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Aiga Bērziņa, Anita Čerpinska

NACIONĀLĀ DOKUMENTĀRĀ MANTOJUMA 
POPULARIZĒŠANA UN IZSTĀDES LATVIJAS VALSTS 

VĒSTURES ARHĪVĀ: DIGITALIZĀCIJAS IZAICINĀJUMI* 

Raksts veltīts jautājumam par izstāžu veidošanu Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā. Šajā procesā tiek ieguldīti ievērojami laika un cilvēku resursi, veicot izstādes 
tēmas zinātnisko izpēti, kā arī oriģinālo materiālu atlasi un apstrādi. Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs veido vairākas izstādes gadā, taču tās ir aplūkojamas tikai arhīva vestibilā un vien īsu 
laiku un arī cilvēku skaits, kas tās redz, ir ierobežots. Izstādes veltītas plašam tēmu lokam – 
Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem, personām, procesiem vai konkrētiem dokumentu 
veidiem. Pēdējos gados ne izstāžu materiāli, ne katalogi netiek digitalizēti, lai gan raksta autores 
izstāžu digitalizāciju saskata kā potenciāli perspektīvu un daudzsološu attīstības virzienu.
Atslēgvārdi: arhīva izstādes, virtuālās izstādes, arhīvu materiālu digitalizācija un popularizēšana.

Izstādes vienmēr ir bijušas arhīvu “uz āru” vērstu programmu sastāvdaļa, 
kas ietver oriģinālu dokumentu vai to kopiju un reprodukciju izstādīšanu, 
lai skaidrotu un uzsvērtu individuālu dokumentu, to kolekciju un kopuma 
nozīmi, vienlaikus popularizējot Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu 
(turpmāk NDM) un sabiedrībai demonstrētu arhīvu un citu atmiņas institūciju 
nozīmību. Lai gan izstāžu veidošana nav arhīva primārā funkcija, tomēr tā 
nodrošina arhīva komunikāciju ar sabiedrību, informē un atgādina par 
arhīvos glabāto vērtību nozīmību, iedrošina uz personīgiem pētījumiem un 
pamato arhīva tālākas pastāvēšanas nepieciešamību.1 Raksta mērķis ir parādīt, 

* Raksts izstrādāts, balstoties uz tāda paša nosaukuma referātu, kas nolasīts 2019. gada  
27. martā Horvātijā, Pulā, notikušajā Starptautiskā Arhīvu izpētes centra (ICARUS)  
23. gadskārtējā konferencē “Interaktīvie arhīvi: digitālie izaicinājumi un sadarbības tīkli”.
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ka Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk LVVA) 
veidotās izstādes un to digitālās versijas varētu popularizēt NDM, sniegt 
kvalitatīvu un pētījumos balstītu informāciju par kādu vēsturisku notikumu 
vai personu un, sadarbojoties ar izglītības nozares pārstāvjiem, tiktu iekļautas 
arī izglītības procesā. 

Dokumentu popularizēšana un kultūras mantojuma digitalizācija 
normatīvajos aktos

Arhīvu darbību Latvijā nosaka dažādi likumdošanas un normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem vadība izstrādā savu attīstības stratēģiju. Lai gan normatīvie 
akti tieši neskar izstāžu jautājumu, tomēr globālākā kontekstā aplūko kultūras 
mantojuma saglabāšanas, popularizēšanas un digitalizācijas nepieciešamību. 
Vienas no nozīmīgākajām ir Latvijas Ministru kabineta apstiprinātās 
kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam “Radošā Latvija”, kurās 
ir uzsvērta gan dokumentārā mantojuma pieejamības, gan uz izglītošanu 
orientēta digitāla satura nozīme. Kā arhīvam veicamie ir izvirzīti šādi uzdevumi 
un aktivitātes: nodrošināt NDM saglabāšanu, mērķtiecīgu papildināšanu ar 
dokumentiem, kam ir arhīviska vērtība, un to pieejamību sabiedrībai. Tāpat 
tiek secināts, ka izglītības procesā nav pietiekami akcentēta Latvijas kultūras 
mantojuma pamatvērtību saglabāšanas, uzturēšanas un popularizēšanas 
nozīme: “Izglītības procesā strauji pieaug kultūras satura digitālās pieejamības 
nozīme un  nepieciešamība, taču digitalizētie kultūras resursi ir nepietiekami, 
turklāt attiecībā uz esošajiem nav pietiekami nodrošināta sasaiste starp 
kultūras un izglītības procesiem. Kultūras un atmiņas institūcijām sadarbībā 
ar augstskolām un nozares speciālistiem ir nepieciešams veidot mūsdienu 
prasībām atbilstošus metodiskos materiālus, kas veicinātu bērnu un jauniešu 
prasmes orientēties dažādos informācijas avotos, spējas atrast nepieciešamo 
informāciju un novērtēt tās kvalitāti.”2 

