri, kuri nav atrodami nekur citur

32 Inâra Millere



(piemçram, “Bauskas Vçstnesis”). Lasîtavas uzziòu fondu darbam izmanto daþâdu
profesiju pçtnieki (Veterinârâ dienesta, Ârlietu ministrijas arhîva darbinieki,
visdaþâdâko, pat sinoloìijas, nodaïu studenti). Arhîvniecîbas fondu – lietveþi,
privâto arhîvu arhivâri.

Bibliotçka regulâri veido jaunpienâkuðâs literatûras izstâdes, uzziòu darbâ
bieþi vien sadarbojas ar LNB un citâm bibliotçkâm, reizçm piedalâs sadarbîbas
kopprojektos arî ar daþâdâm kultûras institûcijâm.

Bibliotçkas attîstîba, tâpat kâ visâs citâs bibliotçkâs ir saistîta ar pârvaldoðâs
iestâdes (ðajâ gadîjumâ Latvijas Valsts arhîvu ìenerâldirekcijas) politiku, attîstîbu
un finansçjumu. Bibliotçka gadu no gada finansçjuma trûkuma dçï lçni risina
vienu sasâpçjuðu problçmu – Latvijas Republikas laikrakstu (1920–1940)
restaurâciju. Process notiek, taèu nepietiekamos tempos un apjomos. Reizçm ir
grûtîbas arî ar programmnodroðinâjumu, darbam nepiecieðamo programmu
jaunâku versiju iegâdi.

 Latvijas valsts arhîvu sistçmas informâcijas fondi un
Latvijas Valsts vçstures arhîva bibliotçka

Latvijas valsts arhîvu sistçmu veido 15 valsts arhîvi, kuru uzdevums ir
nodroðinât nacionâlâ dokumentârâ mantojuma uzkrâðanu, uzskaiti, saglabâðanu,
pieejamîbu un izmantoðanu: Latvijas Valsts arhîvs (LVA), Latvijas Valsts vçstures
arhîvs (LVVA), Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîvs (LVKFFDA),
Personâla dokumentu valsts arhîvs (PDVA) un 11 zonâlie valsts arhîvi (ZVA).
Valsts arhîvu speciâlâ bibliotçka nodroðina arhîvus ar metodisko un uzziòu
informâciju, tomçr visos arhîvos ir arî savs informâcijas fonds. Uzraudzîbu pâr
arhîvu informâcijas fondiem veic Valsts arhîvu ìenerâldirekcijas (VAÌ) Mâcîbu
un kvalitâtes vadîbas centra Mâcîbu un informâcijas sektors, kurð uzrauga arî
Valsts arhîvu speciâlâs bibliotçkas darbu. Uzziòu informâcijas fondu pârbaude
galvenajos un zonâlajos arhîvos notiek saskaòâ ar VAÌ komplekso pârbauþu plânu.

Arhîvu informâcijas fondos ietilpst:
– metodiskie un informatîvie materiâli, normatîvie akti;
– paraugnomenklatûras;
– grâmatas un periodiskie izdevumi (þurnâli, laikraksti).
Par arhîva fondu atbild konkrçts arhîvists, kuram ðî atbildîba fiksçta amata

aprakstâ.
Informâcijas fonda uzskaite arhîvâ tiek veikta atbilstoði “Norâdîjumiem par

informâcijas fonda uzskaiti, izmantoðanu un norakstîðanu valsts arhîvu sistçmas
iestâdçs”. Arhîvos ir izveidoti individuâlâs uzskaites þurnâli:

1) Metodiskâs literatûras uzskaites þurnâls. Þurnâlâ tiek reìistrçti arhîvâ
saòemtie metodiskie materiâli, paraugnomenklatûras u.c. informatîvie izdevumi.

2) Bibliotçkas fonda uzskaites grâmata. Þurnâlâ tiek reìistrçtas arhîvâ
saòemtâs grâmatas.
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3) Periodikas reìistrâcijas þurnâls. Þurnâlâ atseviðíi tiek reìistrçti þurnâli
un laikraksti. Piemçram, Daugavpils zonâlajâ valsts arhîvâ pieejami þurnâli –
“Ziòotâjs”, “Latvijas Arhîvi”, “Likums un Tiesîbas”, “Latvijas Ekonomists”, “Mans
Îpaðums”. Laikraksti – “Latvijas Vçstnesis”, “Latgales Laiks”. Þurnâlâ uzrâdîts
periodiskâ izdevuma nosaukums, izdoðanas gads, saòemtie numuri.

