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jaunākā literatūra
vēsture

četras daļas, avotu un literatūras saraksts, vietvārdu un personvārdu rādītājs, attēlu 
saraksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. To ilustrē dokumenti 
no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Tallinas pilsētas arhīva, Galvenā seno aktu arhīva 
Varšavā, Čartorijsku bibliotēkas Krakovā, Zviedrijas Nacionālā arhīva, Prūsijas kul-
tūras mantojuma slepenā valsts arhīva Berlīnē, Šverīnes Zemes arhīva, Lietuvas Na-
cionālās Mežvīda bibliotēkas Viļņā. Krājuma zinātniskais redaktors ir Ilgvars Misāns, 
zinātniskais konsultants un vācu valodas redaktors – Kārlis Zvirgzdiņš.

Dokumentu apkopojums par Turaidas viduslaiku un agro jauno laiku vēsturi 
noslēdz apjomīgu izpētes darbu un nākotnē kalpos Turaidas muzejrezervāta 
ekspozīciju veidošanai un sabiedrības izglītošanas darbam. Turaidas mūra pils 
komplekss ir viens no pamatīgāk pētītajiem kultūrvēsturiskajiem viduslaiku 
objektiem Latvijā, par tā arheoloģisko izpēti un arhitektūru tapušas monogrāfijas, ko 
tagad papildina šis krājums par rakstītajiem vēstures avotiem.

Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos. Sast. 
Vija Stikāne. Rīga: Zinātne, 2014. 384 lpp.: il.

ISBN 978-9984-879-66-6

Grāmata “Turaida 13.–16. gadsimta do-
kumentos” ir vēstures tekstu apkopojums 
par Turaidas pili laika periodā no 1214. līdz  
1599. gadam. Tajā publicēti 497 teksti no per-
gamenta dokumentiem, papīra vēstulēm, hro-
nikām, to skaitā daudzu dokumentu oriģināl-
teksti un to tulkojumi latviešu valodā. Tie atklāj 
Turaidas, Latvijas un Baltijas jūras reģiona vēs-
tures lappuses, rāda dižciltīgo un zemes vald-
nieku uzskatus un vērtības, varas attiecības un 
militāras cīņas, dažreiz pat dod ieskatu pils un 
pilsnovada ikdienas norisēs un zemākas kārtas 
cilvēku dzīvē.

Grāmatai ir Turaidas muzejrezervāta di-
rektores Annas Jurkānes priekšvārds, ievads, 
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Regesten zu den Briefregistern des 
Deutschen Ordens, II: Die Ordensfolianten 
8, 9 und Zusatzmaterial. Mit einem Anhang: 
Die Abschriften aus den Briefregistern des 
Folianten APG 300, R/L1, 74. Hrsg. und bearb. 
von Sebastian Kubon, Jürgen Sarnowsky 
und Annika Souhr-Könighaus. Göttingen: 
V&R Unipress, 2014. 360 S. (Beihefte zum 
Preußischen Urkundenbuch, 2)

ISBN 978-3-8471-030-9

Izdevums ir daļa no 2008. gadā Hamburgas 
universitātē iesāktā projekta “Vācu ordeņa 
kancelejas senāko reģistru atklāšana un virtuālā 
rekonstrukcija”. Tā ietvaros izveidotās sērijas 
“Prūsijas dokumentu krājuma papildinājumi” 
pirmā grāmata iznāca 2012. gadā. Apskatāmais 
izdevums turpina iesākto darbu Vācu 
ordeņa kancelejas dokumentu apzināšanā 
un reģistrācijā. Balstoties uz materiāliem, 
kas pašlaik atrodas Prūsijas kultūras mantojuma Slepenajā Valsts arhīvā (Geheimes 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) Berlīnē, Greifsvaldes Zemes arhīvā (Landesarchiv 
Greifswald), Polijas Valsts arhīvā Gdaņskā (Archiwum Państwowe w Gdańsku), Lietuvas 
Valsts vēstures arhīvā (Lietuvos valstybinis istorijos archyvas) Viļņā, Lielbritānijas 
Nacionālajā arhīvā (The National Archives) Londonā, kā arī Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā Rīgā, pētnieki mēģina rekonstruēt 1945. gadā bojā gājušo Ordeņa kancelejas 
reģistru grāmatu saturu. Ievaddaļā autori sniedz ieskatu katrā minētajā dokumentārajā 
krājumā, turklāt Rīgā esošais ir viens no nozīmīgākajiem. 