Kā papildu dokuments “Radošajai Latvijai” ir 2015. gadā Arhīvu padomē 
apstiprinātā “Arhīvu nozares stratēģija 2015.–2020. gadam”. Tajā konstatēts, 
ka “arhīva pakalpojumu jomā pieaug pieprasījums pēc digitālā satura,” un kā 
trūkums norādīts nepietiekams digitāli pieejamo resursu daudzums tiešsaistē.3 
Ņemot vērā šos konstatējumus, kā viens no Latvijas Nacionālā arhīva 
(turpmāk LNA) stratēģiskajiem uzdevumiem ir izvirzīts turpināt pilnveidot 
NDM pieejamību, ievērojot sabiedrības intereses un vajadzības, šim nolūkam 
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izmantojot Latvijas un ārvalstu �nanšu instrumentus LNA dokumentu 
digitalizēšanai.4

Tomēr šajā dokumentā ir uzsvērta ne tikai digitalizēšana kā tāda, bet arī 
daudzpusīga NDM izmantošana sabiedrības labā, un kā prioritātes ir izvirzītas:

1) integrēt NDM izmantošanu izglītības programmu īstenošanā;
2) veidot tematiskas publikācijas un izstādes par sabiedrībai aktuālām 

tēmām, lai stiprinātu piederību Latvijas kultūras telpai;
3) veikt tiešsaistē pieejamu meklēšanas līdzekļu sagatavošanu un nodrošināt 

tematiska digitālā satura un citu digitālo produktu veidošanu.5

“Arhīvu nozares stratēģija” pievēršas arī izstādēm piemērotu telpu 
jautājumam: “Arhīvu telpas ir nolietotas, nepievilcīgas, trūkst mūsdienīgu telpu 
arhīva izglītības pasākumu un izstāžu organizēšanai, kā arī moderna izstāžu 
un prezentāciju aprīkojuma. Nepieciešamas investīcijas arhīvu infrastruktūras 
sakārtošanā, izstāžu/mācību telpu iekārtošanā, aprīkojuma modernizācijā, 
sekmējot arhīvu konkurētspēju un jaunu pakalpojumu veidošanu.”6 Lai gan 
citētais teksts ir par zonālajiem arhīviem, lielā mērā to var attiecināt arī uz 
arhīvu telpām Rīgā.

Jau konkrētāk tieši par digitālām izstādēm runāts 2010. gadā LNA izstrādātā 
dokumentā “Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos”. Tajā norādīts, 
ka digitālo izstāžu veidošana ir viens no dokumentu digitalizācijas virzieniem 
arhīvā, tās veido galvenokārt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs 
un Latvijas Valsts vēstures arhīvs un ir veltītas noteiktai sabiedrībā aktuālai 
tēmai vai pasākumam. Izstādēs tiek demonstrēti speciāli atlasīti ilustratīvi 
dokumentu komplekti, kas papildināti ar anotācijām un komentāriem. 
Digitālās izstādes aplūkojamas tīmekļa vietnēs.7  Dokumentā secināts, ka “liela 
nozīme ir digitālajām izstādēm, kuru veidošana ir jāturpina un jāpaplašina, 
veidot tās ne tikai aktuālām tēmām, bet arī fondu jaunieguvumiem”.8

Izstāžu veidošana Latvijas Valsts vēstures arhīvā

Viens no LVVA uzdevumiem ir “nodrošināt glabāto dokumentu efek-
tīvu izmantošanu” un “sagatavot un izdot vēstures avotu zinātniskas un 
populārzinātniskas publikācijas, enciklopēdiskos, uzziņu, informatīvos u.c. 
izdevumus, glabāto dokumentu pētījumus, kā arī organizēt glabāto dokumentu 
popularizēšanas pasākumus (izstādes, lekcijas, seminārus, darbu ar masu 
medijiem u.c.), veikt arhīvpedagoģijas darbu”.9 
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Izstādes “Nācija karā: Latvija 
1916./1917. gada mijā” planšete. 

2017. gads. B. Šomases mākslinieciskais noformējums
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LVVA Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļā (turpmāk DPPN) 
pie šī darba strādā seši vēsturnieki (četri zinātņu doktori, viens doktorants) 
un viens vācu �lologs, kuru uzdevumos ietilpst arī izstāžu veidošana. LNA 
ir atzinusi dokumentu izstāžu veidošanu par vienu no tradicionālajiem, bet 
joprojām aktuālajiem dokumentu popularizēšanas veidiem.10

DPPN veidotās izstādes parasti ir veltītas:
1) vēsturiskiem notikumiem (piemēram, pašreiz top izstāde par zemnieku 

brīvlaišanu Latvijā 19. gs. sākumā, ko plānots atklāt 2020. gadā);
2) personām (piemēram, 2015. gadā LVVA izstāde par rakstnieku Kārli 