Informâcijas fonds (IF) arhîvos tiek uzglabâts vienkopus, visiem pieejamâ
vietâ – lasîtavâ. Protams, daþâdos zonâlajos arhîvos atðíiras gan fonda lielums,
gan uzglabâðanas un uzskaites kvalitâte. Gandrîz visos arhîvos ir IF tematiskâ
kartotçka. Piemçram, Rçzeknes zonâlajâ arhîvâ ir tematiskâ kartotçka
metodiskajiem un informatîvajiem materiâliem, bet nav kopçjas tematiskâs
kartotçkas visam informâcijas fondam. Latvijas Valsts arhîvam ir plaðs uzziòu
izdevumu krâjums: enciklopçdijas, vârdnîcas, rokasgrâmatas, adreðu grâmatas,
statistika, lietvedîbas izdevumi. Valsts arhîvu bibliotçkai ar LVA gadu gaitâ ir
izveidojies vislabâkais sadarbîbas modelis, jo arhîvâ par informâcijas fondu atbild
Z. Beika, kura ïoti apzinîgi raugâs, vai tiek nodoti LVA darbinieku Valsts arhîvu
speciâlajâ bibliotçkâ paòemtie izdevumi.

Atseviðíi jâaplûko Latvijas Valsts vçstures arhîva informâcijas fonds un
bibliotçka. LVVA informâcijas fondâ ietilpst metodiskie un informatîvie materiâli,
normatîvie akti, vçsturiskâs izziòas. Informâcijas fonda uzskaite tiek veikta
automatizçti IF reìistrâcijas programmâ. Programma tika izveidota 2000. gadâ.
IF fonds tiek uzglabâts vienâ vietâ numuru secîbâ. Katram materiâlam tiek
iespiests zîmogs, kas norâda tâ piederîbu LVVA IF, un tiek ierakstîts inventâra
numurs. IF materiâli tiek klasificçti pa tçmâm IF reìistrâcijas programmâ. Tâpçc
atseviðíu kartotçku veidot nav vajadzîbas.

Pçc tam, kad lielâkâ daïa LVVA bibliotçkas krâjuma tika pârvesta uz Ðíûòu ielu
un uz tâs pamata tika izveidota LPSR Valsts arhîvu speciâlâ bibliotçka, LVVA pârsvarâ
palika no 19. gs. lîdz 1945. gadam iznâkuðâs periodikas, likumu krâjumu un
sîkiespieddarbu dublikâti, kâ arî salîdzinoði neliels grâmatu skaits.33  Visi ðie izdevumi
plauktos bija sajaukti un izvietoti bez jebkâdas sistçmas. 1998. gadâ LVVA uzsâka
veidot bibliotçku uz ðo “pârpalikumu” pamata. Vçrtîgâko arhîvâ palikuðo materiâlu
vidû ir no 17. gs. beigâm lîdz 1945. gadam izdotie sîkiespieddarbi. Senâkie no tiem
ir Vidzemes zviedru gubernatora patenti un veltîjuma dzejoïi un runas, kas sacerçti
ievçrojamu Rîgas pilsoòu jubileju, precîbu vai nâves gadîjumâ. Liels skaits veltîjuma
darbu, kâ arî iespiestie Krievijas íeizaru un Senâta ukazi, Vidzemes un Kurzemes
gubernatoru rîkojumi un patenti, Rîgas râtes rîkojumi iespiesti 18. gs. un 19. gs.
sâkumâ. Minçtie likumdoðanas un normatîvie akti bibliotçkâ pârstâvçti fragmentâri,
tâdçï kompleksos pçtîjumos nav izmantojami. To pilnîgâki komplekti glabâjas LVVA
Vidzemes un Kurzemes gubernatoru un guberòu valþu fondos, kâ arî Latvijas lielâkajâs
bibliotçkâs. Starp sîkiespieddarbiem atrodams liels skaits 19. gs. biedrîbu statûtu,
valdîbas iestâþu cirkulâru un publiskâs vietâs izliekamu paziòojumu. Bibliotçkas
krâjumâ ir arî 20. gs. sîkiespieddarbi. 1905. gada revolûciju plaði atspoguïo Krievijas
un Latvijas sociâldemokrâtijas 1903.–1907. gada uzsaukumi un skrejlapas (pilnîgs
to komplekts atrodams Latvijas Valsts arhîvu speciâlajâ bibliotçkâ), kâ arî Krievijas
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valdîbas iestâþu publiskie rîkojumi un pavçles sakarâ ar revolûcijas notikumiem.
Skaita ziòâ visapjomîgâkâ ir Latvijas komunistisko un sociâldemokrâtisko organizâciju
legâlo un nelegâlo uzsaukumu, skrejlapu, plakâtu un informatîvo izdevumu kolekcija
latvieðu, krievu, idiða un ivrita valodâs, kas tapusi no 1920. lîdz 1940. gadam. Ðo
izdevumu lielâkâ daïa arhîvâ acîmredzot nonâkusi politpârvaldes veikto konfiskâciju
rezultâtâ, jo daudzos gadîjumos ir vairâki desmiti vai pat simti eksemplâru.

