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Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu izmantošanā ļoti būtiskas ir 
seno vācu rokrakstu salasīšanas prasmes. Rakstā aplūkoti pasākumi, kas arhīvā īstenoti paleogrāfijas 
prasmju popularizēšanai un attīstīšanai līdzstrādnieku un apmeklētāju lokā. 2013.–2016. gadā arhīvā 
notika paleogrāfijas apmācības semināri vācu speciālista Manfrēda fon Betihera vadībā. Balstoties 
seminārā izmantotajos materiālos, 2018. gada pavasarī iznācis paleogrāfijas apguves palīglīdzeklis 
ar dokumentu attēlu un tekstu transkripciju paraugiem. Izdevuma atvēršanas pasākumu Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā bagātināja senu rokrakstu izstāde.
Atslēgvārdi: paleogrāfija, vācu valoda, apmācība, Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Apgalvojumu, ka vācu valodai Latvijas vēsturē ir īpaša nozīme, var uzskatīt 
par vispārzināmu, tomēr atkal un atkal akcentējamu patiesību. Tās ietekme 
Baltijas telpā ir milzīga jau kopš viduslaikiem, kad, pateicoties tieši vācu 
ieceļotājiem – tirgotājiem, bruņiniekiem un garīdzniekiem –, Livonija tika 
iekļauta Rietumeiropas kultūras telpā. Vācieši veidoja visu valdošo politisko, 
saimniecisko un intelektuālo eliti un arī lielāko daļu iedzīvotāju nozīmīgākajos 
saimnieciskajos centros – pilsētās. Neraugoties uz dažādajām varu maiņām, 
vācieši noteicošo stāvokli saglabāja gan poļu un zviedru, gan arī krievu 
valdīšanas laikā. To loma pakāpeniski samazinājās vien 19. gs. otrajā pusē 
līdz ar Krievijas centrālās varas rusifikācijas politiku un latviešu nacionālo 
atmodu. Pēc Latvijas valsts nodibināšanas vācieši visās dzīves sfērās kļuva par 
minoritāti, kas pilnībā pārstāja eksistēt Otrā pasaules kara norišu rezultātā.

Vācu dominējošā loma atspoguļojās arī vietējā valodu situācijā un līdz ar 
to arī visa šī ilgā perioda vēstures dokumentos, kas uzkrāti Latvijas Nacionālā 
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arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA). Protams, līdzās vācu 
tekstiem viduslaikus pārstāv avoti latīņu valodā, bet vēlākus posmus raksturo 
dokumenti zviedru, krievu, latviešu valodā u.c. Tomēr lielākā daļa rokrakstu, 
kas radušies laikā no 14. līdz 19. gs. un nonākuši mūsu arhīvā, ir vācu valodā. 
Turklāt šie dokumenti attiecas uz visām dzīves sfērām un visiem iedzīvotāju 
slāņiem.

Tāpēc saprotams, ka jau kopš pirmo moderno arhīvu veidošanās Latvijas 
teritorijā 19. gs. beigās vācu valodas prasme bija pašsaprotama arhīvista un 
arhīva dokumentu pētnieka kvalifikācijas sastāvdaļa. Tieši tāpēc arī mūsdienās 
Latvijas Valsts vēstures arhīva štatā ir daudzi līdzstrādnieki, kas labā līmenī 
pārvalda vācu valodu. Diemžēl liela daļa no viņiem ir pirmspensijas vai pat 
pensijas vecumā un vācu valodas prasme arhīvam 21. gs. pakāpeniski varētu 
kļūt par problēmu, jo Latvijas sabiedrībā kopumā lēnām, tomēr ar skaidri 
izteiktu tendenci samazinās vācu valodas pratēju īpatsvars (1. att.).