Skalbi; 1879–1945);
3) arhīva veidoto dokumentu publikāciju atklāšanu vai citu arhīva 

pasākumu pavadošās izstādes;
4) kādai speci�skai avotu grupai.
Parasti izstādēs izliek vitrīnās sakārtotus dokumentu oriģinālus (retāk 

kopijas, ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams izlikt oriģinālu). Katrs dokuments 
ir papildināts ar anotāciju – kas, kam, kad un par ko sastādījis attiecīgo 
dokumentu. Atkarībā no dokumenta svarīguma un interesentu iespējas izlasīt 
dokumentu izstādes veidotājs var sniegt arī papildu informāciju par dokumenta 
saturu vai vēsturisko kontekstu. Parasti vairāku dokumentu kopumu pavada 
plašāka kontekstuāla informācija, kas izriet no izstādes kopējās koncepcijas. Ja 
ir �nansiālas iespējas, arhīvs mēdz gatavot arī tekstus un attēlus uz baneriem 
un planšetēm, kas papildina informāciju vitrīnās.

Izstādes parasti veido viens vai divi autori, bet viņiem palīdz pārējie kolēģi. 
Izstāžu veidošanā nereti iesaistās arī LVVA Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas darbinieki (astoņi darbinieki, no tiem četri doktoranti). Atsevišķu 
izstāžu veidošanu, piemēram, 2018. gadā “16.–19. gadsimta vācu un latviešu 
rokraksti Latvijas Valsts vēstures arhīvā” un 2014. gadā “Rīgas atmiņa – Rīgas 
pilsētas vēsturiskais arhīvs”, šī nodaļa pārņēma savā pārziņā, jo tās tematiski 
atbilst nodaļas darbības speci�kai un zināšanām.
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LVVA sagatavotās izstādes 2016.–2018. gadā*

* Tabulā nav atspoguļotas izstādes, kurās izmantoti LVVA materiāli, bet kuras nav veidojuši arhīva 
darbinieki. 

Gads Nosaukums Tematika un piezīmes

2016

Kurzemes un Zemgales 
hercogs Jēkabs (1610–1681) un 
viņa laikmets

Izstāde veltīta vēsturiskai personai – hercogam 
Jēkabam, viņa politikai, ekonomikai un personīgai 
dzīvei. Ceļojošā izstāde, apbraukāja Latviju no 2016. 
līdz 2019. gadam, kopumā bija skatāma septiņās 
Kurzemes un Zemgales pilsētās.

Vēsturnieks arhīvā –  
Dr. hist. Melitai Svarānei 100

Veltīta vēsturniecei M. Svarānei (1916–2011), 
kura ilgus gadus pētīja 18. un 19. gs. dokumentus 
arhīvā, sarakstīja vairākas grāmatas un daudzus 
zinātniskus rakstus. Izstādītie dokumenti atlasīti par 
viņu kā par pētnieci un arhīva lasītāju un par viņas 
pētītām tēmām – Rīgas tirdzniecības palīgamatiem, 
zemniekiem 19. gs. u.c.; izstādē izmantoti arī 
ģimenes arhīva materiāli.

Kurzemes literatūrai un 
mākslai veltīts mūžs:  
Jūliuss Dērings (1818–1898)

Veltīta mākslinieka J. Dēringa dzīvei un darbībai 
Latvijā, viņa atmiņu publikācijas izdošanai arhīvā. 
Izstādīti arī J. Dēringa gleznotie portreti no 
Rundāles pils muzeja.

Starpkultūru vēsture Latvijas 
arhīvu dokumentos

Veltīta arhīva 3. zinātniskajiem lasījumiem, izstādīti 
dokumenti par referentu pieteiktām tēmām – 
pergamenti, kartes, materiāli par muižu bibliotēkām, 
ielu nosaukumiem Rīgā, konfesionāliem 
jautājumiem 19. gs. vidū u.c.

2017

Nācija karā: Latvija  
1916./1917. gada mijā

Veltīta Pirmā pasaules karā notikušajām 
Ziemassvētku kaujām un latviešu strēlnieku vēsturei. 
Izstādes atklāšanas laikā notika populārzinātniska 
diskusija.

Rīgas Melngalvju arhīva 
virtuālā apvienošana

Ekspresizstāde, veltīta Melngalvju (tirgotāju) 
sabiedrības dokumentiem arhīvā.