No sîkiespieddarbu haosa tika atlasîti un sistematizçti arî daudzi Saeimas un
vietçjo paðvaldîbu pirmsvçlçðanas aìitâcijas materiâli – visplaðâkâ politiskâ
spektra partiju kandidâtu saraksti, programmas, informatîvâs skrejlapas un
plakâti par laika posmu no 1924. lîdz 1933. gadam. Savâ ziòa unikâla ir
organizâcijas “Pçrkoòkrusts” sîkiespieddarbu kolekcija, – tajâ ietilpst maðînrakstâ
un ar rotaprintu pavairoti informatîvi biïeteni. Par organizâcijas iekðçjo struktûru
un darbîbu ziòas sniedz organizâcijas biedriem paredzçtâs instrukcijas.

Vçl viena nozîmîga sîkiespieddarbu daïa ir Eiropâ darbojoðos krievu emigrantu
organizâciju uzsaukumi un biïeteni, kas izdoti no 1924. lîdz 1940. gadam. Daudzi
no tiem bija paredzçti izplatîðanai Padomju Savienîbas teritorijâ.

Kâ atseviðíu iespieddarbu grupu var nodalît vâcu okupâcijas iestâþu no 1941.
lîdz 1945. gadam publicçtos paziòojumus un rîkojumus Latvijas iedzîvotâjiem,
kâ arî aìitâcijas lapiòas un bukletus.

Latvijas Valsts vçstures arhîva bibliotçkas krâjumu ðobrîd veido (2005. gada
marta dati): grâmatas – 3662 eksemplâri; laikraksti – 12 nosaukumi; þurnâli –
118 nosaukumi. Kopîgais sçjumu skaits – 5139. Bibliotçkâ tiek veidots alfabç-
tiskais katalogs divos eksemplâros: viens darba vajadzîbâm, otrs ir izvietots lasî-
tavâ. Bibliotçkas krâjumu katru gadu papildina dâvinâjumi. Saskaòâ ar arhîva
lasîtavas noteikumiem, grâmatas, dokumentu krâjumi, kuru tapðanâ izmantoti
LVVA materiâli, autoram jâiesniedz kâ dâvinâjums arhîvam.

Bibliotçku visvairâk izmanto arhîva darbinieki (80%), atlikuðo procentu sastâda
lasîtâji, kuri strâdâ arhîvâ ar dokumentiem.

Atðíirîbâ no padomju laikiem, LVVA arhîva bibliotçkas darbu tagad vada
profesionâla bibliotekâre, erudîta un zinoða Latvijas Nacionâlâs bibliotçkas darbiniece
Inâra Klekere-Krekele. Tâpçc diez vai atkârtosies pagâtnç pieïautâs kïûdas, arhîvam
bûs labi veidota bibliotçka, kas prasmîgâ vadîbâ un aprûpç augs un attîstîsies.