Grāmatas apjoma lielāko daļu aizņem pārskats par Vācu ordeņa kancelejā 
tapušajiem izejošajiem rakstiem, kas aptver laika periodu no 1414. līdz 1417. gadam, 
bet papildinājumos ietverti arī agrāka un vēlāka laika dokumenti. Vācu ordeņa 
lielmestru vai viņu pilnvaroto personu vēstuļu saturs sniegts atstāstījuma formā, 
atsevišķos gadījumos ietverot citātus no attiecīgā dokumenta. Tāpat sniegtas norādes 
par dokumenta atrašanās vietu, minējumu literatūrā un publikāciju. 

Situācijā, kad lielāka daļa oriģināldokumentu ir viduslejasvācu vai latīņu valodā, 
satura atspoguļojums mūsdienu vācu valodā neapšaubāmi atvieglo pieeju informācijai 
ne vien šauram speciālistu lokam, bet arī plašākām interesentu aprindām.  
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Jēkabsons, Ēriks. Aizmirstie karavīri 
– ebreji Latvijas armijā, 1918–1940. Rīga: 
Šamir, 2013. 281 lpp.: il.

ISBN 978-9934-8003-6-8

Biedrības “Šamir” izdotā LU Vēstures un 
filozofijas fakultātes asociētā profesora Ērika 
Jēkabsona grāmata “Aizmirstie karavīri – 
ebreji Latvijas armijā, 1918–1940” ir pētījums 
par ebreju tautības karavīriem, kuri dienēja 
Latvijas armijā Neatkarības kara un starpkaru 
Latvijas laikā. Pētījums īpaši nozīmīgs Latvijas 
ebreju nacionālās minoritātes un tās nozīmes 
apzināšanā, tāpat arī Latvijas Neatkarības 
kara vēstures izpētē. 

Grāmatas pirmajā daļā sniegts ieskats 
Latvijas Neatkarības kara norisē un aplūkota 
Latvijas armija miera laikā līdz 1940. gadam. 
Otrajā nodaļā aplūkota ebreju iesaistīšanās 

Neatkarības karā. Līdztekus statistiskajiem datiem par ebreju līdzdalību karā lasāmi 
stāsti par atsevišķiem ebreju tautības karavīriem, kas nereti atsedz Neatkarības 
kara interesantas epizodes, piemēram, par 10 gadus veco ebreju tautības zēnu 
Kopelu Goreliku (1908–1935), kurš 1919. gadā, būdams 10 gadus vecs, brīvprātīgi 
iestājās Latvijas armijā un ir uzskatāms par jaunāko Latvijas armijas karavīru. Trešā 
nodaļa veltīta ebreju karavīru dienestam Latvijas armijā miera laikā, galvenokārt 
koncentrējoties uz ebreju tautības virsniekiem.

Izdevuma vērtību palielina tam pievienotā ebreju karavīru datubāze, kurā 
apkopota informācija par 51 ebreju tautības virsnieku, sanitārvirsnieku un kara 
ierēdni, kas dienējuši Latvijas armijā, 77 “Žīdu tautības Latvijas atbrīvotāju biedrības” 
biedriem veicinātājiem un 2106 ebreju tautības karavīriem Latvijas armijā Neatkarības 
kara laikā. Izdevums papildināts ar unikālām ilustrācijām no periodikas, personu un 
biedrības “Šamir” arhīviem. 

Pētījums balstīts uz līdz šim nepētītiem Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīva materiāliem.

Bērziņš, Alfreds. Labie gadi. Pirms un pēc 15. maija. Rīga: AS Lauku Avīze, 2014. 
400 lpp.: il.