Vēstures lūzumpunkti 
un robežšķirtnes arhīvu 
dokumentos

Veltīta arhīva 4. zinātniskajiem lasījumiem, izstādīti 
dokumenti par referentu pieteiktām tēmām – Rīgas 
spīķeru kvartāla veidošanās 19. gs. 70. gados, Rīgas 
ostas attīstība 20. gs. sākumā, alkohola tirdzniecības 
aizliegums Pirmā pasaules kara laikā u.c.
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Latvijas Valsts vēstures arhīva darbs ar dokumentiem: izstāžu 
sagatavošanas piemērs 

Lai izprastu izstādes sagatavošanas procesu un tajā ieguldīto laiku un 
materiālus, īsumā raksturotas divas 2017. gadā tapušas LVVA izstādes. Pirmā 
no tām – “Nācija karā: Latvija 1916./1917. gada mijā”, kuras autors bija DPPN 
darbinieks Dr. hist. Jānis Šiliņš. Izstādi sagatavoja viens nodaļas darbinieks, 
pie tēmas izpētes, dokumentu apzināšanas un atlases, kā arī koncepcijas 
veidošanas un citiem darbiem viņš strādāja vairākus mēnešus, tehniski 
palīdzot arī citiem nodaļas darbiniekiem.11 Līdz ar LVVA dokumentiem, kas 
nāca no septiņiem fondiem, bija izstādīti fotomateriāli no Kara muzeja un 
no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, 
ieskaitot 12 dokumentālo �lmu un kinohroniku kadrus. Izstādes noformēšanai 
bija piesaistīts mākslinieks. Dokumentu oriģinālu izstādi vitrīnās papildināja 
planšetes ar informāciju par Pirmā pasaules kara gaitu, Ziemassvētku kaujām 
un to nozīmi, statistiskiem materiāliem par kara zaudējumiem utt.

Gads Nosaukums Tematika un piezīmes

2017

Ceļošana un pārvietošanās 
brīvība: 16.–20. gs. 1. puses 
ceļojumu dokumenti Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā

Veltīta Latvijas un citu zemju ceļošanas 
dokumentiem, izstādīta arī Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijā. Balstoties uz šīs izstādes 
materiāliem un sadarbībā ar Ārlietu ministrijas 
Konsulāro departamentu tapusi tāda paša 
nosaukuma ceļojošā izstāde, kas bija skatāma 25. 
starptautiskajā tūrisma izstādē–gadatirgū “Balttour 
2018” un vairākās Latvijas pilsētās.

2018

16.–19. gs. vācu un latviešu 
rokraksti Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā

Veltīta LVVA sagatavota palīglīdzekļa izdošanai 
rokrakstu lasīšanas apgūšanai, izstādīti dažādus 
laikmetus raksturojoši rokraksti.

Latvija un Itālija – simt 
draudzības gadi (Lettonia  
e Italia – 100 
anni di amicizia)

Veltīta Latvijas un Itālijas starpvalstu attiecībām 
1918.–1940. un 1991.–2018. gadā. Izstāde veidota 
sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. 
Ceļojošā izstāde itāļu valodā bija izstādīta vairākās 
Itālijas pilsētās.

Svētki un svinēšana arhīvu 
dokumentos 

Veltīta arhīva 5. zinātniskajiem lasījumiem, 
dokumenti atlasīti, parādot materiālu daudzveidību 
par šo tēmu LVVA un Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā. 

Latvijas–Grieķijas attiecības, 
1918–2018

Veltīta Latvijas un Grieķijas attiecībām, ceļojošā 
izstāde. 2019. gadā izstādīta arī Atēnās Grieķijā.
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Izstādi “Ceļošana un pārvietošanās brīvība: 16.–20. gs. 1. puses ceļojumu 
dokumenti Latvijas Valsts vēstures arhīvā” sagatavoja divi nodaļas darbinieki, 
tehniski palīdzot vēl trim. Pie izstādes veidošanas bija strādāts vairākus 
mēnešus un piesaistīts mākslinieks izstādes vizuālajai noformēšanai. Izstādei 
bija izmantoti materiāli no 18 LVVA fondiem. Parādīti dokumenti, kas saistīti 
ar ceļošanu: ceļošanas pases no dažādiem laikmetiem – 17. gs. un Krievijas 
impērijas laika, arī Latvijas valsts ceļošanas dokumenti un citzemju pases –  
vācu zemju, Nīderlandes, Francijas, Itālijas, Beļģijas un Zviedrijas. Līdz ar 
LVVA telpām izstāde rādīta arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā un 
samazinātā apjomā uz planšetēm veidota kā ceļojoša izstāde.12 

