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arhīvu DZīvE

latvijas universitātes vēstures un filozofijas 
fakultātes sadarbība ar latvijas nacionālo 

arhīvu 

2013. gada 16. decembrī tika noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Universitātes 
(faktiski Vēstures un filozofijas fakultāti; VFF) rektoru Mārci Auziņu un Latvijas 
Nacionālā arhīva (LNA) direktori Māru Sprūdžu, oficiāli aizsākot abu pušu sadarbību 
studentu prakšu u.c. līmeņos, kas jau ir kļuvusi par pastāvīgu tradīciju abām pusēm 
un ir tām abām arī ļoti nozīmīga. Līgums paredz sadarbību “augstākās izglītības un 
zinātnes teorētisko atziņu ieviešanu praktiskajā jomā, lai sekmētu ar arhīvniecību 
saistītu zinātņu nozaru attīstību un zinātnes teorētisko atziņu ieviešanu praktiskajā 
jomā, padziļinātu sabiedrības izpratni par arhīvniecības darba nozīmīgumu un 
specifiku un nodrošinātu arhīvu darbinieku un vēstures bakalaura un maģistra 
studiju programmās studējošo kompetenču pilnveidošanu”. Turklāt līgumā Latvijas 
Universitāte (LU) apņemas akadēmiskā studiju gada sākumā saskaņot ar arhīvu 
studentu prakšu grafiku un paredzamos prakses veidus, sniegt metodisko palīdzību 
arhīvam prakšu norises pilnveidošanā, informēt arhīvu par zinātniskajiem pētījumiem 
arhīvniecības, informācijas un komunikācijas zinātņu jomā, kā arī iespēju robežās 
iesaistīt arhīvu zinātnisko pētījumu veikšanā minētajās jomās, informēt arhīvu par 
universitātes pasākumiem vēstures nozarē, studiju iespējām arhīvistu profesionālās 
pilnveidošanas sekmēšanai, veicināt un piedalīties arhīva pasākumos, semināros un 
konferencēs, kā arī sekmēt arhīva darbinieku piedalīšanos universitātes konferencēs 
semināros u.c. pasākumos; savukārt LNA apņemas iesaistīt LU akadēmisko personālu 
arhīva funkciju izpildei nepieciešamo zinātnisko pētījumu veikšanā, pēc LU lūguma 
iesaistīties studiju darba pilnveidošanā un studiju kursu docēšanā, nodrošināt 
studentiem iespēju veikt praksi kompetentu darbinieku vadībā, iepazīstināt 
praktikantus ar arhīva darba specifiku, ļaut tiem iepazīties ar arhīva darbību un 
krājuma materiāliem atbilstoši studiju programmas vajadzībām, atļaut studentiem 
izmantot arhīva fondus studiju noslēguma darbu sagatavošanā u.c.  

Visi minētie punkti iespēju un nepieciešamības robežās no abām pusēm godprātīgi 
tiek pildīti. Tādējādi fakultātes studentiem ir izdevība ielūkoties arhīva darba specifikā 
no iekšienes, gūstot neatsveramu un nozīmīgu pieredzi savā profesionālajā darbībā, 
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bet arhīvam tā ir, pirmkārt, iespēja ar topošo vēsturnieku palīdzību paātrināt sava 
darba plānā ietverto uzdevumu izpildi, izmantojot iespējas, kādas sniedz topošo 
vēsturnieku iesaistīšana darbā, otrkārt, tas ļauj starp praksē nosūtītajiem studentiem 
labāk iepazīt iespējamos darbiniekus nākotnē.

Vēstures un filoloģijas izglītības, kā arī arhīvu darba savstarpējā saistība ir viens no 
neatņemamiem universitātes un arhīva sadarbības stūrakmeņiem, jo ļoti daudzi arhīva 
darbinieki, iespējams, lielākā daļa no viņiem, pamatizglītību baudījuši tieši Latvijas 
Universitātē, turklāt ļoti būtiska viņu daļa – beiguši studijas tieši universitātes VFF. 
Tādējādi, īsumā raksturojot abu pušu ciešo sadarbību mūsdienās (šī raksta mērķis), 
nevar nepieminēt iepriekšējo sadarbību, jo līgums vienīgi padarīja to regulāru un 
oficiālu, tādējādi ievērojami efektīvāku, kaut arī tā ir pastāvējusi jau gadu desmitiem.

Turklāt līdz 20. gs. 90. gadu sākumam – līdz Padomju Savienības okupācijas režīma 
sabrukuma izraisītajām pārmaiņām visu iestāžu, to skaitā universitātes un arhīva, 
darbības pamatprincipos viena no vēstures studiju novirziena obligātām sastāvdaļām 
blakus arheoloģiskajai, tā sauktajai pionieru praksei, un pedagoģiskajai praksei skolās 
bija arī arhīvu prakse, ko studenti semestra garumā veica valsts arhīvos. 

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures maģistra studiju programmas 
1. kursa studenti arhīva eksperta Aināra Bambala vadībā iepazīstas ar arhīva darbību un 

dokumentiem Latvijas Valsts arhīvā Skandu ielā 14 Rīgā. 2016. gada 15. aprīlis. Ē. Jēkabsona foto
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Pēc tam tā tika pārtraukta, un studenti apmēram divus gadu desmitus turpināja 
būt bieži viesi arhīvos (īpaši intensīvi pavasara semestrī), taču vienīgi kā lasītavu 
apmeklētāji, veidojot neskaitāmus nozīmīgus, uz avotu publikācijām balstītus 
studiju nobeiguma darbus. Tādējādi tāpat kā iepriekšējā laika posmā, tieši arhīvā par 
nopietniem zinātniekiem veidojās gandrīz visi Latvijas vadošie vēsturnieki. 

Kopš 2010. gada tika aizsāktas samērā regulāras VFF nodarbības arhīvos, 
piemēram, 1. kursā zinātniskā darba pamatu ietvaros vairākas nodarbības semestrī 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LVVA), Latvijas Valsts arhīvā (LVA), Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvā (LKFFDA). Kādu laiku arī Centrālās Eiropas un 
Austrumeiropas starpkaru vēstures semināru kursa ietvaros bija rīkotas nodarbības 
LVVA pie pasniedzēja Ērika Jēkabsona, kā arī daži citi kursi LVVA un LVA, kuru 
laikā studenti varēja praktiski arhīva speciālistu un savu pasniedzēju vadībā iepazīties 
ar dokumentu veidiem un to raksturīgākajiem paraugiem. Minētā semināru kursa 
praktiskā darba ietvaros atrastie materiāli bija jāiekļauj kursa noslēguma referātā. 
Turklāt tas deva iespēju iepazīties ar arhīva materiālu specifiku arī studentiem, 
kuru zinātniskā darba tematika nebija ar tādiem saistīta vai vismaz tieši saistīta, kā 
arheoloģija, palīgzinātnes, mūsdienu ārvalstu vēsture u.c.  