ISBN 978-9934-15-032-6

Ir izdotas starpkaru Latvijas politiķa, sabiedriskā darbinieka un Latvijas pēdējā sa-
biedrisko lietu ministra (1938.–1940. g.) Alfreda Jēkaba Bērziņa (1899–1977) atmiņas. 
Pēc Otrā pasaules kara, būdams viens no nedaudziem Latvijas Republikas minis-
triem, kuriem izdevās nokļūt Rietumos, A. Bērziņš sarakstīja atmiņas. Tās pirmoreiz 
publicētas 1963. gadā ASV. 
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Grāmata iedalīta 16 nodaļās, kurās 
hronoloģiski izsekots A. Bērziņa dzīvei un ar 
to saistītiem notikumiem, sākot no bērnības 
dienām Rūjienas pusē, atklājot pieredzi 
Neatkarības kara laikā, pirmos soļus politikā, 
darbību Aizsargu organizācijas vadībā un 
Saeimā, līdzdalību 1934. gada 15. maija 
apvērsumā, darbu Kārļa Ulmaņa valdībā un 
līdz pat padomju tanku iebraukšanai Latvijā, 
atrašanos vācu apcietinājumā un A. Bērziņa 
nokļūšanai trimdā ASV. A. Bērziņš atstājis spilg-
tas laikmeta liecības, kas atklāj gan dažādas 
sadzīves ainas, gan sniedz daudzpusīgu 
informāciju par Latvijas Republikas sabiedrisko 
un politisko dzīvi un tās veidotājiem. 

Grāmata ir interesanta, saistošā valodā 
uzrakstīta lasāmviela un vienlaikus 
vērtīgs vēstures avots. Tā papildināta ar 
vēsturnieka Ineša Feldmaņa priekšvārdu 
“Noslēpumainākais valstsvīrs “15. maija 
Latvijā””, kurā sniegts ieskats A. Bērziņa 
politiķa karjerā un tās vērtējums. 

Brūvelis, Edvīns. Latviešu lidotāji zem 
svešiem karogiem. Rīga: Biedrība VIVAT!, 
2014. 422 lpp.: il.

ISBN 978-9934-14-293-2

Izdota Latvijas aviācijas vēsturnieka lidotāja 
Edvīna Brūveļa grāmata “Latviešu lidotāji zem 
svešiem karogiem”. Autors sevi kā Latvijas 
aviācijas vēsturnieku pieteica jau 2003. gadā ar 
darbu “Latvijas aviācijas vēsture, 1919–1940”. 
Izdevums tapis, lai aizpildītu trūkstošo posmu 
latviešu aviācijas vēsturē, kas nebija aptverts 
autora pirmajā grāmatā. Šajā izdevumā autors 
sniedz ieskatu latviešu darbībā aviācijas jomās 
dažādās valstīs. Grāmata noderēs kā īss ieskats 
aviācijas rašanās procesā un vēsturē jebkuram 
interesentam. 

Grāmata sakārtota deviņās nodaļās, kurās ir 
hronoloģiski izsekots latviešu darbībai aviācijā 
dažādu varu un valstu pakļautībā. Pirmajā 
nodaļā ir sniegts ieskats aviācijas pirmsākumos gan pasaulē, gan Latvijas teritorijā. 
Otrajā nodaļā ir apskatīta latviešu darbība aviācijā Pirmā pasaules kara laika. Trešajā 
nodaļā ir apskatīts Krievijas pilsoņu karš un latviešu lidotāju darbība tajā. Ceturtā 



240 JAUNĀKĀ LITERATŪRA

nodaļa ir veltīta latviešu darbībai PSRS aviācijā un tās veidošanas procesā. Piektajā 
nodaļā aplūkota neatkarīgās Latvijas aviācijas likvidācija pēc PSRS okupācijas  
1940. gadā, kā arī latviešu darbības PSRS aviācijā līdz PSRS–Vācijas kara sākumam 
1941. gadā. Sestajā nodaļā ir apskatīta latviešu darbība PSRS un Vācijas aviācijā Otrā 
pasaules kara laikā. Septītajā nodaļā autors sīkāk apskata latviešu darbību PSRS 
satiksmes aviācijā, bet astotajā nodaļā – planierisma un sporta aviāciju PSRS. Pēdējā 
grāmatas nodaļa ir veltīta latviešu aviācijas entuziastiem trimdā.