Izstāžu veidotāju darbu apgrūtina dokumentu izkaisītība dažādos fondos. 
To radījusi biežā varu maiņa, karadarbība reģionā un dokumentu pārvadāšana 
un pārkārtošana. Līdz ar to ir fondi, piemēram, 554. fonds “Kurzemes hercogu 
arhīvs”, kurā dokumenti ir haotiski izkaisīti pa lietām tematiski un hronolo- 
ģiski, daļa – cietusi no neprofesionālas restaurācijas, kas padarījusi dokumentus 
grūti lasāmus. Ir fondi, piemēram, dažādas pagastu valdes un tiesas, kuru 
materiāli netika pietiekami kārtīgi glabāti jau iestāžu pastāvēšanas laikā un līdz 
mūsdienām nonākuši stipri fragmentēti. Tāpat starpkaru posma dokumentus 
ir ietekmējusi padomju okupācijas laikā veiktā dokumentu arhivēšana un 
izmantošana. Piemēram, daudzas no 5050. fonda “Liepājas policijas iestādes 
1919.–1940. gadā” 2. apraksta lietām ir izslēgtas vai pat atstātas aprakstā, bet 
�ziski nav atrodamas. Tāpat aprakstā laika gaitā izdarītas daudzas haotiskas 
un grūti saprotamas atzīmes, kas dokumentu potenciālajam izmantotājam 
apgrūtina darbu.

Vēl viens būtisks izstāžu veidošanas izaicinājums ir uzziņu sistēmas 
stāvoklis arhīvā. 2009. gadā arhīva vadība atzinusi, ka “arhīva uzziņu sistēma 
ir viens no dokumentu pieejamības nosacījumiem darbiniekiem un lasītavas 
apmeklētājiem. Pasaulē jau sen par aksiomu ir pieņemts, ka tieši labi izstrādāta, 
uz informācijas pieprasītāju orientēta uzziņu sistēma garantē pieejamību 
arhīva dokumentiem.”13 Lai gan pagājuši 10 gadi, arī šodien šī atziņa nav 
zaudējusi aktualitāti. 

Apraksti LVVA lielākoties nav digitalizēti, daļa ir rokrakstos, nedaudz 
vairāk kā 20 % svešvalodās (vācu, krievu, pat latīņu), dažreiz tie nedod 
pilnvērtīgu vai dod kļūdainu informāciju par lietas saturu. Bieži apraksti 
veidoti bez iekšējas struktūras – lai atrastu konkrētu lietu, jālasa viss apraksts. 
Aprakstiem, kam ir struktūra, nav satura rādītāja, kas apgrūtina to lietošanu.14 
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Ceļojošā izstāde “Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610–1681) un viņa laikmets” 
Saldus bibliotēkā. 2017. gads. A. Bērziņas foto

Arhīvā esošās kartotēkas un katalogi pārsvarā attiecas uz nelielu daļu no  
20. gs. fondu materiāliem.

Visplašāk digitalizētais avotu materiāls arhīvā ir baznīcu grāmatas, dvēseļu 
revīzijas, mājas grāmatas, tautas skaitīšanas, kas ir orientēts uz dzimtas 
pētījumiem. Pārējiem digitalizētajiem materiāliem ir gadījuma raksturs un 
nav izsekojama LNA mērķtiecīga politika digitalizējamo materiālu prioritāšu 
noteikšanai.

Latvijas Nacionālā arhīva digitālās un virtuālās izstādes

Pēdējās desmitgadēs virtuālās izstādes ir kļuvušas par pierastu veidu, kā 
muzeji un arhīvi sniedz pieeju kultūras mantojumam plašākai sabiedrībai. 
Tā ir iespēja ar tehnoloģiju palīdzību �ziskām izstādēm piesaistīt nepierastu 
publiku.15 Pretstatā �ziskai izstādei, kur telpa ir ierobežota, virtuālā izstādē var 
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ievietot garu vairāku lapu dokumentu, ļaujot apmeklētājam pašam iepazīties 
ar visu tekstu. Tāpat ir iespējams izstādīt pret gaismu jutīgus vai bojātus 
priekšmetus, kam �ziska izstādīšana būtu kaitīga saglabāšanai. Toties virtuālā 
izstādē nekad nebūs sajūtams dokumenta oriģināla apskatīšanas šarms.16

LNA tīmekļa vietnē pašreiz pieejamas 18 virtuālas izstādes  (speciāli 
veidotas vietnes ar oriģinālu dizainu) un 15 digitālas izstādes (dokumentu 
ekspozīcijas bez speciāli veidota dizaina), lai gan dalījums ir visnotaļ 
nosacīts.17 Pirmo virtuālo izstādi Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LVA) veidoja  
2004. gadā. Viens no aktīvākajiem virtuālo izstāžu veidotājiem LVA arhīva 
eksperts Guntis Švītiņš ir komentējis, ka šis informācijas nodošanas veids 
pirmās virtuālās izstādes tapšanas laikā nemaz nebija tik populārs Latvijā, 
tādēļ arī nebija īsti citu institūciju veidotu virtuālo izstāžu piemēru.18 G. Švītiņš 
uzskata, ka izstāžu galvenais mērķis ir maksimāli plašai sabiedrībai koncentrētā 
un saprotamā veidā sniegt informāciju par dokumentiem, kas glabājas LVA 