Neatsveramu palīdzību studentiem un pasniedzējiem sniedza ar pastāvīgu 
visu arhīvu direkciju labvēlīgu atbalstu un atļauju arhīvu darbinieki Dr. hist. Pārsla 

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs 
Dr. hist. Gvido Straube, atklājot Latvijas Valsts vēstures arhīva ikgadējos zinātniskos lasījumus 

2016. gada 20. oktobrī. K. Zvirgzdiņa foto
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Pētersone (LVVA), Dr. hist. Ainārs Bambals (LVA; vadījis arī vairākas nodarbības 
VFF studiju kursā “Arhīva avotu studijas”), Linda Pleša (LKFFDA), Ineta Didrihsone-
Tomaševska (LVVA; viņa, studējot VFF doktorantūras studiju programmā, arī vadīja 
vairākas nodarbības kursā “Arhīva avotu studijas”) un daudzi citi.  

Vienlaikus LVVA vadība neatteicās vairākus VFF studentus, kuri bija izteikuši 
šādu vēlēšanos, pieņemt praksē, par kuru gan šie studenti universitātē kredītpunktus 
nesaņēma. Vairāku gadu garumā šādu praksi izgāja kopumā 10–12 cilvēki (vidēji divi 
trīs gadā), kas ļāva viņiem ne vien gūt praktiskas iemaņas un pieredzi arhīva darbā, bet 
arī, pateicoties iespējai prakses laikā detalizētāk iepazīties ar savas zinātniskās tēmas 
materiāliem, uzrakstīt ļoti augsti novērtētus maģistra darbus, turklāt vairāki no tiem 
vēlāk bija pamatā augstvērtīgām publikācijām žurnālā “Latvijas Arhīvi”, piemēram, 
Gatis Ošs “Liepājas policijas prefektūras izveide un darbība 1919. gada jūnijā–1920. 
gada augustā” 2012. gada 3./4. numurā; Inna Gīle “Medicīniskā aprūpe Latvijas armijā 
bermontiādes laikā, 1919. gada oktobris–decembris” arī 2012. gada 3./4 numurā, u.c.

Runājot par VFF un LNA sadarbību, nedrīkst nepiezīmēt arī sadarbošanos 
zinātniskajā laukā, kas faktiski nav pārtraukta nekad. Piemēram, VFF pasniedzēji 
vienmēr atsaukušies aicinājumiem piedalīties arhīva zinātnisko izdevumu 
sagatavošanā, piemēram, 2012. gadā LVVA sērijā “Vēstures avoti” izdotajā 
dokumentu krājumā par 1934. gada apvērsumu bija ievietoti VFF profesoru Ilgvara 
Butuļa un Ineša Feldmaņa ievadraksti, utt. VFF pasniedzēji paši regulāri ir starp 
žurnāla “Latvijas Arhīvi” autoriem, kā arī rekomendē publicēšanai labākos fakultātē 
aizstāvēto, uz arhīvu materiāliem balstīto noslēguma darbu autorus. Profesori Gvido 
Straube un Ēriks Jēkabsons ir žurnāla redakcijas padomes locekļi. Tāpat vēl pirms 
sadarbības līguma noslēgšanas LU mācību spēki regulāri piedalījās LNA organizētajās 
konferencēs, semināros u.c. pasākumos.

Uzreiz pēc vienošanās noslēgšanas tika sākts realizēt ievērojami aktīvāku 
sadarbību. Vēstures bakalaura studiju programmas ietvaros 2. un 3. kursa rudens 
semestrī izveidots mācību priekšmets “Praktiskais darbs arhīvā”, šis kurss tiek 
realizēts profesora Ērika Jēkabsona vadībā un pārraudzībā, studenti par to, pateicoties 
noslēgtajam sadarbības līgumam, saņem divus kredītpunktus, kas neapšaubāmi ir 
papildu stimuls.  Nu jau otro gadu pēc kārtas studenti pēc savas izvēles iziet praksi 
vispirms jau centrālajos arhīvos, taču pirmajā šī mācību priekšmeta realizācijas gadā 
vairāki studenti izgāja minēto praksi arī reģionālajos arhīvos (Siguldā u.c.).

2016. gada pavasarī prakses iespēju arhīvā izmantoja arī vairāki VFF Filozofijas 
un ētikas nodaļas bakalaura studiju programmas studenti asociētā profesora Raivja 
Bičevska kursa “Pētījums arhīvā un filozofija: praktiskais darbs arhīvā” ietvaros, kuri 
praksi sekmīgi izgāja LNA administrācijā direktores vietnieces Ingūnas Slaidiņas 
vadībā, kā arī LKFFDA.   

Tāpat tiek turpinātas iepazīšanās ekskursijas bakalaura studiju programmas  
1. kursa 1. semestra studentiem (LVVA) kursā “Zinātniskā darba pamati” un 
maģistra programmas 1. kursa 2. semestra kursā “Arhīva avotu studijas” (LVVA, 
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starptautiskais seminārs “pagātnes atspulgi” 
armēnijas seno rokrakstu institūtā

Saulainajā 2017. gada 25.–29. septembrī Armēnijas galvaspilsētā Erevānā 
Mesropa Maštoca vārdā nosauktajā zinātniski pētnieciskajā seno rokrakstu institūtā 
“Matenadaran” notika 7. Starptautiskais seminārs “Pagātnes atspulgi. Jaunākās 
rokrakstu un iespieddarbu atjaunošanas un saglabāšanas tehnoloģijas” (“The Faces 
of Memory: The Newest Technologies of Preservation and Restoration of Manuscript 
and Printed Heritage”). Tā bija jau septītā speciālistu tikšanās seno rokrakstu institūtā 
Erevānā, Latvija tajā tika pārstāvēta ceturto reizi (2011., 2012., 2015., 2017. g.). 
Šogad seminārā piedalījās 15 valstu – Armēnijas, Vācijas, Baltkrievijas, Latvijas, 
Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Lietuvas, Moldovas, 
Krievijas, Tadžikistānas, Uzbekistānas un Ukrainas – saglabāšanas, konservācijas un 
restaurācijas speciālisti un institūciju vadītāji. Seminārā piedalīties bija aicināti muzeju, 
arhīvu, bibliotēku un citu kultūras un izglītības institūciju darbinieki, kas ikdienā 
saistīti ar rakstisko vēstures avotu – grāmatu, rokrakstu un dokumentu – saglabāšanu, 
kā restauratori, fondu glabātāji, augsto tehnoloģiju speciālisti un zinātnieki.

Latviju Erevānā pārstāvēja četri kultūras mantojuma saglabāšanas speciālisti. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks uzstājās ar ziņojumu “Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā” un mūsdienu preses 
muzeji digitālajā ērā”, Rīgas celtniecības koledžas restaurācijas katedras vadītājs 
Māris Jēkabsons ar ziņojumu “Kopiju izmantošana vaska zīmogu restaurācijas 
mācību procesā”, Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta direktore Inga Šteingolde ar ziņojumu “Iesējumu restaurācija Latvijas 
Nacionālajā arhīvā” un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta 
grāmatu, dokumentu un rokrakstu restauratore Ieva Špaka ar ziņojumu “Bermonta-
Avalova (1919. g.) dokumenta – zīmītes restaurācija”.

