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KONFERENCE “INTERAKTĪVIE ARHĪVI: DIGITĀLIE 
IZAICINĀJUMI UN SADARBĪBAS TĪKLI” PULĀ 

HORVĀTIJĀ

Horvātijas pilsētā Pulā no 2019. gada 27. līdz 29. martam bija pulcējušies arhīvu 
pārstāvji no Horvātijas, Ungārijas, Austrijas, ASV, Izraēlas, Slovēnijas, Lielbritānijas, 
Beļģijas, Serbijas, Nīderlandes, Bosnijas un Hercegovinas, Igaunijas un Latvijas, lai 
piedalītos Starptautiskā Arhīvu izpētes centra (ICARUS) 5. Horvātijas nodaļas dienās 
un 23. ICARUS gadskārtējā konferencē “Interaktīvie arhīvi: digitālie izaicinājumi 
un sadarbības tīkli”. Tā kā konferences saimnieki ir ICARUS Horvātijas nodaļa, to 
apmeklēja daudzi Horvātijas arhīvu darbinieki un daļa no referātu sesijām notika 
horvātu valodā (bez tulkojuma angļu valodā). Tomēr, neskatoties uz to, bija arī 
pietiekami daudz referātu sesijas, kas notika angļu valodā. 

Atbilstoši šī gada konferences ievirzei priekšlasījumos referenti vēstīja par šādiem 
tematiem: informācijas laikmeta sabiedrības izaicinājumi un perspektīvas; arhīvu 
lēna virzība uz to krājumu digitalizāciju; dažādu digitalizācijas projektu īstenošanas 
realizācijas pieredze; laika mašīnas projekta tīkls; Topotēkas tīkls; jaunas pieejas 
vēsturisko dokumentu atšifrēšanā; informācijas tehnoloģiju speciālistu skatījums uz 
atmiņas institūciju web platformām un to darbības principiem. 

Kopējo noskaņu konferencei deva divi priekšlasījumi – Tomasa Aignera (Aigner) 
ievadlekcija un Kalifornijas Universitātes profesores Annas Gililendas (Gilliland) 
referāts. Pirmais prezentēja futūristisku arhīvu nākotnes scenāriju, bet otrs uzsvēra 
arhīvu šodienu un to tradicionālās problēmas.

Ievadlekciju “Būvējam laika mašīnu – pagātnes lielos datus” prezentēja ICARUS 
prezidents Tomass Aigners. Laika mašīnas projektā, kurā ir iesaistījušās 33 Eiropas 
valstu 233 organizācijas, ir plānots pārveidot ierastās humanitāro zinātņu pētniecības 
metodes, radot brīvu pieeju avotiem un padarot vēsturi par atvērtu zinātni, kurā 
pētnieki var līdzdarboties ar vienkāršiem cilvēkiem. Tas tiks panākts, veicot masīvu 
dokumentu digitalizāciju, nodrošinot mašīnlasīšanu, 4D tehnoloģijas un augstas 
veiktspējas datortehniku. Rezultātā kilometriem garie arhīvu fondi un muzeju 
bagātīgās kolekcijas tiks transformētas augstvērtīgās simulācijās, aptverot un atklājot 
vairāk nekā 5000 gadus cilvēces vēsturē. Ja projekts būs sekmīgs, tā būs digitālā 
revolūcija kultūras mantojuma institūcijās, bet vai mēs būsim tai gatavi?

Ļoti saistošu priekšlasījumu “10 lietas, kas jāapgūst arhīvistu profesijā” sniedza 
Kalifornijas Universitātes profesore A. Gililenda. Kā persona, kas ikdienā nodarbojas 
ar jauno arhīvistu izglītošanu, viņa prasmīgi ieskicēja šīs 10 prasmes. Starp tām ir spēja 
balansēt starp atvērtību, noslēgtību un drošību; spēja saprast, ko saglabāt un ko ne; kā 
saglabāt vēsturi, kas �ksēta dažādos datu nesējos; kādos veidos uzturēt kontaktus ar 
arhīvu lietotājiem un kā piesaistīt jaunus u.c. Tāpat autore uzdeva jautājumus par to, 
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kas vispār mūsdienu arhīvu darbiniekam būtu jāapgūst un kā šī profesija atšķiras no 
citām. Tāpat viņa atklāja, ka pašlaik jauno arhīvistu apmācības programma ASV ir ļoti 
populāra jauno studentu vidū. 