Izstāde “Nācija karā: Latvija 1916./1917. gada mijā” Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 
2017. gads. J. Šiliņa foto
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un LNA kopumā, popularizēt arhīvu krājumu un piesaistīt interesentus arhīva 
dokumentiem un to sniegtajai informācijai. Arhīvistu uzdevums ir popularizēt 
arhīva dokumentus – rādīt, kas mums ir, kādas kolekcijas, kādas vērtības, 
kā ar to var operēt dažādi līmeņi – sākot no vidusskolēniem un beidzot ar 
speciālistiem.19

LVA veidotajās digitālajās un virtuālajās izstādēs ir izmantoti arī LVVA 
materiāli, piemēram, “Brīvības piemineklis, 1935–2015”20 un “Vēlēšanas bez 
izvēles”.21 Daļā virtuālo izstāžu ievietoti arī citu valstu arhīvu, privātkolekciju, 
muzeju un bibliotēku materiāli, kas parāda virtuālo izstāžu platformas 
parocīgumu dažādu institūciju materiālu apkopošanai par vienām un tām 
pašām tēmām. 

Vienīgā virtuālā izstāde LNA tīmekļa vietnē, kuras saturs pilnībā sagatavots 
LVVA, ir “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” par Kurzemes un 
Zemgales hercogistes vēsturi 17. gadsimtā.22 Tā ir viena no apmeklētākajām 
virtuālajām izstādēm, neskatoties uz to, ka ievietotie dokumenti ir 
nespeciālistiem nesalasāmā rokrakstā vācu valodā, tomēr katram no tiem 
sniegts satura izklāsts.23 Turklāt visa izstāde pieejama arī angļu valodā. Tikai 
ieejot “vecajā” LVVA tīmekļa vietnē (no 2015. gada LNA pakāpeniski pārgāja 
uz jaunas o�ciālās tīmekļa vietnes lietojumu), atrodamas vēl četras arhīvā 
tapušas digitālas izstādes. Tās ir:

1) Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas, 1922.–1931. gads;
2) Rīdzinieki 20. gadsimta pirmajā pusē. Portreti un sarakste;
3) Arhīva bagātības. Latvijas Valsts vēstures arhīvam 90 (13.–20. gs. vēsturē 

nozīmīgu dokumentu izstāde, kas sakārtota pa gadsimtiem);
4) Latviešu Dziesmu svētku tradīcija un tās nesēji.24

Kāpēc šīs izstādes nav atrodamas LNA o�ciālajā tīmekļa vietnē, ziņu trūkst.
LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vecākais eksperts Gints 

Zelmenis uzskata, ka šāds darbības virziens – virtuālo un digitālo izstāžu 
veidošana – ir ļoti perspektīvs, jo, pieaugot informācijas tehnoloģiju iespējām, 
izstāžu skaits, apjoms un pārlūkošanas iespējas tikai pieaugs.25 Ņemot vērā, ka 
G. Zelmenis savā 2015. gada rakstā sīki analizējis virtuālo izstāžu veidošanas 
vēsturi Latvijas Nacionālajā arhīvā (sevišķi LVA), šeit tam nebūs pievērsta 
papildu uzmanība. Var tikai norādīt, ka 2016. gadā Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātē studente Enija Blūmīte sagatavoja bakalaura darbu 
“Arhīva virtuālo izstāžu izmantojamības novērtējums”.26 Tajā secināts, ka 
“arhīva veidotās virtuālās izstādes ir kvalitatīvs un interaktīvs veids, kā tuvāk 
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iepazīstināt un ieinteresēt lietotājus,” tomēr arhīva veidotās izstādes nebūt 
neatbilst visiem autores izvirzītajiem virtuālo izstāžu kvalitātes kritērijiem.27

Salīdzinājumam var minēt, ka, piemēram, Lietuvas arhīvu portālā  
2016. gadā ievietota 21 virtuālā izstāde, ko veidojuši visi Lietuvas arhīvi.28 
Lietuvas Valsts vēstures arhīvs līdz 2012. gadam ir devis vairāk nekā 40 izstāžu, 
2013.–2016. gadā – 11 izstādes. Jaunākajām ir izstrādāts modernāks apskates 
veids, izstādes nedalās pa arhīviem atsevišķi, bet ievietotas no 2016. līdz  
2019. gadam tapušas izstādes, kopskaitā – 100.