LVA, LKFFDA), kurās studentus iepazīstina ar arhīva kolekciju krājumiem, šo darbu 
sekmīgi turpinot Lindai Plešai (KFFDA) un Aināram Bambalam (LVA), aktīvi 
iesaistījušies arī LVVA darbinieki Valda Pētersone, Gunta Minde, Anita Čerpinska un 
Raimonds Romanovskis, kā arī Aiga Bērziņa, turklāt A. Bērziņa iecelta par atbildīgo 
prakšu vadītāju savā arhīvā, un no 2016. gada februāra sekmīgi vada atsevišķas 
nodarbības VFF studiju kursā “Arhīva avotu studijas”, iepazīstinot studējošos ar LVVA 
fondu sadalījumu un specifiku. 

Kopumā VFF un LNA sadarbību ir jāatzīst par ļoti nozīmīgu un sekmīgu abām 
pusēm, turklāt jācer, ka arī šī iemesla dēļ tā tiks veiksmīgi turpināta nākotnē.

Ēriks Jēkabsons
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Kopumā semināra četrās dienās tika nolasīts vairāk nekā 40 ziņojumu un prak-
tiskās iemaņas varēja papildināt trīs dažādās meistarklasēs: papīra identifikācija 
un īpašības atkarībā no izgatavošanas tehnoloģijas; grāmatu iesējumu veidi un 
izgatavošanas tehnikas; fotodokumenti – identifikācijas un glabāšanas specifika.

Visvairāk interesantu faktu un padomu iegūts no mikrobiologu un ķīmiķu 
biologu pētījumiem par dokumentu restaurācijā lietoto materiālu dezinfekciju un 
bionoturīgumu. Šī tēma izskanēja piecos referātos. Interesantākās atziņas, klausoties 
šos ziņojumus, ir šādas:

– ļoti nepatīkamu aromātu (pelējums, “šķūņa smaka” u.c.) no dokumentiem 
un citiem objektiem iespējams novērst, izturot tos slēgtā vidē (piemēram, 
polietilēna maisā) ar ēteriskās eļļas klātbūtni (piparmētra, mentols, tējas koks 
u.c.);

– pelējuma neitralizēšanai iespējams lietot augu izvilkumu. Piemēram, viens no 
institūtā “Matenadaran” lietotajiem augiem biocīda šķīduma izgatavošanai ir 
biškrēsliņš (Tanacetum), tā Armēnijā augošais paveids. Tādam pašam nolūkam 
institūta krātuvēs lieto arī lavandas tabletes. Armēņu kolēģi ir ieguvuši divu 
biocīdu patentus;

– restaurācijā lietojamo dabīgo līmju bionoturība pieaug šādā rindā: 4% kviešu 
miltu līme, 10% cietes līme, 4% cietes līme, 6% trušu līme, 5% želatīna līme, 

Krievijas muzeja “Ermitāža” iesējumu restauratora Sergeja Lotova iesējumu restaurācijas 
meistarklase. 2017. gada 28. septembris. I. Špakas foto
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3% zivju (stores) līme. Septiņdesmit divas stundas pēc inficēšanas pelējums 
attīstās gan uz dabīgās, gan sintētiskās (dažādu veidu celulozes, akrila u.c. 
gatavi pērkamās) līmes. Tādēļ nav tik svarīgi, kādu līmi izmanto restaurators, 
svarīgāk ir nodrošināt pareizus objektu glabāšanas apstākļus;

– mikrobioloģijas speciāliste no Krievijas Valsts zinātniski pētnieciskā 
restaurācijas institūta Marija Dmitrijeva ziņojumā par restaurācijas materiālu 
bionoturību pārbaudei izvēlējusies šādus papīra veidus: japāņu papīrs Kozu 
423040, 9 g/m2; balinātas sulfātcelulozes restaurācijas papīrs, 70 g/m2; tonēts 
balinātas sulfātcelulozes papīrs, 77 g/m2; priekšlapu papīrs, 120 g/m2; garšķiedru 
mikalente, 20 g/m2; balinātas sulfātcelulozes akvareļu papīrs, 180 grami 
kvadrātmetrā. Testēšanai izvēlētas Chaetomium globosum pelējuma sēnītes. 
Bionoturīgākie restaurācijas papīri, novērtējot vizuāli bionoturības pārbaudē 
uzaugušo pelējuma koloniju skaitu, ir japāņu un mikalentes papīrs, bet, 
ņemot vērā to mazo svaru uz kvadrātmetru, abu papīru rādītāji ir vissliktākie. 
Vislielākais pelējuma koloniju skaits uz virsmas vērojams priekšlapu un akvareļu 
papīriem. Speciāliste izpētē noteikusi, ka, restaurācijas materiālus (kartons, 
filtrpapīrs u.c.) apstrādājot ar sudraba jonus saturoša preparāta AgБион-2 5% 
šķīdumu (Ag 0,00225%), iespējams ievērojami palielināt papīra un kartona 
bionoturību un tātad izmantošanas iespējas restaurācijas laboratorijās;

– jo vairāk mitru procesu – skalošana, žāvēšana, nostiprināšana ar metilcelulozes 
šķīdumu u. tml. – objekta restaurācijas gaitā, jo izteiktāk samazinās mikro-
organismu daudzums uz tā (mehāniskā ceļā);

– objektus nevar dezinficēt ar biocīdu rezervi (konkrēti – biocīda metamīna 
izmantošanas pētījumā), nelabvēlīgos glabāšanas apstākļos veidosies jaunas 
pelējuma sēnīšu kolonijas;

– dezinfekcija, kas, neievērojot darba aizsardzības priekšnoteikumus, ir kaitīga 
arī cilvēka veselībai, būtu jāizmanto tikai tādos gadījumos, ja ir vizuāli 
redzamas plašas sēnīšu kolonijas, piemēram, ugunsgrēkos salietiem un laikus 
neizžāvētiem objektiem.