Starp šiem diviem vadošajiem priekšlasījumiem organiski iekļāvās pārējās 
paneļsesijas. Turpinot futūristisko virzienu, jāpiemin referāti par dažādiem laika 
mašīnas projektiem. Tādi bija Šipoša Andrasa (András) referāts “Budapeštas laika 
mašīnas attīstība”, Pēra Boselī (Boselie) atraktīvais stāstījums par desmit gadus veco 
Limburgas reģiona laika mašīnas projektu, kā arī Benedikta Peraka (Perak) vēstījums 
par izaicinājumiem multikultūrālās robežpilsētas Rijekas projektā par pilsētvides 
izmaiņām pēc Otrā pasaules kara. Interesanti, ka Limburgas projekts realizēts, 
galvenokārt pateicoties brīvprātīgo darbaspēkam, bezmaksas datorprogrammām 
un nelieliem izdevumiem! Tādēļ aicinu ikvienu interesentu ieskatīties šeit: http://
aezelprojek.nl/regios/regio-sittard/gemeente-sittard-geleen/sittard/.

Ļoti noderīgas atziņas un risinājumi izskanēja sesijā, kurā Beļģijas, Rumānijas, 
Bosnijas un Hercegovinas, Ungārijas u.c. valstu arhīvu pārstāvji dalījās pieredzē par 
digitalizācijas projektu realizēšanu. Tā, piemēram, viena no Rumānijas pārstāves 
Mihailovičas Kodrutas (Codruta) vērtīgākajam atziņām bija, ka digitalizācijas projektos 
ļoti nozīmīgas un pat izšķirošas ir labas sadarbības prasmes ar partnerorganizācijām. 
Reizēm tieši tās nosaka, vai attiecīgais projekts izdosies vai nebūs pārāk sekmīgs. 
Tāpat svarīgi ir laikus padomāt par iegūto datu drošību un pieejamību pēc attiecīgā 
projekta noslēgšanas – vai tie paliks arhīva rīcībā un būs pieejami plašākai sabiedrībai. 

Tāpat jāmin Beļģijas pārstāves Marikas Keinenas (Ceunen) stāstījums par 
brīvprātīgo iesaisti Itinera Nova projektā (sk.: https://www.itineranova.be/in/home?_
lang=eng). 2009. gadā sāktā projekta mērķis bija digitalizēt Levēnas pilsētas domnieku 
(aldermaņu) tiesas dokumentus no 1362. Līdz 1795. gadam šī reģiona vēstures izpētes 
veicināšanai. Projekta realizācijā izmantotas mūsdienu tehnoloģijas un aptuveni  
50 brīvprātīgo darbaspēks, kas veica latīņu, franču un holandiešu valodas rokrakstu 
transkribēšanu lapu pa lapai. Brīvprātīgie šo darbu veica no mājām, bet vajadzības 
gadījumos varēja sazināties ar citiem, izmantojot tiešsaistes konsultāciju iespējas vai 
arī sazinoties ar arhīva koordinatoru. Lai nodrošinātu labāku atgriezenisko saiti un 
izpratni, arhīvs ir organizējis speciālas ekskursijas un lekcijas, kā arī �nansē ikgadēju 
svinīgo pasākumu. 

Ļoti vērtīgs un lietderīgs bija Luīzes Sīvardas (Seaward) referāts par READ 
projektu. READ (Arhīvu dokumentu atpazīšana un bagātināšana) ir Eiropas Komisijas 
�nansēts e-jomas projekts, kas apvieno vairāku jomu ekspertus un inovatīvas  
informācijas tehnoloģijas kopējam mērķim – panākt, lai ar roku rakstītie arhīvu 
materiāli kļūtu pieejamāki sabiedrībai un pētniecībai. Viens no projekta rezultātiem ir 
rokrakstu tekstu atpazīšanai (HTR) radītā interneta platforma Transkribus.eu. Pašlaik 
šai platformai ir aptuveni 20 000 lietotāju, kuri atšifrē sev interesējošus tekstus, kas 
rakstīti dažādos gadsimtos, valodās un rakstības stilos. Lai sistēma varētu atkodēt 
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attiecīgo rokrakstu, vispirms ir jāievada vismaz 15 000 vārdu jeb 75 lapas tā sauktā 
treniņu teksta. Tas notiek, lejuplādējot platformā interesējošo tekstu fotoattēlus, katru 
lapu sadalot līnijās un atšifrējot attiecīgos tekstus. Kad nepieciešamais daudzums 
šī treniņu teksta ir ievadīts, sistēma atpazīst rokraksta kodu un veic automātisku 
teksta atšifrēšanu un transkribēšanu mašīnrakstā. Tiek norādīts, ka kļūdas elements 
ir  aptuveni 5–10 procenti. Šeit gan jāpiezīmē, ka tas atkarīgs no katra rokraksta 
sarežģītības un treniņteksta apmēriem. Līdz ar to rekomendēju ikvienu no jums 
izpētīt šī projekta interneta vietni un pamēģināt pašiem. Lai uzlabotu un attīstītu 
sabiedrības prasmes senu rokrakstu lasīšanā, READ projekts ir radījis vēl vienu 
noderīgu platformu – Transkribus Learn. Šo platformu var izmantot, lai atšifrētu 
dažādu vēsturisko kolekciju tekstus vai pat atsevišķus vārdus, apmācītu studentus 
un brīvprātīgos. Lai uzlabotu pētniecības komforta līmeni ir radīti arī jauni rīki – 
aplikācija DocScan un pārvietojama skenēšanas telts.