1. att. Svešvalodu apgūstošo skolēnu īpatsvars Latvijā no skolēnu kopskaita1

Turklāt pat tad, ja vācu valodu apgūstošo cilvēku daudzums nebūtu 
samazinājies, problēma ar vācu valodas prasmju pieejamību arhīvā vienalga 
pakāpeniski saasinātos. Mūsdienu situācija ir pilnīgi citāda nekā padomju 
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periodā, kad slēgto robežu dēļ svešvalodu lietojuma iespējas bija visai 
ierobežotas un arhīvs bija viena no retajām vietām, kur šādas zināšanas bija 
reāli noderīgas. Mūsdienu darba tirgus specifika un pieejamā atalgojuma groza 
lielums stipri vien ierobežo arhīva iespējas piesaistīt profesionāli jau kvalificētus 
speciālistus ar plašām valodu zināšanām. Tas slēpj risku, ka nenoliedzami 
vērtīgo vēsturisko dokumentu izmantošanas un pieejamības līmenis Latvijas 
Nacionālajā arhīvā nākotnē varētu kristies. Protams, nevar gaidīt, ka interese 
par senākajiem dokumentiem vienmēr saglabāsies vienādi augstā līmenī. 
Katra paaudze savu interešu fokusā var izvirzīt citu pagātnes periodu un tā 
pētniecībai izmantojamus avotus, un aktuālā vēsture aizvien vairāk attālinās 
no viduslaikiem vai jaunajiem laikiem. Tomēr svarīgi būtu, lai interešu objektu 
pārbīdes norisinātos paša pētnieka vai sabiedrības pieprasījuma rezultātā, 
nevis vadoties pēc virspusēja kritērija, vai attiecīgā perioda dokumenti ir 
saprotami vai tomēr ne.

Tomēr valodu prasmes ir tikai problēmas viens aspekts, jo vēsturisko 
dokumentu pētniecību, kā zināms, apgrūtina ne tikai to valoda, bet arī tas, 
ka tie pierakstīti ar roku. Senās rakstības veidošanās un attīstība laika gaitā 
bijusi tik sarežģīta un daudzveidīga, ka kļuvusi par īpašas vēstures palīgdiscip-
līnas – paleogrāfijas – pētniecības objektu. Eiropas telpā īpaši izceļas tieši vācu 
rakstības vēsture. Citur Rietumeiropā jaunajos laikos atbilstoši renesanses 
garam lūkoja atgriezties pie latīņu burtu antīkās formas, kas ir pamatā arī 
mūsdienās lietotajam vācu un latviešu valodas alfabētam, bet vācu valodas 
izplatības telpā raksts attīstījās individuāli un atšķirīgi. Balstoties gotiskajā 
iespiedrakstā jeb fraktūrā, izveidojās plūstoši rakstītais ikdienas raksts, ko 
dēvē par rakstīto fraktūru, vācu ātrrakstu vai vācu rakstu un kas tika izmantots 
līdz pat 20. gs. vidum. Prasme salasīt šādā rokrakstā sastādītus dokumentus 
ir izšķiroša Latvijas Valsts vēstures arhīva speciālista kvalifikācijas sastāvdaļa 
un, saprotams, ir ārkārtīgi svarīga arī dokumentu izmantotāju – lasītavas 
apmeklētāju – vidū. 

Diemžēl paleogrāfijas prasmju kopējais līmenis Latvijā kopš pagājušā 
gadsimta vidus ir ievērojami krities. Šis process faktiski iesākās jau padomju 
periodā, kad vēstures palīgdisciplīnas pazuda no augstskolu studiju 
pamatprogrammām.2 Tomēr arī pēc neatkarības atgūšanas vēsturnieku un 
vēstures studentu interese par periodu starp aizvēsturi un 20. gs. saglabājusies 
salīdzinoši zema, un nepieciešamība pēc pašu studentu pūliņu ieguldījuma, 



42 kārlis zvirgzdiņš

kā arī profesionāli sagatavotu docētāju trūkums nav veicinājis paleogrāfijas 
sistemātisku atgriešanos vēsturnieku apmācības pamatprogrammā. Tas, 
protams, nav bijis šķērslis ierobežotam īpaši motivētu personu lokam (to 
skaitā arhīva darbiniekiem), kas paleogrāfijas prasmēs spējuši ielauzīties lielā 
mērā pašmācībā, strādājot ar kādas noteiktas tēmas dokumentiem. 

Skaidrs, ka arhīvam būtu jābūt ieinteresētam svešvalodu un paleogrāfijas 
apguves popularizācijā un veicināšanā. Ja trūkst pilnvērtīgi kvalificētu jauno 
darbinieku, tad ierasta darba devēja prakse ir pieņemt darbā labākos pieejamos, 
lai pēcāk papildu apmācību īstenotu uz vietas. Arī Latvijas Nacionālais arhīvs 
rūpējas par savu darbinieku tālākizglītību, pēdējos gados noorganizējot  
vairākus profesionālās pilnveides kursus jaunajiem darbiniekiem, tādējādi 
speciālistu vidū nodrošinot vienotu izpratni par iestādes pamatfunkciju 
realizāciju.3 Tomēr, ierobežotu resursu situācijā sastādot apmācības 
programmu, primāras ir rūpes par visam arhīvam kopumā aktuālu 
arhīvniecības pamatjautājumu apguvi, nevis iedziļināšanās specifiskos 
paleogrāfijas vai valodniecības aspektos.