Par grāmatu iesējumu veidiem un restaurācijas metodēm aizraujošu stāstījumu 
sniedza Krievijas muzeja “Ermitāža” iesējumu restaurators Sergejs Lotovs, atklājot 
daudz dažādu sīkumu, kas padara konservācijas procesu mazāk bīstamu, objektam 
un restauratoram draudzīgāku. Svarīgākie no tiem:

– papīra lapas pēc apstrādes un zudumu aizpildīšanas neliek smagā presē, jo 
tādējādi tās izstiepjas un iegūst lielākas dimensijas, papīru presē un žāvē zem 
dēļa un viegla atsvara;

– ādas virsmu tīra ar smalku rotējošu dzēšgumiju, tā piekļūstot netīrumu slānim 
mazākajās rievās;

– mitro tīrīšanu ādai un pergamentam pakāpeniski veic mazos laukumos 
apmēram 5x5 cm (tas neveicina ādas deformāciju) ar viegli mitru vates kociņu, 
tad žāvē uz filca zem neliela svara;
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– aizpildot ādas zudumus, neaizpildītas ar ielāpiem atstāj tās vietas, kas neietekmē 
iesējuma konstrukcijas stabilitāti, tā veicinot pētnieku pieejamību iesējuma 
struktūras izpētei un atstājot dzīvas “laika pēdas”;

– uz iesējuma ādas virsmas laika gaitā uzlīmētās uzlīmes noņem un salīmē uz 
vienas lapas, tad ievieto (vai iešuj) kā pirmo lapu pirms titullapas;

– iesējumus restaurācijas laikā, kamēr tie ir bez kārbas, ietin audeklā, tā 
pasargājot no apkārtējās vides straujām pārmaiņām, gaismas un putekļiem. 
Pēc restaurācijas restaurators izgatavo īpašu kārbu un uzrauga, lai grāmata 
glabātavā, ievietota šajā kārbā, tiktu glabāta guļus;

– izjaucot iesējumu, izmēra tā muguriņas sākotnējo biezumu, lai, atjaunojot 
šuvumu, bloks iekļautos sākotnējos vākos;

– uz mitras ādas, pārbraucot ar nedaudz mitru (nospiestu) rievotu virtuves dvieli, 
slīpajā gaismā iespējams nofotografēt tās reljefo rakstu;

– ādas iespieduma reljefo rakstu var arī iegūt, pārklājot to ar plānu papīru un 
aizkrāsojot virsmu ar ļoti mīkstu grafīta zīmuli (kā monētas);

– ādu līmē un atmiekšķē no vākiem ar dažādas koncentrācijas metilcelulozes 
šķīdumu ūdenī. Trīs galvenās koncentrācijas: bieza (“karote stāv”), vidēja un 
šķidra (tekoša), miltu un cietes līmi nelieto, jo tās ir bionenoturīgas, un, par 
daudz tās atšķaidot, āda var zaudēt sākotnējo krāsu – palikt tumšāka, veidot 
oreolus u.c.;

Semināra  dalībnieki  pie Mesropa Maštoca vārdā nosauktā seno rokrakstu institūta 
“Matenadaran”. 2017. gada 29. septembris. Semināra organizatoru foto
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– stipri izdilušu samtu pielīmēt atpakaļ uz vāka kartona vai dēļa iespējams šādi: uz 
galda virsmas uzklāj jaunu samtu ar samtaino pusi uz augšu, uz tās ar samtaino 
pusi uz leju uzliek veco samtu. Tad ar ļoti biezas konsistences metilcelulozes 
līmi punkto ar otu (nedrīkst triept), nožāvē, punkto ar vidējas konsisten- 
ces metilcelulozes līmi, nožāvē, punkto ar šķidrākas konsistences metilcelulozes 
līmi un tad jau klāj uz nepieciešamās objekta virsmas, viegli presē;

– iesējumu iespējams izgatavot arī bez līmes, sašujot bloku, tad vākiem pārvelkot 
mitru ādu, ko nostiprina malās ar smalkām koka tapiņām, caurumiņus taisa ar 
īlenu, tajos iesit zobu bakstāmos kociņus vai zobārstniecībā lietojamās smalkās 
nerūsējošā tērauda tapiņas;

– vaļīgu vai pairušu šuvumu nostiprina, nevis līmējot, bet ar tievu ievaskotu die-
gu dublējot esošo šuvumu;

– restaurācijai lietojamo ādu vispirms (patinas iegūšanai) tur uz krēsliem 
darbnīcā sēdēšanai;

– atjaunoto greznumlenti patinē ar grafīta pulveri;
– caurumus vāku dēļos aizpilda ar skaidu un līmes maisījumu, dēļu un kartonu 

līmēšanai lietojot trušu vai zivju līmi;
– plaisas un lūzuma vietas dēļiem savieno (visbiežāk) ar trim zobārstniecībā 

lietojamajām smalkajām nerūsējošā tērauda tapiņām (koka tapiņas vajag 
vairāk), virsū no abām pusēm ar trušu līmi uzlīmējot kokvilnas medicīnisko 
saiti ar lielu rūtiņu izmēru. Cauri ādai plāno saiti neredzēs;

– izcili veikta restaurācija ir tam sējumam, kuru, ievietojot plauktā starp veca-
jiem, nevar atpazīt!

Par papīra veidiem, izgatavošanas tehnoloģijām, to identifikāciju, īpašībām un 
lietojumu restaurācijā seminārā divas meistarklases vadīja vācu speciālists Gangolfs 
Ulbrihts – diplomēts papīrrūpniecības inženieris, kurš Berlīnē izveidojis privāto 
darbnīcu http://papiergangolfulbricht.de/en/, kur izgatavo rokas lējuma papīru gan 
mākslas darbiem, gan restaurācijai (tapetēm, grāmatām, dokumentiem, grafikai u.c.), 
kā arī lasa lekcijas un vada praktiskos seminārus par papīra vēsturi, izgatavošanu, 
īpašībām un izmatošanu. G. Ulbrihts gadu pavadījis Japānā, kur apguvis japāņu 
papīra liešanas tehnoloģijas. Studiju laikā apkopojis un izpētījis apjomīgu literatūras 
avotu skaitu gan par Āzijas papīrliešanas vēsturi, gan par arābu, musulmaņu un islāma 
papīra darināšanas tradīcijām, gan papīra izgatavošanu Eiropā no pirmsākumiem līdz 
mūsdienām. Dažas no svarīgākajām un interesantākajām speciālista atziņām:

– jo caurspīdīgāks papīrs, jo ciešāk tajā savijušās šķiedras, jo augstāka ir skaņa, ko 
iegūst, papīra lapu brīvi pakustinot gaisā, t. i., papīru var raksturot arī ar skaņu: 
skaņas nav, dobja skaņa, metāliska skaņa, čaukstoša skaņa, un tādējādi noteikt 
papīra biezumu un izgatavošanas specifiku;

– ja papīra liešanas sietus pietiekami netīrīja starp liešanas reizēm, tad 
ūdenszīmēm radās neskaidras līnijas vai vietām tās neizveidojās;

– jo jaunāks papīrs, jo sarežģītāka ūdenszīme, ja papīra ūdenszīmēs attēloti 
numuri, piemēram, “№8”, tad papīrs izgatavots 19. gs.;
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– ja dzelzs daļiņas nokļūst papīrmasā, tās redzamas lietajā papīrā kā mazas 
skaidiņas ar brūnu oreolu, ja dzelzs skaidiņas ir ūdenī, ko lieto papīra smelšanai, 
tad papīrā ir tikai brūni oreoli, bez redzama centra.