Krievijas un Latvijas arhîvu bibliotçkâm ir daudz kopîga gan to vçsturiskajâ
izveidç un attîstîbâ, gan mûsdienu darbîbâ. Kopîgas paralçles krâjuma izveidç
un izmantoðanâ Latvija var iezîmçt ne vien ar Krievijas, bet arî citu valstu
bibliotçkâm. Arî par kopîgo Krievijas un bijuðâs PSRS valstu arhîvu bibliotçku
darbîbâ viennozîmîgi nevar runât ne tikai tâdçï, ka visus PSRS gadus to darbîba
bija stingri reglamentçta un koordinçta, bet arî tâpçc, ka visâs pasaules valstîs
arhîvs vienmçr darbojas pçc senos laikos izstrâdâtas shçmas. Arhîvs strâdâ ar
mçríi saglabât nozîmîgus, interesantus dokumentus par valsts vçsturi. Lai mçríi
îstenotu, gandrîz vai visâs arhîvu bibliotçkâs var atrast retos izdevumus, sen-
iespiedumus un citus iespieddarbus, kas palîdz arhîvistiem un atvieglo arî pçt-
nieku darbu ar dokumentiem.
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Agrâk arhîvu bibliotçkas darbojâs drîzâk kâ iekðçjas nozaru bibliotçkas. Tagad,
kad viens no arhîvu darbîbas virzieniem ir popularizçt fondus, lai cilvçki labâk
izprastu savas valsts (pilsçtas, dzimtas u. tml.) vçsturi, arî arhîvu bibliotçkas
kïûst arvien atvçrtâkas, pieejamâkas. To pierâda arî Valsts arhîvu speciâlâs
bibliotçkas darbîba. Agrâk tâ bija sistçmas iekðçjâ bibliotçka, tagad (pçc bibliotçkas
darbinieku novçrojumiem, îpaði pçdçjos trîs gadus) puse no tâs lietotâju skaita
ir lasîtâji “no malas”. Interneta un elektronisko katalogu iespçjas ðo skaitli ar
gadiem varçtu mainît vçl vairâk par labu cilvçkam “no malas”. Tas nemazinâs
bibliotçkas piederîbu arhîvam, jo turpinâsies ar arhîvu un vçsturi saistîto izdevumu
komplektçðana un popularizçðana.

Nobeigums

Senos laikos arhîvs un bibliotçka bija viens veselums. Tad tie noðíîrâs viens
no otra, taèu palika saistîti ar kopîgu mçríi – ne vien saglabât kultûrvçsturisko
mantojumu nâkamajâm paaudzçm, bet arî papildinât viens otru pçtnieciskajâ
procesâ. Pçtnieks saraksta monogrâfiju, balstoties uz arhîvâ glabâtajiem
dokumentiem, kâds cits pçtnieks to izlasa bibliotçkâ un iet meklçt arhîvâ savu
versiju vai papildinâjumu dokumentu atspoguïojumam. Ðîs saiknes varçtu bût
daþâdas, bet bûtiskais ir tas, ka bibliotçka un arhîvs vienmçr paliks saistîbâ un
mijiedarbîbâ. Mûsdienâs, lai lietotâjam bûtu çrtâk, arvien populârâka kïûst
tendence tuvinât ðîs iestâdes, apvienojot informâcijas sistçmas. Cilvçkam,
meklçjot arhîva dokumentus, tiek piedâvâta iespçja iepazîties arî ar publikâcijâm
par ðo tçmu un otrâdi. Arhîvs atkal saplûst ar bibliotçku (Kanâdas piemçrs).

Jaunâs tehnoloìijas paver jaunas iespçjas, tâs tiek izmantotas profesionâlajâ
darbîbâ un organizçjot sadarbîbu (arî starptautisku). Ðîs tehnoloìijas sniedz vçl
labâkas iespçjas arhîvu bibliotçkâm prezentçt sevi kopîgajâ informacionâlo iestâþu
tîklâ, tâs paplaðina bibliotçku atpazîstamîbu arî ar arhîviem nesaistîtâ vidç un
tâdçjâdi popularizç ne vien savu krâjumu, bet arî konkrçtâ arhîva (vai arhîvu
kopuma) dokumentus.

Arhîvu bibliotçkas, neatkarîgi no to lieluma vai îpatnîbâm – slçgtâs vai publiskâs –
darbojas kâ uzziòu bibliotçkas arhîva fondam vai arî sniedz metodisku atbalstu,
lai uzlabotu arhîva profesionâlo darbîbu. Arhîva bibliotçka ir daïa no arhîva. Daþi
arhîvi vçlas iekðçjas (plaðâkai publikai slçgtas) bibliotçkas, ko varçtu izmantot
tikai konkrçtâ arhîva darbinieki, citi savukârt vçlas darît pieejamas savas bibliotçkas
arî citiem pçtniekiem un interesentiem “no malas”. Parasti tikai izòçmuma kârtâ
var izmantot mâjas abonementu, jo arhîvu bibliotçkâ visbieþâk ir retas grâmatas
(ar to nedomâjot tikai seniespiedumus, bet, protams, arî tos), kuru nebûs publiskajâ
bibliotçkâ. Turklât daudzâs arhîvu bibliotçkâs (Latvijâ diemþçl vçl ne), pateicoties
digitalizâcijas procesam, saglabâðanas nolûkos retâs grâmatas oriìinâla vietâ
izsniedz tikai tâs elektronisko versiju (vai mikroformu).