Tieši tāpēc ļoti veicināma ir arhīva resursu papildināšana ar palīdzību no 
ārienes. Paleogrāfijas apguves jomā šāds vērtīgs atbalsts pēdējos gados ir saistīts 
ar kādreizējo Hannoveres (Vācija) galvenā valsts arhīva direktoru, Kurzemes 
muižnieku un Rīgas pilsoņu dzimtas pēcteci, vēstures doktoru Manfrēdu fon 
Betiheru (Manfred von Boetticher). Vēloties dalīties pieredzē ar savu senču 
dzimteni, viņš pēc paša iniciatīvas un ar Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta 
(DAAD) atbalstu 2013. gada pavasarī rada iespēju ierasties Latvijā, lai ne vien 
sniegtu zināšanas ģermānistikas studentiem Latvijas Universitātē, bet arī 
vadītu nodarbības paleogrāfijas interesentiem Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 
Pēc šajā žurnālā plašāk jau aprakstītās pirmās M.  fon Betihera paleogrāfijas 
semināru sērijas periodā līdz 2016. gada rudenim sekoja vēl četri apmācību 
semestri ar iknedēļas nodarbībām divās grupās.4

Visu šo laiku LVVA nodrošināja seminārus gan ar norises telpām, gan ar 
arhīva līdzstrādnieces Enijas Rubinas organizatorisko atbalstu, informējot 
interesentus, koordinējot semināristu grupas, sagatavojot telpas, atlasot 
dokumentus u.tml. Savukārt Latvijas arhīvistu biedrība piedalījās kursu 
popularizēšanā publikā ārpus arhīva, kā arī regulārajiem kursu dalībniekiem 
izsniedza apliecinājumus par semināra apmeklējumu.

Regulāri vismaz vienu semestri seminārus apmeklējušas 65 personas, un 
gandrīz vēl tikpat cilvēki aktīvi izrādīja interesi par semināriem, tomēr dažādu 
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iemeslu dēļ neiesaistījās regulārā apmācībā. No regulārajiem apmeklētājiem 30 
personas absolvējušas seminārus vismaz divas reizes, astoņi cilvēki nodarbības 
apmeklējuši visus piecus semestrus. Palūkojoties uz semināru apmeklētāju 
sastāvu pēc to pārstāvētajām darbavietām, redzams, ka Nacionālā arhīva 
darbinieki (turklāt ne tikai LVVA, bet arī citu struktūrvienību speciālisti), lai 
arī nenoliedzami lielākā grupa dalībnieku vidū, kopumā tomēr veidoja tikai 
ceturto daļu no regulārajiem apmeklētājiem. Liela interese tāpat bijusi no 
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Akadēmiskās bibliotēkas, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas kuģniecības un vēstures muzeja, 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Turaidas muzejrezervāta, Tukuma 
muzeja, Cēsu vēstures un mākslas muzeja u.c. institūciju pārstāvju puses. 
Nodarbībās piedalījās vēstures, mākslas vēstures un valodniecības pētnieki, 
novadpētniecības un ģenealoģijas interesenti. Salīdzinoši neliela bijusi 
studentu aktivitāte (2. att.).

2. att. Paleogrāfijas semināru absolventu pārstāvēto 
institūciju veidi un darbības virzieni5