Speciālisti no Vācijas Fraunhoferes tehnoloģiju centra (www.fraunhofer.de) ziņoja 
par izstrādāto metodi, lai virtuāli liktu kopā saplēstus vai citādi bojātus dokumentus 
(saplēstu dokumentu fragmentu divpusēja skenēšana un salikšana; izdzisušu tekstu 
un attēlu nolasīšana). Metode un tehnoloģijas tika izstrādātas, lai apstrādātu un iegūtu 
informāciju no 15 000 maisu ar bojātiem dokumentiem, ko drošības iestāžu darbinieki 
pirms VDR apvienošanās ar VFR bija paspējuši saplēst. Tehnoloģija izmantota arī 
Armēnijā “Matenadaran” centrā, vispirms virtuāli, tad tradicionālā veidā restaurējot 
ļoti bojātu armēņu evaņģēliju. Datorprogramma atpazīst skenēto fragmentu pazīmes, 
ko izmanto pužļu (saplēsto dokumentu) salikšanai: kontūra (iekšējā vai ārējā mala), 
forma; krāsa, tekstūra; šrifta biežums un blīvums; šrifta veids (mašīnraksts, rokraksts, 
tipogrāfisks iespiedums).

Pergamentu restaurācijas eksperte Daļa Joninaite (Lietuva) sniedza informatīvi 
vērtīgu ziņojumu par pergamentu eksponēšanai un restaurācijai lietojamiem 
magnētiem. Piemēru par to izmantošanu speciāliste demonstrēja ļoti bojāta 
dokumenta uz pergamenta pamatnes restaurācijas procesā, vienlaikus daloties 
pieredzē par bojātā pergamenta laboratorisko izpēti, attēliem mikroskopiskā 
palielinājumā un restaurācijas procesu secību – pamatnes taisnošana, stiepšana 

Latvijas Nacionālā  arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
direktore Inga Šteingolde un semināra “Pagātnes atspulgi” vadītājs “Matenadaran” 

institūta direktora padomnieks Ara Hzmaljans. 2017. gada 29. septembris. Semināra 
organizatoru foto
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un sākotnējās formas atgūšana. Eksperte doto metodi izstrādājusi, pārņemot ASV 
un Lielbritānijas izstāžu iekārtotāju pieredzi, kuri, eksponējot dokumentus uz 
pergamenta vai papīra pamatnēm, lieto magnētu sistēmas. Papildu informācija 
atrodama šādās vietnēs un video demonstrējumos: http://spicerart.com/magnets/; 
www.mountmakersforumcleveland.com/videos.

Šādus magnētus plaši izmanto papīra un pergamenta iztaisnošanai, gan 
eksponējot un skenējot, gan konservācijas vai restaurācijas procesu laikā. Atkarībā 
no nepieciešamā lietojuma veida un materiāla izvēlas magnētus ar attiecīgu stiprības 
pakāpi.

Semināra programma kopumā bija ļoti plaša un interesanta. To veidoja gan 
ziņojumu lasījumi un meistarklases, gan izstāžu un muzeju apmeklējumi, kā arī 
brīvdabas objektu apskate kalnu reģionā un atpūtas pasākumi.  

Semināra pirmajā dienā rokrakstu institūtā “Matenadaran” tika atklāta 
restaurācijas nodaļas mikrobiologu sagatavotā izstāde restaurācijas nodaļas telpās, 
kuras nosaukumu varētu tulkot kā “Ierobežotais skaistums”. Izstādē tika izstādīti 
dažādu pelējuma sēnīšu fotoattēli mikroskopa palielinājumā.

Kultūras programmas ietvaros apmeklējām filmu režisora Sergeja Paradžanova 
muzejmāju (http://parajanovmuseum.am/?i=2), gleznotāja Ivana Aivazovska 200 
gadu jubilejai veltītu izstādi Armēnijas Nacionālajā galerijā (www.gallery.am/en), 
etnogrāfiskā deju festivāla “Gutan” atklāšanas ceremoniju un koncertu kompleksā 
“Kaskāde” (https://en.wikipedia.org/wiki/Yerevan_Cascade; https://en.wikipedia.org/
wiki/Cafesjian_Museum_of_Art), kā arī muzejrezervātu Garni (https://en.wikipedia.
org/wiki/Temple_of_Garni) un klostera kompleksu “Gegard” (https://en.wikipedia.
org/wiki/Geghard).

Semināra noslēgums notika armēņu viesu mājā “Septiņi akmeņi” kalnu ciematā. 
Tā ietvaros piedalījāmies lavaša gatavošanas meistarklasē ar degustāciju, tradicionālo 
mājas uzlējumu degustācijā, semināra sertifikātu un pateicības rakstu pasniegšanā 
un noslēguma vakariņās brīvdabas terasē saulrietā, klausoties armēņu daudzbalsīgo 
dziedājumu.

Nobeigumā jāatzīmē, ka šāda semināra, kas pulcē Rietumu un Dienvidaustrumu 
kultūras dokumentu un grāmatu restauratorus, krājuma glabātājus, speciālistus 
zinātniekus, to skaitā ķīmiķus biologus, apmeklējums ir neatkārtojama iespēja 
papildināt profesionālās zināšanas. Uzskatu, ka šis ir mans līdz šim bagātākais, 
interesantākais un aizraujošākais komandējums.

Inga Šteingolde
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atskats uz starptautiskās arhīvu padomes 
universitāšu un zinātnes arhīvu sekcijas 

konferenci 
No 2017. gada 21. līdz 25. augustam Rīgā Latvijas Nacionālas bibliotēkas ēkā notika 

starptautiska zinātniska konference “Cultural Heritage Materials – University, Research 
and Folklore Archives in the 21st Century” (Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, 
zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā). Konferenci organizēja Starptautiskās 
Arhīvu padomes Universitāšu un zinātnes arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuvi. Tā veltīta arhīvniecības metodolo-
ģijai – teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem, un šogad pirmoreiz Starptautiskās 
Arhīvu padomes speciālistu uzmanības centrā bija nemateriālais kultūras mantojums 
un folkloras arhīvi. 

Konferences priekšlasījumi notika 22., 23. un 24. augustā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Konferenču centrā. Konferences apakštēmas bija: kultūras mantojuma 
materiāli un arhīvu vieta tajā, sadarbība ar kopienām, kā arī dokumentu aprakstīšana. 
Konferencē tika nolasīti 17 referāti, no kuriem šajā rakstā aplūkosim interesantākos.