Arhîvu teorijâ un praksç nâkotnç ir nepiecieðams definçt arhîvu bibliotçku
lomu, stâvokli, nozîmi un attîstîbas perspektîvas arhîvâ. Arvien vairâk arhîvu
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iesaista savu bibliotçku darbiniekus projektos, kuru mçríis – popularizçt arhîva
dokumentus, iepazîstinât cilvçkus ar vçstures pirmavotiem.

Tehniskie nosacîjumi grâmatu uzglabâðanai, to droðîbai daudzos arhîvos ir
apmierinoði. Protams, tas ir atkarîgs no arhîva finansçjuma, valsts attieksmes
pret arhîvu, arî arhîva attieksmes pret savu bibliotçku. Daudzâs arhîvu bibliotçku
kolekcijâs ir ïoti vçrtîgas retâs grâmatas, daþas no tâm pat unikâlas, katra nonâkusi
arhîvos kâdâ, brîþiem ïoti interesantâ ceïâ, bet plaðâkam interesentu lokam bieþi
vien informâcija par ðîm grâmatâm nav pieejama. Starptautiskâ arhîvu sabiedrîba
ir ïoti ieinteresçta arhîvu bibliotçku grâmatu kataloìizâcijâ (un rekataloìizâcijâ)
elektroniskajos katalogos. Daudzu valstu arhîvu bibliotçku bibliotekâri akcentç
plaðâs iespçjas, kuras bibliotçkâm paver informâcijas sistçmas (ALEPH, COBISS
u.c.), kad tâs ir pilnîbâ integrçtas. Latvijâ ideâli bûtu, ja bibliotçku informâcijas
sistçmu (Arhîvu speciâlajâ bibliotçkâ tâ ir “Alise”) varçtu integrçt ar arhîvu
informâcijas sistçmâm (kâ tas ir Kanâdâ un Lielbritânijâ), taèu pozitîvi ir tas, ka
jau ðobrîd sperti pirmie soïi, lai arî Latvijâ labâk organizçtu arhîvu un arhîva
bibliotçkas fondu pieejamîbu vienotâ vidç (http://195.13.172.7/webcfr/
index.htm). Arhîvu mâjaslapâ aplûkojot izvçlni “Datu bâzes”, ir iespçja meklçt
informâciju gan Valsts arhîvu speciâlajâ bibliotçkâ, gan “Nacionâlâ arhîva fonda
centrâlajâ reìistrâ”, gan Personâla dokumentu valsts arhîva datu bâzç un Latvijas
Valsts kinofotofonodokumentu arhîva datubâzç. Interese par ðâdiem kop-
projektiem ir liela daudzâs Eiropas valstîs. Pirms simts, divsimts gadiem diþciltîgo
ìimenes, valdoðâ elite un organizâciju pârstâvji ceïoja un kolekcionçja grâmatas.
Tâ rezultâtâ grâmatas vçlâk nonâca arhîvos un tika uztvertas tikai kâ daïa no
daþâdajiem arhîva krâjumiem. Mûsdienâs Eiropas valstu arhîvisti un Starptautiskâ
arhîvu zinâtnes institûta locekïi daudz dara, lai publiskotu un popularizçtu ne
vien dokumentus, bet arî grâmatas. No sistçmu integritâtes un digitalizâcijas
procesiem, kuri noris bibliotçkâs un arhîvos, ieguvçji ir lietotâji, tâtad cilvçki,
kuriem arhîvi un bibliotçkas strâdâ. Viòu kvalitatîvâkai nodroðinâðanai ar
informâciju ir jâbût ðo institûciju darba galvenajam mçríim un iedvesmas avotam.