Zaļuma, Kristīne. Liepupes muiža. Rīga: 
Izdevniecība “Lauku Avīze”, 2014, 160 lpp.: il.

ISBN 978-9934-15-053-1

Grāmata, kas lasītājus iepazīstina ar 
Liepupes muižas vēsturi, tās īpašnieku 
likteņiem un muižas ļaužu dzīves epizodēm, 
ir vēsturnieces Kristīnes Zaļumas pētniecības 
darba rezultāts. Šim darbam autore veltījusi 
vairākus gadus, apzinot arhīvu materiālus, 
publikācijas par Liepupes vēsturi, iztaujājot 
vietējos iedzīvotājus, kā arī iepazīstot muižas 
apbūves kompleksu, kura centrā ir nozīmīgs 
arhitektūras piemineklis – kungu māja, kas, 
domājams, tapusi pēc Rīgas mūrniekmeistara 
Johana Andreasa Hāberlanda, slavenā 
arhitekta Kristofa Hāberlanda tēva, projekta. 

Liepupes muižas vēsture grāmatas izklāstā kārtotas nodaļās hronoloģiskā 
secībā: 1) Muižas sākotne līdz 18. gadsimtam; 2) Fon Meku dzimta Liepupē, 1726.– 
1829. gads; Frīdriha fon Meka un Garlība Merķeļa draudzība; Fon Meku dzimtas 
atzars Krievijā; 3) Fon Zengeru dzimta Vidzemē, 1829.–1921. gads; 4) Liepupes muiža 
no 18. līdz 21. gadsimtam; 5) Muižas apbūves komplekss – kungu māja; parks. 

Izdevumu papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls – plāni, portretu kopijas, 
vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas. Pielikumā publicētas bijušo muižas īpašnie-
ku – fon Rozenu Liepupes zara, fon Meku Liepupes zara un fon Zengeru dzimtas 
ģenealoģijas tabulas, savukārt personu rādītājā ietvertas visas grāmatā minētās per-
sonas.  

Liepupes muižas izpētei izmantoti informācijas avoti no Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra, 
Limbažu muzeja, Herdera institūta Mārburgā (Vācija) krājumiem, kā arī uzticamiem 
elektroniskajiem resursiem un Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijām. 

Grāmata uzskatāma arī kā veltījums muižas atdzimšanai. 1751. gadā celtā 
Vidzemes baroka pērle – Liepupes kungu māja, kas vēl 2004. gadā bija iekļauta  
100 apdraudētāko arhitektūras pieminekļu sarakstā, pēc muižas tagadējās īpašnieces 
Egitas Lauskas iniciatīvas pilnībā restaurēta un tajā iekārtota luksusa klases viesnīca.
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Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju 
meklējumos, Latvijas vēsturnieku I kongresa 
materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. 448 lpp.: il.

ISBN 978-9984-45-831-1

2011. gada septembrī Rīgā notika Latvijas 
vēsturnieku I kongress. Tajā piedalījās gandrīz 
400 dalībnieku un viesu no Vācijas, Krievijas 
un ASV. Kongresā Latvijas akadēmiskie 
vēsturnieki prezentēja Latvijas vēstures zinātni 
un mēģināja atklāt galvenās Latvijas vēstures 
problēmas, rast jaunas pieejas to risināšanā, kā 
arī noteikt turpmākās pētniecības prioritātes.

2014. gada vasarā iznākusī grāmata “Latvi-
jas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklē-
jumos” ir Latvijas vēsturnieku I kongresa ma-
teriālu apkopojums. Kā grāmatas prezentācijā 
teica profesors Inesis Feldmanis, tā ir nozīmī-
ga, “jo tajā atspoguļojas vēstures loma valsts 
un tās attīstības kontekstā. Vēsture, līdzīgi kā valoda un kultūra, ir nozīmīga nacio-
nālās identitātes nesēja. Ar saviem pētījumiem vēsturnieki palīdz apzināties vērtības, 
uz kurām balstās Latvijas valstiskums”. 