Igaunijas arhīvu sistēma jau daudzus gadus orientējas uz pirmavotu 
digitalizāciju. Izstāžu digitalizācija nav viņu prioritāte. Jaunajā Tartu arhīva 
ēkā Noora izveidota pastāvīga ekspozīcija par Igaunijas vēsturi, kur izmantotas 
jaunas, modernas dokumentu eksponēšanas metodes, kas ir ne tikai pievilcīgas 
ekspozīcijas apmeklētājiem, bet arī dokumentus saudzējošas, piemēram, 
dokumentu izvietošana atvilktnēs, kur tie neatrodas pastāvīgā vides faktoru 
ietekmē. Jāuzsver, ka auditorija, kam paredzēti Igaunijas arhīvu digitalizētie 
pirmavoti, t. i., speciālisti un pētnieki, stipri atšķiras no tās, uz ko orientējas 
digitālo izstāžu veidotāji.29

Arhīva izstāžu digitalizēšanas potenciāls

Pēdējos gados virtuālo izstāžu veidošana LNA kļuvusi aizvien retāka, ko 
G. Zelmenis saista ar Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) 
ieviešanu. Viņš norāda arī to, ka atpazīstamības ziņā LNA atpaliek no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas, iespējams, arī Nacionālā vēstures muzeja un citām 
kultūras mantojuma saglabāšanas institūcijām.30 

Arhīvu atpazīstamības nepieciešamība nav tikai lokāls Latvijas jautājums. 
Bez spēcīga publiskā pro�la un tēla, kas parāda iestādes nozīmi, arhīvs var 
deģenerēties par nepieejamu materiālu noliktavu, par ko ārējā pasaule 
nezina un nerūpējas. Ja arhīvu nozīme nebūs skaidra, tā pakalpojumi liksies 
nevajadzīgi, tādēļ tiem var samazināties �nansiālais un politiskais atbalsts. 
Virtuālās izstādes ir viens no veidiem, kā sasaistīt cilvēkus ar avotiem un 
veidot iestādes atpazīstamību un tās pozitīvu tēlu sabiedrībā.31

Pēdējā desmitgadē LVVA veidotās izstādes lielākoties nav digitalizētas, kas 
nozīmē, ka pēcizstādes atlikums ir gaužām niecīgs. Profesionālu vēsturnieku 
veidotais materiāls, kura sagatavošana prasījusi ilgu un mērķtiecīgu darbu, 
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pieejamas salīdzinoši šauram interesentu lokam un īsu laiku. Tas kavē gan 
dokumentārā mantojuma, gan kvalitatīvu pētījumu popularizēšanu un plašākā 
mērā – Latvijas vēstures zinātnes attīstību. Iepazīstoties ar izstādītajiem 
dokumentiem, cilvēkiem varētu būt iespēja saprast, kāda informācija glabājas 
konkrētos arhīva fondos un kā to izmantot tālākiem pētījumiem.

Pašlaik nenotiek arī izstāžu katalogu veidošana un to digitalizācija, kas 
sniegtu vismaz daļēju priekšstatu par arhīva veidotās izstādes saturu un 
izmantotajiem fondiem un dokumentiem. Jau minētajā vecajā un neuzturētajā 
arhīva tīmekļa vietnē pieejami 17 izstāžu katalogi par laika posmā no  
1996. līdz 2004. gadam un viens – par 2011. gadā tapušu izstādi.  To tematika 
aplūko:

1) Latvijas attiecības ar citām valstīm;
2) dažādu organizāciju un biedrību vēsturi;
3) vēsturiski svarīgus notikumus un vietas.32

Izstāde “Latvija un Itālija – simt draudzības gadi” Milānas Universitātē Itālijā.
2019. gads. A. Bērziņas foto 
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Protams, ņemot vērā mūsdienu informācijas tehnoloģiju attīstību, pamatots 
ir jautājums par to, vai šādu katalogu vai arī telpisko izstāžu virtuālo versiju 
veidošana ir pietiekami “laikam atbilstoša”. Virtuālās izstādes, kas veidotas kā 
atsevišķs projekts, nedomājot par objektu atkārtotu izmantošanu, par izstādes 
paplašināšanu un izplatīšanu, jau tiek uzskatītas par “vakardienas” virtuālajām 
izstādēm. No mūsdienīgas izstādes prasa:

1) labi organizētu saturu un kontekstuālu informāciju materiālu saprašanai;
2) būt orientētai uz lietotāju, kurš pieredz atklāšanas, mācīšanās un 

iesaistīšanās iespēju.33 
Jāņem vērā, ka šādu virtuālu izstāžu veidošana prasa gan �nansiālu, gan 