Pçtîjuma noslçgumam labi noder nesen aizsaulç aizgâjuðâ Pâvesta Jâòa Pâvila II
domas par bibliotçku, tâs lomu un funkcijâm (tâs viòð izteica, iesvçtîjot Varðavas
Universitâtes bibliotçku). Pâvests sacîja: “Bibliotçka ir institûcija, kuras
pastâvçðana pati par sevi jau pierâda kultûras attîstîbu. Tâ ir literârâ bagâtîba, ar
kuru cilvçki izpauþ savus radoðos centienus, inteliìenci, zinâðanas par pasauli
un cilvçkiem, kâ arî spçju uz personîgu ziedoðanos, solidaritâti un darbu kopçjâs
lietas labâ. Sistemâtiski pârvaldot seno manuskriptu un inkunâbulu kolekciju,
tai tiek pievienotas jaunâs grâmatas un þurnâli. Ðis process ir zîmîgs ar to, ka
parâda paaudþu vienotîbu, jo laika un paaudþu daþâdîbas problçma ir kopîgâ
kultûras un zinâtnes mantojuma pamats. Bibliotçka ir cilvçka radoðâ noska-
òojuma îpaðais templis, kurð atstaro Dieva dzirksti, kas pavadîja pasaules un
cilvçku radîðanu.”34
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Ināra Millere

Archivbibliotheken: 
in lettlAnd und in der Welt

Die heutige Welt ist ohne Informationen undenkbar. Informationsdienste sowie 
virtuelle Möglichkeiten, Informationen zu gewinnen, spielen bei der gegenseitigen 
Kommunikation der Gesellschaft eine immer größere Rolle. Spricht man über 
die Zugänglichkeit der Informationen (nicht nur der aktuellen, sondern auch 
der historischen), so wird immer häufiger die Einheit von drei Institutionen – 
Bibliotheken, Archiven und Museen – betont. Im vorliegenden Beitrag werden 
nicht zwei einzelne Institutionen – Archive und Bibliotheken – sondern 
Archivbibliotheken behandelt. Diese tragen viel zur Erhöhung der Qualität der 
Archivarbeit bei und sind für die Forscher von großem Nutzen.

Fast jedes Archiv hat eine Bibliothek. Aus der Sicht der Archivare gilt eine Bibliothek 
mit ihren gedruckten, digitalen u. a. Materialien als eine Informationsquelle, welche 
die Sammlungen von Archivdokumenten ergänzt. Historische Forschungen werden in 
der Regel aufgrund von Quellen, d. h. Archivurkunden, durchgeführt; die Ergebnisse 
dieser Forschungen werden aber meist in Büchern veröffentlicht. In letzter Zeit werden 
die Bücher nicht nur in herkömmlicher, sondern auch in digitaler Form publiziert. 
Die Ergebnisse der Forschungen können als eine neue Informationsquelle für weitere 
Untersuchungen dienen. Archivare/innen und Bibliothekar/innen haben immer Seite 
an Seite gearbeitet.

Im vorliegenden Beitrag wird die Tätigkeit der Archivbibliotheken in verschiedenen 
Staaten beschrieben, die unterschiedlichen Modelle ihrer Tätigkeit analysiert 
sowie das Gemeinsame und das Unterschiedliche in der Arbeit, in den Aufgaben 
und in der Zielsetzung dieser Bibliotheken charakterisiert. Große Aufmerksamkeit 
wird den Archivbibliotheken in Russland und in den Staaten, die früher ein Teil 
der Sowjetunion waren, gewidmet, weil die Moskauer Archivverwaltung im Laufe 
von 50 Jahren die administrative und methodische Arbeit der Archivbibliotheken 
und Informationsstellen der Archive geleitet hat. (Damals wurden diese als 
SIF – справочно-информационный фонд – bezeichnet.) Alle Beschlüsse, 
Verordnungen, normative Akten, die in Moskau im Hinblick auf das Archivwesen 
gefasst wurden, waren für alle Sowjetrepubliken, so auch für Lettland gültig.