Konferences ievadreferātu “Nemateriālā kultūras mantojuma inventarizācija – 
arhīvu prakses starptautiskais konteksts” sniedza LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 
pētniece Anita Vaivade. Pasaules valstis, balstoties uz aizsāktu sadarbību nemateriālā 
kultūras mantojuma (tradicionālā kultūra / folklora) laukā, pakāpeniski veido šī 
mantojuma nacionālos sarakstus. Tas vienlaikus nozīmē šī mantojuma identificēšanu, 
dokumentēšanu un dokumentētā materiāla pieejamību sabiedrībai. Referātā  
A. Vaivade aplūkoja šādu sarakstu izveides principus, īpaši tradīcijas nesēju un kopienu 
iesaisti, un saikni ar tradīciju arhīvu darbību, pieskaroties dažādu valstu piemēriem un 
tam, kādu ietekmi šie procesi atstāj uz arhīvu darbu pašreiz un perspektīvā. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste, bijusī UNESCO Latvijas nacionālās 
komitejas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa pievērsās dokumentārā mantojuma 
analīzei kultūras mantojuma kontekstā. Termins “dokumentārais mantojums” bija 
radies UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” ekspertu debatēs kā jēdziena “kultūras 
mantojums” paplašinājums, kultūras mantojumu iedalot nemateriālajā (zināšanas, 
prasmes, prakses), materiālajā (arhitektūra, pilsētas, mākslas darbi, kultūras ainavas) 
un dokumentārajā kultūras mantojumā. Dokumentārā mantojuma jēdziens kā 
tāds bieži tiek skatīts atrauti no kultūras mantojuma. Tajā tieši neparādās kultūras 
mantojuma jēdziens. Mēs nelietojam jēdzienu “dokumentārais kultūras mantojums”, 
bet gan tikai “dokumentārais mantojums”. Atšķirībā no apzīmētāja “kultūras” 
(cultural / culturel) attiecībā uz šo mantojuma veidu tiek lietots nedaudz niansētāks 
apzīmētājs “dokumentārais” (documentary / documentaire), nevis “dokumentālais” 
(documental / documental). Apskatot angļu valodas vārdnīcu, kļūst skaidra šī nian- 
se – dokumentāls biežāk apzīmē pierakstītu, bet dokumentārs – dokumentēto (jebkādā 
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formā), dokumentos balstīto, patieso / uzticamo mantojumu. Atšķirībā no “tīriem”  
arhīviem dokumentārais mantojums ietver arī grāmatas, audiovizuālos un elektroniskos 
dokumentus, mutvārdu tradīciju fiksācijas, kā arī objektus, kas ir savā ziņā efemēri 
un principā nav radīti ar mērķi arhivēt. UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 
vadlīnijās ir uzsvērts, ka dokumentārā mantojuma objekti ir tādi, kas radušies apzināta 
dokumentēšanas procesa rezultātā. Dokumentārais mantojums neatrodas tikai arhīvos. 
Tāpat arhīvos visas glabājamās vienības ne vienmēr būtu uzskatāmas par dokumentāro 
mantojumu. 

Kanādas Albertas universitātes Kulu folkloras centra pētniece un arhīviste Marina 
Čerņavska (Chernyavska) referātā “Tradicionālās zināšanas, folkloras arhivēšanu 
un arhīvu multiverss” pievērsās folkloras arhīvu vietas analīzei salīdzinājumā ar 
“tradicionālajiem” arhīviem, ko ir radījušas organizācijas un individuālas fiziskās 
personas un dzimtas. Autore secināja, ka, lai gan mūsdienās folkloras arhīvu fondi 
ir daudzu valsts nacionālajos, kā arī universitāšu un citu tipu arhīvos, vairākums 
to ir “marginalizēti” un tuvāki muzeju un bibliotēku darbības principiem. Savukārt 
materiāls bieži tiek uzkrāts, glabāts, aprakstīts un izmantots saskaņā ar šiem arhīviem 
specifiskiem, pašu radītiem principiem.  Lai gan daudzos aspektos tie ir atšķirīgi, 
tomēr tajos ir daudz kā kopīga ar tiem principiem, kas tiek izmantoti tradicionālajā 
arhīvniecībā. 

Indonēzijas Nacionālā arhīva Pētniecības un arhīvu sistēmu centra speciālists 
Harijs Bavono (Bawono) ziņoja par Indonēzijas Nacionālā arhīva uzdevumiem 
tradīciju arhīvu uzkrāšanā. Līdz šim šo darbu daļēji ir traucējuši robi nacionālajā 
likumdošanā, tradicionālo arhīvu darbības paradigma, kas vērsta vairāk uz institūciju 
administratīvo dokumentu uzkrāšanu.  Tādēļ tradicionālās zināšanas un nemateriālā 
kultūra dokumentētā veidā ir “novirzījušās” uz kopienu arhīviem, no kuriem seši ir 
apvienojušies Nusantaras (t.i., Indonēzijas arhipelāga) kultūras arhīvu tīklā. 

Turcijas Hacetepes univeristātes Humanitāro zinātņu fakultātes pārstāve Inci Onala 
(Önal) sniedza īsu ieskatu Turcijas folkloras arhīvos, kas pastāv pie universitātēm. 
Pirmais folkloras arhīvs tika izveidots 1938. gadā Ankaras universitātes Valodu, vēstures 
un ģeogrāfijas fakultātē. 20. gs. 50. gados, attīstoties folkloras studijām, folkloras 
arhīvi tika izveidot arī citās universitātēs. Mūsdienās folkloras arhīvi ir 10 Turcijas 
universitātēm.

ASV Ziemeļkarolīnas universitātes Vilsona bibliotēkas Dienvidu vēsturisko 
kolekciju direktors Braiens Gimza (Giemza) referātā “Vairāk par vārdiem – atbildīga 
un līdzsvarota kopienu arhīvu pārvaldība” vēstīja par kopienu arhīvu pieeju dokumentu 
arhivēšanā. Kopienu arhīvu pieeja balstās uz atzinumu, ka arhīvu galvenais uzdevums 
nav tikai uzkrāt pēc iespējas vairāk “oficiālu” arhīvu materiālu ar potenciālu pētniecisko 
vērtību, bet gan visplašākā sabiedrības iesaiste savas vēstures un arhīvu veidošanā. 
Kopienu arhivēšanas primārais mērķis nav dabūt arhīvā dokumentus ar pētniecisku 
vērtību. Uzkrāšana ir tikai viens no servisiem, ko arhīvs piedāvā kopienām. Arī 
pētniecības vērtība kā tāda nav vienīgā. Ziemeļkarolīnas universitātes arhīvisti strādā 
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ar apspiestajām ASV dienvidu pavalstu afroamerikāņu kopienām, kuru cīņa pret 
verdzību un cilvēktiesībām daudzreiz ir “aizgājusi garām” oficiālo dokumentu arhīviem. 
Šādām kopienām arhīvi ir kā identitātes garants, tie kalpo sabiedrības pašattīrīšanās 
un samierināšanās nodrošināšanai, tiesību, it īpaši cilvēktiesību, īstenošanai. Identitāte, 
samierināšanās, tiesību nodrošināšana būtu uzskatāmas par jaunām kategorijām arhīvu 
vērtību taksonomijā. Arhīvista primārais mērķis kopienās ir radīt apziņu par arhīvu un 
to izmantošanas svarīgumu, radīt brīvprātīgo tīklu, kuri uzņemtos palīdzēt dokumentēt 
un arhivēt sabiedrības dokumentārās liecības. Uzkrāšana arhīvu institūcijā ir pēcāks, 
jau sekundārāks uzdevums.

