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cienījamie žurnāla lasītāji!

Žurnāls “Latvijas Arhīvi” 2007. gadu noslēdz ar speciālnumuru, kas vel-
tīts izcilajam latviešu sabiedriskajam un jūrniecības darbiniekam Krišjānim 
Valdemāram. Tajā ietvertie raksti iekļaujas Latvijas Valsts vēstures arhīva 
vēstures dokumentu publikācijas projektā “Krišjānis Valdemārs. Lietišķā 
un privātā sarakste”. 2007. gada nogalē izdots tā otrais sējums “Vēstules 
Krišjānim Valdemāram”.

Īstenojot šo projektu, ir uzkrātās bagātas zināšanas par K. Valdemāru, 
viņa veikumu, laikabiedriem, kā arī laikmetu. Daudz kas no tām ir palicis 
ārpus grāmatas “Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” abiem 
sējumiem. Taču to veidotāji jau kopš projekta sākuma žurnālā “Latvijas 
Arhīvi” ir piedāvājuši pētījumus par K. Valdemāru un ar viņu saistītajām 
tēmām, tādējādi paplašinot vēstures publikāciju klāstu un ieviešot 
zinātniskajā apritē jaunus faktus un atziņas. Arī šoreiz piedāvājam jaunus 
pētījumus un līdz šim nepublicētus vēstures dokumentus.

Žurnāla “Latvijas Arhīvi” šajā numurā ir ietvertas līdz šim nepublicētas 
K. Valdemāra vēstules. Tās jau pēc grāmatas “Krišjānis Valdemārs. Lietišķā 
un privātā sarakste” pirmā sējuma “Krišjāņa Valdemāra vēstules” iznāk-
šanas Maskavā Krievijas Valsts literatūras un mākslas arhīvā apzināja 
vēsturnieks Vidvuds Štrauss un to norakstus nodeva Latvijas Valsts vēstures 
arhīvam. Šī vēstuļu kopa lieliski papildina līdz šim zināmo K. Valdemāra 
epistulāro mantojumu. “Latvijas Arhīvi” arī detalizēti iepazīstina lasītājus 



ar vienu no LVVA īpašajām vērtībām – K. Valdemāra fondu (762. f.), tā 
dokumentu sastāvu, izcelsmi un fonda veidošanas vēsturi.

Žurnāla numura uzmanības lokā ir arī K. Valdemāra vistuvākie 
cilvēki – brālis, māsa un sieva. Viņu dzīvesstāsti ir aplūkoti atsevišķos 
rakstos. Jāuzsver, ka šajā “Latvijas Arhīvu” numurā nav atrodams 
neviens raksts, kas vēsta tieši par K. Valdemāru. Viņa dzīvesgājuma 
iztirzājums paliek nākotnes uzdevums. 

“Latvijas Arhīvi” arī iepazīstina ar izdevumu “Krišjānis Valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” un tā tapšanu. Ceram, ka šis žurnāla numurs 
sekmēs LVVA nozīmīgā dokumentu publikācijas projekta īstenošanas gaitas 
izpratni.

Žurnāls “Latvijas Arhīvi” 2007. gadā mainīja savu ārējo veidolu, kļūdams 
ne vien krāsaināks, bet arī bagātāks vizuālajā saturā. Izdevums ieguva arī 
starptautisko dimensiju, proti, tā pirmajos trīs numuros tika ievietoti raksti 
svešvalodās. Šo praksi turpināsim arī nākamgad, tādējādi paplašinot savu 
lasītāju loku.

“Latvijas Arhīvu” uzdevums ir popularizēt Latvijas arhīvu darbu un tā 
kolekcijas, veicināt Latvijas zinātnes attīstību. To “Latvijas Arhīvu” redakcija 
darīs arī turpmāk.

Lasiet žurnālu “Latvijas Arhīvi” arī 2008. gadā!

žurnāla “Latvijas Arhīvi”
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