cilvēkresursu piesaisti. Bet tas ir jautājums par LNA vadības arhīvu nozares 
tālākās attīstības redzējumu. No savas puses raksta autores izstāžu materiālu 
digitalizācijā saskata potenciālu iespēju sadarboties ar zinātnes, kultūras 
un izglītības iestādēm – gan skolām, gan augstskolām, sniedzot kvalitatīvu 
informāciju par vēstures notikumiem un iepazīstinot sabiedrību ar avotu 
veidiem un darba īpatnībām ar tiem. Ņemot vērā, ka skolu programmās 
pamatskolas un vidusskolas klasēm ir iekļauta avotu tekstu lasīšana un 
interpretēšana, arhīva iesaistīšanās šajos procesos būtu pašsaprotama. 
Turklāt vidusskolā ir jāsaprot arī avotu nozīme vēstures zinātnē un jāprot 
izmantot arhīvu resursi vēstures procesa izzināšanā.34 Virtuālā izstāde kā 
vairākslāņu informācijas devēja par izstādītajiem objektiem atkarībā no 
lietotāja ieinteresētības pakāpes var daudz vairāk atbilst skatītāju dažādajām 
prasībām. Līdz ar to virtuālā izstāde, ko neierobežo laiks un telpa, var sniegt 
plašāku informāciju par izstādītajām vērtībām nekā parasta izstāde.35 Uz 
lietotāju orientēta dizainiski kvalitatīva virtuāla izstāde varētu būt spēcīgs 
LNA komunikācijas līdzeklis, kas atsvērtu izstāžu veidošanā ieguldīto laiku 
un darbu.
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Aiga Bērziņa, Anita Čerpinska

POPULARISING NATIONAL DOCUMENTARY 
HERITAGE AND EXHIBITIONS AT THE LATVIAN 
STATE HISTORICAL ARCHIVES: CHALLENGES OF 

DIGITALISATION

�e article is dedicated to the matter of creating exhibitions at the Latvian 
State Historical Archives (LSHA) at the Latvian National Archives (LNA). 
Signi�cant time and human resources are invested in this process conducting 
scienti�c research on di�erent topics and selecting and processing original 
materials. �e LSHA creates several exhibitions per year, however, they are 
accessible only in the lobby of the Archives for a short period of time and 
the number of people who see them is limited. �e exhibitions are dedicated 
to a broad scope of topics, for example, signi�cant historical events, persons, 
processes in the history of Latvia or speci�c types of documents.

In recent years, the number digital exhibitions created at the LNA has 
decreased and in terms of recognisability, the LNA is behind the National 
Library of Latvia, possibly, also the National History Museum of Latvia and 
other institutions engaged in preservation of cultural heritage. �e necessity 
for the archives to be recognisable is not just a local matter. Lack of strong 
public pro�le and image that demonstrates the signi�cance of an institution 
can cause archives to become an inaccessible warehouse of materials that the 
outside world does not know of or care about. If the signi�cance of archives is 
not clear, their services seem unnecessary, the �nancial and political support 
for archives might decrease. Digital exhibitions are one of the ways how to link 
people to sources and facilitate recognisability and positive public image of an 
institution.

Over the past decade, exhibitions created by the LSHA mainly have not 
been digitalised, consequently the outcome of exhibitions has been rather 
insigni�cant. Materials prepared as a result of long and focused work of 
professional historians are available to a comparatively narrow group of 
people for a short time. �is delays popularisation of documentary heritage 
and quality research, and in a broader scale — the development of the history 
of Latvia as a scienti�c discipline. Familiarising with the exhibited documents 
might provide people an opportunity to understand what information is 
stored in the funds of the respective archives and how it can be used for further 



NACIONĀLĀ DOKUMENTĀRĀ MANTOJUMA POPULARIZĒŠANA UN IZSTĀDES 57

research. Currently, exhibition catalogues are not made or digitalised, which, 
however, could provide at least a partial overview of the content of exhibitions 
created by the archives and used funds and documents. 

It should be noted that creation of modern digital exhibitions, without 
doubt, requires �nancial and human involvement. �is is, however, the 
question of further development of archives’ industry in the view of the 
management of the LNA. �e author of the article believes that digitalisation 
of exhibition materials would provide opportunities to facilitate cooperation 
between scienti�c, cultural and educational establishments, including schools 
and universities. �is would provide quality information about historical 
developments and familiarise general public with the types of historical 
sources and peculiarities of working with them. Considering that the curricula 
of primary and secondary schools include reading and interpreting source 
texts, involvement of the archives in this process would be natural. Moreover, 
at secondary school, the signi�cance of sources in the context of history has 
to be understood, and pupils have to be able to use resources of archives in 
the comprehension of historical processes. A digital exhibition as a multi-
layer information source on the exhibited objects, depending on the user’s 
level of interest can be more compliant with the di�erent requirements of the 
audience. Consequently, a digital exhibition that is not limited in time or place 
can provide more information on the exhibited values than a usual exhibition. 
User-oriented and design-wise quality digital exhibitions can serve as strong 
communication means of the LNA that would be worth the time and work 
invested in creating exhibitions.
Keywords: exhibitions of archives, digital exhibitions, digitalisation and 
popularisation of archive materials.
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