Kāpēc gan tik svarīgs un pieprasīts ir šāda veida paleogrāfijas seminārs, ja 
paleogrāfiju var, kā minēts, apgūt pašmācībā un ja sekmes šajā jomā vienalga 
ļoti lielā mērā atkarīgas no tā, cik katrs pats atvēlēs laiku tekstu atšifrēšanai 
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un lasīšanai? Lielā interese, nenoliedzami, ir saistīta ar atmiņas institūciju 
ikdienas darbā pastāvošo nepieciešamību pēc šādām prasmēm. Gan arhīva, 
gan muzeju un bibliotēku darbinieki diendienā sastopas ar dažādiem seniem 
tekstiem, no kuru salasīšanas atkarīgas iespējas uzzināt nepieciešamos faktus 
un atklāt jaunas pētījumu kopsakarības. Nereti šie teksti ir pārāk sarežģīti, lai, 
kā apliecināja arī pats Dr. M. fon Betihers, pat pieredzējis paleogrāfs tos visā 
pilnībā varētu izlasīt individuāli. Pat tad, ja rokrakstu salasīšanas pamati ir 
apgūti patstāvīgi, jāatzīst, ka pastāv daudz specifisku elementu, kā saīsinājumi, 
skaitļu vai datumu pieraksts, citvalodu izcelsmes vārdu lietojums, vēsturiskās 
gramatiskās formas u.c., kas, lasot tekstu vienatnē, varbūt var maldīgā kārtā 
šķist gluži viegli interpretējami, tomēr patiesībā slēpj nopietnu kļūdu risku. 
Darbojoties grupā, šādus zemūdens akmeņus ir vieglāk pamanīt un arīdzan 
ātrāk var uzzināt par dažādiem palīglīdzekļiem – vārdnīcām, rokasgrāmatām, 
rādītājiem, interneta resursiem u.tml., kas noderētu tālākajā darbā. Turklāt 
grupas darbs ne tikai papildus organizē un motivē regulāram treniņam, kas 

Izdevuma “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta 
sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” sastādītāji Kārlis Zvirgzdiņš, Enija Rubina 
un Manfrēds fon Betihers grāmatas atvēršanas pasākumā 2018. gada 20. martā. 

I.  Didrihsones-Tomaševskas foto
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ir svarīgākais priekšnoteikums veiksmīgam mācību procesam, bet vienlaikus 
ļauj raitāk ielasīties tiem, kam sākotnējās priekšzināšanas un prasmes ir 
salīdzinoši vājākas. Papildu ieguvums ir tas, ka starp semināra dalībniekiem 
veidojas informācijas un zināšanu apmaiņa arī ārpus konkrēto nodarbību 
tematikas – semināra dienās arhīvs bija ne tikai dokumentu krātuve, bet arī 
plašāks zināšanu centrs, kas, kā jau minēts, pievilka ļoti dažādus speciālistus 
un vēstures interesentus.

Semināra nodarbībās, protams, varēja praktizēties arī vācu valodas 
lietojumā. Papildus tam M. fon Betihera autoritāte un iniciatīva Latvijas arhīvu, 
muzeju un bibliotēku darbiniekiem pavēra iespēju apmeklēt Gētes institūta 

Izdevums 
“Palīglīdzeklis Latvijas 
arhīvu un bibliotēku 

16. gadsimta – 
20. gadsimta sākuma 

vācu rokrakstu 
paleogrāfijā”
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Izdevuma “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta 
sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” satura rādītājs
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vācu valodas kursus ar institūta un Baltijas bruņniecību apvienības finansiālu 
atbalstu. Visu minēto aspektu rezultātā M. fon Betihera vadītie semināri 
bija ļoti svētīgs pienesums arhīvistu un arhīva apmeklētāju kvalifikācijas 
celšanā, dokumentārā mantojuma popularizēšanā un arhīva tēla veidošanā. 
To novērtējis gan Latvijas Nacionālais arhīvs, 2014. gadā piešķirot M. fon 
Betiheram goda diplomu, gan Latvijas arhīvistu biedrība, 2015. gadā uzņemot 
viņu par goda biedru.

Kaut interesi par paleogrāfijas apmācību izrādīja krietni vairāk cilvēku, 
nekā regulāri apmeklēja nodarbības, tomēr šķiet, ka aktuālākais pieprasījums 
pēc paleogrāfijas nodarbībām Latvijā, pateicoties M. fon Betihera aktivitātēm, 
uz kādu laiku varētu būt apmierināts. Iespējams, šādu semināru sēriju būtu 
vērts atkal atkārtot pēc dažiem gadiem, un, iespējams, šādas nodarbības varētu 
vadīt arī kāds, kas prasmes pilnveidojis iepriekšējos semināros.