LVVA pārstāves (no kreisās): Enija Rubina, Aiga Bērziņa, 
Ineta Didrihsone-Tomaševska un Anita Čerpinska 
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Vēl viena interesanta tendence, ko arhīvi var realizēt, pateicoties informācijas 
tehnoloģiju ienākšanai, ir iespēja veidot virtuālus arhīvus. Ar virtuālu arhīvu 
starpniecību ir iespējams reālajā dzīvē apvienot atsevišķās valstīs, institūcijās un 
privātkolekcijās izkaisītus dokumentus par personām, notikumiem, tematiem u.c. 
Šajā konferencē šādā pieredzē dalījās vairāku valstu pārstāvji – Anastasija Glazanova 
(Glazanova; Izraēla), Koraļka Kuzmana-Šlogara (Kuzman Šlogar; Horvātija) un 
Žarko Vujoševičs (Vujoševič; Serbija). Tā, piemēram, serbu pārstāvis Ž. Vujoševičs 
ziņojumā “Viduslaiku privilēģiju digitālais izdevums – Diplomatarium Serbicum 
Digitale” pastāstīja par mēģinājumu virtuālā datubāzē apvienot serbu valdnieku, 
apgabalu vecāko, augstākās garīdzniecības pārstāvju u.c. vietējo autoritāšu atstāto 
dokumentāro matojumu no 12. līdz 16. gadsimtam. Projekta rezultātā ir iegūts virtuāls 
“nacionālais” arhīvs, kurā apkopoti gandrīz visi (500–600 vienību) līdz mūsdienām 
saglabājušies dokumenti latīņu, grieķu un seno serbu valodās par serbu apdzīvotajām 
teritorijām viduslaikos. Daļa no šiem dokumentiem nekad nav tikusi publicēta, un 
projekta izstrādātāji bija saskārušies ar grūtībām, lai iegūtu dažu dokumentu kopijas, 
kas glabājas Venēcijā, Melnkalnē un Vatikānā.

Latvijas Nacionālo arhīvu šajā konferencē pārstāvēja četras darbinieces no 
Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) – Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas 
vadošās pētnieces Ineta Didrihsone-Tomaševska un Enija Rubina, Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Aiga Bērziņa un vadošā 
pētniece Anita Čerpinska. Popularizējot Latvijas Nacionālo arhīvu un tā aktivitātes, 
citu valstu arhīvistiem Latvijas pārstāves prezentēja divus referātus. Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas darbinieces sniedza ziņojumu “Nacionālā 
dokumentārā mantojuma popularizēšana un izstādes Latvijas Nacionālajā arhīvā: 
digitalizācijas izaicinājumi”. Savukārt I. Didrihsone-Tomaševska un E. Rubina 
klātesošos iepazīstināja ar priekšlasījumu “Veci izaicinājumi digitālajā laikmetā – 
paleogrā�jas apmācība arhīvu apmeklētājiem”, daloties pieredzē, kas gūta, organizējot 
paleogrā�jas kursus LVVA no 2013. līdz 2016. gadam. Svešvalodu un paleogrā�jas 
prasmju pasliktināšanās vēsturnieku un arhīvistu vidū nav problēma tikai Latvijā, 
bet arī daudzās citās pasaules valstīs. Tā kā šis jautājums ir komplicēts, arhīvi var 
līdzdarboties tā risināšanā dažādos veidos un atbilstoši savām iespējām, tostarp 
rīkojot dažādus izglītojošus kursus un sagatavojot izdevumus paleogrā�jas apguvei ar 
dokumentu attēlu un tekstu transkripciju paraugiem. 

Konferences rīkotāji bija saplānojuši arī konferences dalībnieku vakarus, kā 
rezultātā konferences dalībniekiem bija iespēja apskatīt Pulas am�teātri, iepazīties ar  
Istrijas arheoloģiskā muzeja un Istrijas vēsturiskā un jūrniecības muzeja ekspozīcijām, 
apmeklēt Valsts arhīvu Pazinā un Dvigradas pilsētas drupas.

Ineta Didrihsone-Tomaševska