Izdevums veidots kā rakstu krājums, tā zinātniskie redaktori ir profesors Dr. habil. 
hist. Inesis Feldmanis un asoc. profesors Dr. hist. Jānis Taurēns. Krājumā apkopoti 
plenārsēdē un sekciju sēdēs nolasītie referāti par Latvijas aizvēsturi, viduslaiku un 
jauno laiku vēsturi, Latvijas politisko vēsturi 20. gs., Latvijas sociālo un kultūras 
vēsturi 20. gs., Latviju starptautiskajās norisēs, Latvijas reģionu vēsturi, kā arī par 
vēstures apguvi un mācīšanu Latvijā. To autori ir tādi Latvijā labi zināmi vēsturnieki 
kā Inesis Feldmanis, Guntis Zemītis, Antonijs Zunda, Aleksandrs Ivanovs, Ilgvars 
Misāns, Gvido Straube, Valda Kļava un citi. Krājumā iekļauti arī ārvalstu vēsturnieku 
Ervīna Oberlendera, Andreja Plakana, Detlefa Heninga, Zenona Butkus un Borisa 
Sokolova zinātniskie referāti. 

Krājumā publicētas arī visas Latvijas vēsturnieku I kongresa atklāšanas uzrunas, 
to starpā Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Latvijas izglītības un zinātnes 
ministra Rolanda Broka uzrunas, kā arī kongresa sagatavotie dokumenti. 

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XV. Sast. Juris Ciganovs. Rīga: Latvijas 
Kara muzejs, 2014. 272 lpp.: il.

ISBN 978-9934-8270-6-8

“Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, XV” ir zinātnisko rakstu krājums, kas 
veltīts Pirmā pasaules kara sākuma 100. gadadienas atcerei. Atšķirībā no citu 
gadu izdevumiem gadagrāmatas XV izdevumā apkopoti 2014. gada jūnija beigās 
Rīgā notikušās starptautiskās konferences “Sabiedrība, karš un vēsture: Pirmā 
pasaules kara militārās, politiskās un sociālās norises Baltijas reģionā (1914–1918)” 
referāti. Pieminot šo mūsu vēsturē pirmā globālā militārā konflikta sākuma 
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Portrets Latvijā. 19. gadsimts. Sast. Dainis 
Bruģis, Inta Pujāte. Rīga: Neputns, 2014. 
704 lpp.: il.

ISBN 978-9934-512-24-7

2008. gadā Rundāles pils muzejā tika 
atklāta izstāde “19. gadsimta portrets 
Latvijā”, ar ko noslēdzās viens no lielākajiem 
un ilgstošākajiem šāda veida projektiem – 
Latvijas portreta mākslai veltīts izstāžu cikls, 
kas aptvēra trīs gadsimtus. Grāmatā “Portrets 
Latvijā. 19. gadsimts” ietverta gan minētās 
izstādes kataloga daļa, gan daudzi portreta 
žanram veltīti zinātniski raksti.

Izdevuma kataloga daļā iekļauti 565 
portreti – darbi, kas bija redzami izstādē, kā arī 
daži eksponāti, kas izstādei atlasīti, taču netika 
parādīti vietas trūkuma dēļ. Katalogā darbi 
kārtoti pēc mākslinieku uzvārdu alfabēta, 

gadskārtu, konferencē ar referātiem piedalījās 
vēsturnieki no 10 valstīm. Latvijas un ārvalstu 
akadēmisko institūciju pētnieku priekšlasījumi 
gadagrāmatā veido trīs tematiskos blokus: 
bruņotie spēki un karadarbība Baltijas reģionā, 
karš un politika un karš un sabiedrība. 
Divdesmit trijos ievietotajos referātos 
aplūkotie jautājumi saistīti ar Pirmā pasaules 
kara darbību, ar karojošo valstu bruņotajiem 
spēkiem un to potenciālu, ar politiku gan 
reģionā, gan Rietumeiropā un Austrumeiropā, 
ar sociālajiem aspektiem, karojošo valstu 
sabiedrību un ikdienu, kā arī ar Pirmā pasaules 
kara vēstures avotu un materiālā mantojuma 
saglabāšanas problēmām.