Divu referentu plenārsēdē “Divi arhīvi, viena universitāte: dažādojot pieejas 
dokumentu radītāju iesaistē” uzstājās Kanādas Otavas Karltona universitātes arhīva 
vadītājs Kriss Trainors (Trainor) un Makodruma bibliotēkas Pētniecības atbalsta servisa 
direktore Petija Hārpere (Harper). 

Petija Hārpere ziņoja par Ugandas aziātu bēgļu kopienas Kanādā dokumentēšanu. 
Astoņpadsmit mēnešu laikā arhīvisti apmeklēja šīs kopienas pārstāvjus dažādos Kanādas 
reģionos, demonstrējot pieejamos dokumentus un uz to pamata veidotās izstādes. 

Ieskats konferences darbā. No kreisās: Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks 
Gatis Karlsons, Itālijas Centrālā arhīvu institūta direktors profesors Stefano Vitali un 

Somijas Literatūras biedrības folkloras arhīva direktors Lauri Harvilahti. 
2017. gada 22. augusts. O. Jansona foto 
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Izstāžu demonstrēšanas laikā kopienas pārstāvji tika aicināti dāvināt arhīva materiālus, 
kā arī sniegt mutvārdu vēstures liecības. Tādējādi līdzās dokumentiem Makodruma 
bibliotēka ieguva 75 mutvārdu vēstures liecības.

Turpinot Braiena Gimzas tēmu par izvērtēšanu, Kriss Trainors savā referātā par 
kopienu arhīvu uzkrāšanu un izvērtēšanu piedāvāja tā saukto refleksivitātes pieeju, ko 
izmanto socioloģijā un feminisma pētniecībā. Arhīvistam ir nepieciešamas ļoti plašas 
zināšanas par attiecīgo kopienu. Arhīvists, izvērtējot kopienu dokumentus, pēc būtības 
darbojas kā sociologs, antropologs vai feminisma pētnieks ekspedīcijā. Arhīvists ir 
pētnieks, kura pētījuma dalībnieki ir dokumentu radītāji. Tādēļ, lai, izvērtējot kopienu 
arhīvus, maksimāli izslēgtu subjektīvismu, arhīvistam ir nevis “jāatslēdzas” no vides, 
kurā viņš pieņem lēmumus, bet reflektējot jāizzina, kritiski jāizvērtē gan pašam sevi, 
gan savas institūcijas dokumentu krājumu un to vidi, no kuras šis krājums tiek veidots. 
K. Trainors piedāvā vairākus pašizziņas jautājumus, kurus, pieņemot lēmumus par 
dokumentu izvērtēšanu un uzkrāšanu, arhīvists var sev uzdot. 1. Kā tavs paša sociāli 
ekonomiskais stāvoklis un priekšstati par fondradi ietekmē to, kādus jautājumus tu 
uzdod fondradim un sev, lemjot par dokumenta arhīvisko vērtību? 2. Kādā veidā tu 
iedarbojies uz fondražiem, uz kādiem viņu uzdotajiem jautājumiem tu atbildi? 3. Vai 
fondražiem ir dota brīva iespēja reflektēt, izteikt domas par dokumentu arhīvisko 
vērtību? 4. Ieklausies sevī – vai nav palicis kaut kas neskaidrs no tā, ko fondradis ir vai 
nav teicis? Kādēļ? 5. Pievērs uzmanību atšķirībām. Vai tu pieņem lēmumus atkarībā no 
tā, cik līdzīgs vai atšķirīgs tu esi no fondraža. 6. Reflektīvi pārskati savus gala lēmumus. 
Kādas ir tavas “analītiskās un sociālās noslieces”? Kā tu uz šiem lēmumiem reaģē gan 
emocionāli, gan racionāli? 7. Vai pastāv veidi, kā ļaut fondražiem interpretēt savus 
dokumentus? 

Protams, minētā pieeja nav vienīgā un tā neatrisinās visas izvērtēšanas problēmas, 
tomēr, kā uzsvēra K. Trainors, tā varētu būt būtiska, strādājot ar dokumentu radītājiem.

Lielbritānijas Dandī universitātes Arhīva servisa speciāliste Karolīna Brauna (Brown) 
vēstīja par likvidētās Stratmartīnas psihoneiroloģiskās slimnīcas arhivēšanas projektu. 
Projekta mērķis bija dokumentēt marginalizēto – garīgi atpalikušo bijušās slimnīcas 
pacientu kopienu. Pēc slimnīcas slēgšanas daudzi tās pacienti tika integrēti sabiedrībā. 
Tā kā Dandī universitātes arhīvs jau glabāja šīs slimnīcas dokumentus, to skaitā arī 
pacientu lietas, projekta ietvaros arhīvs tika papildināts ar bijušo pacientu un darbinieku 
video liecībām, foto un skaņu dokumentiem. Turpinot B. Gimzas izteikto domu,  
K. Brauna uzsvēra, ka šis projekts ir devis ieguldījumu marginalizētās kopienas un 
pārējās sabiedrības samierināšanai, garīgo traumu un sociālo stigmu mazināšanai.

Atsevišķa konferences daļa – divas plenārsēdes – bija veltīta dokumentu aprakstīšanas 
problēmai, tajā skaitā folkloras dokumentu aprakstīšanai. Kā zināms, 2016. gadā 
Starptautiskā Arhīvu padome izlaida apspriešanai pirmo versiju starptautiskajam 
arhīvu aprakstīšanas standartam RiC – “Records in Context” (Dokumenti kontekstā). 
Viens no konferences uzdevumiem un apakštēmām tādēļ bija izdiskutēt standarta 
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RiC teorētiskās un praktiskās lietošanas iespējas un problēmas. Konferences pirmo 
plenārsēdi vadīja Itālijas Centrālā arhīvu institūta direktors RiC izstrādes darba grupas 
loceklis profesors Stefano Vitali (Vitali), otro plenārsēdi – ilggadējais un arhīvistiem 
labi pazīstamais Austrālijas arhīvniecības teorētiķis un praktiķis, pirmā aprakstīšanas 
standarta ISAD (G) izstrādes dalībnieks Kriss Hērlijs (Hurley). Ar RiC konceptu un 
ideju iepazīstināja S. Vitali un plenārsēdes dalībnieks Amsterdamas universitātes 
doktorants Vācijas federālā arhīva speciālists Kerstens Kīnels (Kühnel). RiC izstrāde 
tika sākta 2012. gadā. Tā galvenais iemesls – straujā informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju, it sevišķi datubāzu un grafisko tehnoloģiju, attīstība, kas piedāvā jaunas 
iespējas atainot informāciju par arhīva dokumentiem. 1993. gadā radītais standarts 
ISAD (G), pēc kura principiem apraksta dokumentus arī Latvijā, ir jau novecojis un 
bāzēts uz agrīnajām tīmekļa tehnoloģijām (Web 1.0). Turklāt turpmākajos 20 gados 
ISAD (G), kas noteica prasības dokumentu aprakstīšanai arhīva fondu ietvaros, tika 
papildinātas ar standartiem autoritatīvajiem ierakstiem (ISAAR), funkciju (ISDF) un 
arhīvu institūciju (ISDIAH) aprakstīšanai. Šādi papildinājumi, kā konferencē atzīmēja 
abi plenārsēdes vadītāji S. Vitali un K. Hērlijs, ir radījuši nekonsekvenci un pretrunas 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves 
pētnieks Aldis Pūtelis iepazīstina konferences dalībniekus ar Latviešu folkloras krātuvi un 