Die Autorin erörtert in ihrem Aufsatz auch die Arbeit der Archivbibliothek in 
Lettland in der Zeit von 1919 bis 2005. Die Geschichte dieser Bibliothek ist eng 
mit dem Historischen Staatsarchiv Lettlands (HSAL) verbunden. In der meisten 
Zeit ihres Bestehens war die Archivbibliothek diesem Archiv unterstellt. Über 
die Bibliothek des HSAL (zuerst hieß es Staatliches Historisches Archiv, später 
dann Zentrales staatliches historisches Archiv der LSSR) gab es bisher keine 
Veröffentlichungen; keiner hat die Tätigkeit dieser Bibliothek weder in den 
Jahren des unabhängigen Lettlands (1918–1940), noch in der sowjetischen Zeit 
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untersucht. Als die vornehmste Quelle für die vorliegende Arbeit wurde der
„Bestand des Archivs“ im HSAL, worin die Dokumente zur Geschichte dieses
Archivs zusammengefasst sind, benutzt. Interessante Materialien wurden im
Bestand der Generaldirektion der Staatsarchive Lettlands im Staatsarchiv
Lettlands sowie im Bestand des Historikers und des langjährigen Archivars Juris
Jenðs (Georg Jensch, 1900–1990) im HSAL gefunden.

Die historische Grundlage der Archivbibliothek bildete die 1853 gegründete
Bibliothek der Livländischen Ritterschaft, die eine reiche Sammlung zur Geschichte
des Baltikums besaß. Den Kern dieses Baltikum-Fonds bildeten die Bibliotheken
des Oberpastors an der St. Petri-Kirche, Dr. Liborius Bergmann, und des Oberpastors
an der St. Johannis-Kirche, Hermann Trey (Treu). Es ist der wertvollste Teil der
Archivbibliothek (hier und weiter im Text wird diese Bezeichnung gebraucht,
obwohl beim Wechsel der Subordination auch der Name der Archivbibliothek
geändert worden ist). Den zweitgrößten Teil des ursprünglichen Bestandes der
Bibliothek bildeten Sammlungen von russischen Gesetzten und Verordnungen.

1918 wurde der unabhängige lettische Staat gegründet. Seit den ersten Tagen
ihres Bestehens bemühte sich die Republik Lettland um Sammlung und
gebührende Aufbewahrung von Quellen zur Geschichte Lettlands; zu diesem Zweck
wurde am 1. September 1919 das Staatsarchiv gegründet. Das Historische
Staatsarchiv galt als das zentrale Archiv für alle Behörden Lettlands. Schriften
und Dokumente, die für die Arbeit der Behörden nicht mehr nötig waren, sollten
dem Archiv übergeben werden. Begründet wurde das Archiv durch die Abteilung
für Archive, Bibliotheken und Museen am Bildungsministerium Lettlands. In
Archivdokumenten und Veröffentlichungen sind kaum Informationen über die
Archivbibliothek zur Zeit der Republik Lettland überliefert. Die Bibliothek des
HSAL bestand auch in der sowjetischen Zeit.

Nach Vereinigung der Bibliotheken verschiedener staatlicher Archive wurde 1987
auf Anordnung des Ministerrates der LSSR die Spezialbibliothek der staatlichen
Archive der LSSR gegründet. 1991 wurde in die Archivbibliothek auch die Bibliothek
des früheren Instituts für die Parteigeschichte am Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei der LSSR eingegliedert. Seit 1993 begann die Archiv-
bibliothek ihre Sammlungen elektronisch zu katalogisieren. Dieser Katalog ist im
Hausblatt der Archive unter http://www.arhivi.lv zu finden. Seit 2000 wird an einer
separaten Datenbasis des Bestandes für das Archivwesen gearbeitet. Anfang 2005
zählte die Archivbibliothek 104 235 Einheiten. In ihrer Arbeit leitet sich die
Archivbibliothek von den für sie gültigen Gesetzen, von den normativen Akten des
Ministerkabinetts, den Satzungen und Anordnungen der Generaldirektion sowie
von den eigenen Statuten. Die Arbeit der Bibliothek wird aus den Mitteln finanziert,
die ihr von der Generaldirektion aus dem Staatsbudget zugewiesen oder von ihr
selbst für gebührenpflichtige Dienstleistungen erhoben werden.
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Bei der Ergänzung ihrer Bestände ist es das Anliegen der Spezialbibliothek,
den Mitarbeitern des Archivsystems alle nötigen Informationen verfügbar zu
machen; es werden jedoch auch neue Sammlungen zur Geschichte des Baltikums,
insbesondere Lettlands, angelegt.

Schlüsselwörter: Bibliothek, Archivbibliothek, Archivbibliotheken in der UdSSR,
Archivbibliothek des Historischen Staatsarchivs Lettlands, Spezialbibliothek der
Staatsarchive.

Iesniegts 2005. gada 16. decembrî
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