No 23 publikācijām, kuras sagatavojuši 
konferences dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, 
Somijas, Polijas, Francijas, Lielbritānijas, 
Vācijas, Šveices un Krievijas, 10 ir angļu valodā 
ar īsu kopsavilkumu latviešu valodā. 

kultūras vēsture

sniedzot arī īsu mākslinieku biogrāfiju. Par katru portretu sniegta pamatinformācija, 
kā arī īsa attēloto personu biogrāfija, ciktāl tā ir zināma. 

Izdevuma rakstu daļā iekļauti Eduarda Kļaviņa, Imanta Lancmaņa, Sarmītes 
Fogeles, Edvardas Šmites, Anitas Meinartes, Daiņa Bruģa un Intas Pujātes raksti, kas 
veltīti portreta žanram. Šie raksti ļauj lasītājam labāk izprast māksliniekus, laikmetu, 
žanrus un portretu mākslas attīstības gaitu Latvijā.
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Izdevuma sastādītāja Inta Pujāte uzsver: “Tapšanas gaitā precizētas mākslinieku 
biogrāfijas, noteikti daudzi portretos attēlotie personāži un skaidroti tapšanas 
apstākļi. Izdevums ievērojami bagātina kultūras ainu 19. gadsimta Latvijā, padarot 
vizuāli uztveramākas dažādas šī laikmeta sabiedriskās aktivitātes. Turklāt tas kalpos 
par pamatu turpmākajiem 19. gadsimta mākslas pētījumiem.”

Krājumā ieguldītais darbs un tā plašais kultūrvēsturiskais saturs ļauj to nodēvēt 
par unikālu enciklopēdisku izdevumu, jo grāmatā varam gūt informāciju ne tikai 
par māksliniekiem un mākslas darbiem, bet apkopots ir arī uzziņas materiāls par 19. 
gadsimta cilvēkiem.

Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis 
Cimermanis. Biobibliogrāfija. Sast. Venta 
Kocere, Dagnija Ivbule. Rīga: Zinātne, 2014. 
224 lpp.: il.

ISBN 978-9934-512-24-7

Sērijā “Latvijas zinātnieki” klajā nākusi grā-
mata par etnogrāfu un kultūras vēsturnieku Dr. 
habil. hist. Saulvedi Cimermani. Biobibliogrāfi-
jā apkopoti viņa publicēto, rediģēto, sastādī-
to, recenzēto, konsultēto darbu bibliogrāfiskie 
apraksti. Atspoguļotas ziņas par viņa zināt-
nisko un sabiedrisko darbību laika posmā no  
1952. gada līdz 2014. gada novembrim. Izdevu-
mu papildina fotoattēli par Saulveža Cimerma-
ņa zinātnisko darbību.

Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemā-
tiski nodaļās. Nodaļu ietvaros izmantots hro-
noloģiskais kārtojums. Publikācijas gada ietva-
ros dotas alfabētiskā secībā – vispirms latviešu, 
tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, doti visi pub-
licējumi. Bibliogrāfiskajos aprakstos Saulvedis Cimermanis kā autors nav uzrādīts, 
izņemot gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori no-
rādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā.

Izdevumu noslēdz bibliogrāfijas speciālistes Dagnijas Ivbules sagatavota 
etnogrāfa un kultūras vēsturnieka bibliogrāfija, personu rādītājs, kurā ietverti 
Saulveža Cimermaņa darbu līdzautori, personas, par kurām rakstījis, un personas, 
kas rakstījušas par viņu.

Krājumu papildina apceres, Saulveža Cimermaņa nozīmīgāko publikāciju attēli, 
citus pētniekus rosinoši raksti un Latvijas vēstures oriģinālo avotu pētniecībā gūtas 
atziņas.

 Biobibliogrāfiskais izdevums veltīts Saulveža Cimermaņa raženā mūža darbam, 
laikabiedru izteikumiem un vērtējumiem, rosinājumiem un atmiņām par Latvijas 
kultūrvēstures izziņas takās piedzīvoto. Zinošais un strādīgais akadēmiķis var būt 
lepns par to, ka Latvijas etnogrāfijas un kultūras vēstures pētniecībai ir izaudzinājis 
savu sekotāju skolu.