vēsturisko skaņas ierakstu tehniku. 2017. gada 22. augusts. O. Jansona foto
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arhīvu aprakstīšanas prasībās. K. Hērlijs uzsvēra, ka sākotnēji bija iecerēts publicēt arī 
vispārīgos aprakstīšanas principus, kas tā arī netika izdarīts. Lai risinātu šīs problēmas, 
2012. gadā Starptautiskā Arhīvu padome izveidoja darba grupu, kas profesionālās 
sabiedrības apspriešanai 2016. gada septembrī publicēja RiC pirmo versiju. No  
2016. gada septembra līdz 2017. gada janvārim tika saņemti 62 komentāri vairāk nekā 
200 lappušu kopapjomā no 19 valstu un divu starptautisko organizāciju profesionāļiem. 
S. Vitali izteica cerību, ka komentāri tiks apkopoti un otrā standarta versija tiks publicēta 
2018. gada sākumā. 

Ar referātu par RiC un Somijas aprakstīšanas standartu salīdzinājumu uzstājās 
Tamperes universitātes asociētais profesors Peka Hentonens (Henttonen) un Somijas 
Nacionālā arhīva direktora vietniece Jāna Kilki (Kilkki). Somija paralēli RiC izstrādei 
2012. gadā sāka darbu pie sava aprakstīšanas standarta AHAA, kas pagaidām ir 
pārtraukts, gaidot, kādi būs RiC apspriešanas rezultāti. Lai gan abiem standartiem 
ir daudz kopīga, somu speciālisti kritiski uzsvēra, ka tiem ir fundamentāli atšķirīgas 
pieejas. RiC tiek izmantota daudz kritizētā dzīves cikla pieeja, respektīvi, dokumentu 
aprakstīšana tiek uzskatīta par kaut ko tādu, kas retrospektīvi veicama tikai arhīvā. 
AHAA pieeja savukārt ir tieši pretēja – dokumentu aprakstīšana sākas ar dokumentu 
radīšanu institūcijā. Minētā pieeja atzīst iespēju izgūt arhīvu aprakstīšanai nepieciešamo 
informāciju no aktīvā dokumentu cikla dokumentu sistēmām, kas visumā sakrīt gan 
ar mūsdienu praksi, kad dokumentu pārvaldībai izmanto informācijas sistēmas, gan 
arī starptautisko elektronisko dokumentu arhivēšanas projektu, piemēram, E-ARK, 
uzstādījumiem.

RiC un ISAD (G) izmantošanas problēmām folkloras arhīvu aprakstīšanā bija veltīts 
Somijas Literatūras biedrības bijušā folkloras arhīva direktora docenta Lauri Harvilahti 
(Harvilahti) referāts. L. Harvilahti, tāpat kā pirmās dienas referente M. Čerņavska un 
K. Hērlijs, uzsvēra, ka 1992. gadā izstrādātais ISAD (G) standarts nav elastīgs un īsti 
piemērojams tradīciju arhīvu aprakstīšanai. Kā vienu no galvenajiem iebildumiem pret 
ISAD (G) L. Harvilahti savā referātā izvirzīja konteksta konceptu. ISAD (G) to definē 
kā fondraža administratīvo vēsturi vai biogrāfiju, fonda arhīvisko vēsturi un iegūšanas 
avotu. Folkloristikā, sociālajā lingvistikā u.c. zinātnes nozarēs jēdzienu “konteksts” lieto 
plašākā nozīmē – vairāku kultūras kategoriju un fenomenu apzīmēšanai. Folkloristiem 
arhīvu praksē bieži aprakstītā dokumentu izcelsme (provenance) no viena fondraža nav 
tik svarīga kā tradīcijas konteksts, piemēram, izpildījums, izpildītāji u.c. Dokumenti, 
it īpaši digitālajā laikmetā, varot tikt radīti daudzkārtīgi vienā un tajā pašā kontekstā 
(daudzkārtējā un vienlaicīgi daudzkārtējā provenance) vai arī vienlaicīgi dažādos 
kontekstos (paralēlā provenance). Pēc L. Harvilahti domām, jaunais RiC standarts 
salīdzinājumā ar ISAD (G) piedāvā daudz lielāku skatījumu uz kontekstu, tādējādi 
paverot plašākas iespējas folkloras arhīvu aprakstīšanai.

Konferences noslēgumā Starptautiskās Arhīvu padomes Universitāšu un zinātnes 
arhīvu sekcijas priekšsēdētājs Viljams Maers (Maher), balstoties uz savu un konferencē 
izteikto pieredzi, atzīmēja, ka RiC standarts ļauj ievērojami paplašināt dokumentu 
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interpretāciju. Tomēr tā ieviešanai ir nepieciešami papildu intelektuāli un materiāli 
resursi. Lai gan RiC paver plašākas iespējas to izmantot “speciāliem”, to skaitā folkloras 
arhīviem, tas nav jāuztver kā rīks, kas atrisinās visas problēmas un izaicinājumus. 
Izvērtējot konferences referātus, jāsecina, ka mūsdienās arhīvistiem metožu un pieeju 
izmantošanā jābūt eklektiskiem. Minētais attiecas ne tikai uz dokumentu aprakstīšanu, 
bet arī, piemēram, uz kopienu arhivēšanas pieeju izmantošanu. Ne visos arhīvos tā ir 
piemērojama pilnībā, bet daži principi ir izmantojami. 

Kopumā konferences trīs dienu programmā klausītāji uzzināja par Latvijas, Somijas, 
Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Baltkrievijas, ASV, Kanādas, Austrijas, Lielbritānijas, 
Austrālijas, Turcijas un Indonēzijas arhīvu darbinieku pieredzi, kā arī aktuālajiem, 
vēsturiskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem minēto valstu folkloras un 
nemateriālā kultūras mantojuma arhīvos. Konferences dalībnieki apmeklēja arī Latvijas 
Nacionālo arhīvu un Latviešu folkloras krātuvi, kur iepazinās ar krātuvi un Dainu skapja 
vēsturi, kā arī vēsturisko audiovizuālo materiālu ierakstīšanas un filmēšanas tehniku.

2018. gadā uz nolasīto referātu pamata tiks sagatavoti zinātniski raksti, ko publicēs 
žurnāla “Letonica” speciālā numurā.

Gatis Karlsons

Konferences dalībnieki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pie Dainu skapja. 
2017. gada 22. augusts. O. Jansona foto 