Lai sniegtu viegli pieejamu materiālu līdzīgām nodarbībām nākotnē, 
paplašinātu individuālas praktizēšanās iespējas ārpus šādiem semināriem, 

Izdevuma “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 
20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” dokumenta teksta attēla un 

transkripcijas izkārtojuma piemērs
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kā arī lai rosinātu iepazīt paleogrāfiju tiem, kam pagaidām vēl nav piekļuves 
arhīva dokumentu oriģināliem, paralēli semināru norisei tika uzsākts 
paleogrāfijas palīglīdzekļa sagatavošanas darbs. Tas noslēdzās 2018. gada  
20. martā, kad LVVA notika izdevuma “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bib- 
liotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā = 
Hilfsmittel zur Paläographie deutscher Handschriften vom 16. Jahrhundert 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Archiven und Bibliotheken Lettlands” 
atvēršana, kas arhīva telpās piesaistīja sen neredzēti plašu interesentu pulku. 

Jaunizdotais palīglīdzeklis piedāvā dažāda veida dokumentu – protokolu, 
oficiālu un privātu vēstuļu, aktu, testamentu, līgumu u.c. – attēlus labā 
kvalitātē un teksta transkripciju, kas sagatavota maksimāli tuva oriģinālajai 
rakstībai. Grāmatā iekļauti 48 dokumenti un to fragmenti sešās hronoloģiskās 
nodaļās par 16. gs., 17. gs., 18. gs. pirmo pusi, 18. gs. otro pusi, 19. gs. pirmo 
pusi un 19. gs. otro pusi un 20. gs. sākumu. Publicētie dokumenti nākuši 
no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Herdera institūta Mārburgā (Vācija) 
krājuma un atspoguļo dažādus Baltijas jauno laiku politiskās, ekonomikas un 
kultūras vēstures jautājumus – zemes kundzību, baznīcas darbību, pilsētu un 
zemniecības dzīvi u.c. Lai arī izdevums sagatavots tīri praktiskiem mērķiem 
un tā nav zinātniska publikācija ar plašiem komentāriem un skaidrojumiem, 
ievaddaļā sniegts ievads vācu raksta attīstības vēsturē un paleogrāfiskajās 
īpatnībās, kā arī pārskats par krājumā iekļauto dokumentu vēsturisko 
kontekstu.

Grāmatu izdevis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu 
biedrību. Tās sagatavošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds. 
Izdevuma sastādītāji ir Dr. Manfrēds fon Betihers un Latvijas Valsts vēstures 
arhīva darbinieki Enija Rubina un Kārlis Zvirgzdiņš. Grāmatas sagatavošanu 
izdošanai nodrošināja žurnāla “Latvijas Arhīvi” redakcija.

Izdevuma svinīgo atvēršanu, ko organizēja Latvijas Arhīvistu biedrība 
un Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas 
vēstniecību Rīgā, papildināja izstāde, kas arhīva apmeklētājiem piedāvāja 
klātienē iepazīties ar interesantiem, pat unikāliem 16.–19. gs. rokrakstiem. 
Izstādes pirmā daļa ļāva novērtēt seno rokrakstu formas skaistumu un sniedza 
piemērus vācu raksta attīstībai un lietojumam gan oficiālos dokumentos, gan 
privātā saskarsmē – Rīgas rātes protokolos, dzimšanas apliecībās, vēstulēs, 
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dažāda laika hronikālos pierakstos un dienasgrāmatās u.c. Izstādes otrā daļa 
sniedza ieskatu sevišķi nozīmīgos un senos latviešu valodas tekstos laicīgā 
lietojumā. Apmeklētāji varēja aplūkot 1532. gada ierakstus Rīgas nesēju 
brālības grāmatā, mēģināt atšifrēt nereti komiskus zvērestus un liecības  
17. gs. tiesu un revīziju protokolos, iepazīsties ar dažādiem 18. gs. literatūras 
paraugiem, kuru mērķis bija vietējo zemnieku audzināšana un izglītošana, 
un saskatīt tendences, kā 19. gs. pakāpeniski paplašinājās latviešu valodas 
rakstiskais lietojums dažādās dzīves sfērās. Šie eksponāti parādīja ne tikvien 
vācu valodas lielo ietekmi senākajos latviešu tekstos, bet arī pārmaiņas latviešu 
valodas rakstībā. Pirmajos pierakstos izmantota fraktūras rokraksta forma, bet 
17. gs. latviešu tekstu fiksācijā notika pakāpeniska pāreja uz modernā latīņu 
kursīva raksta formu, ko bez papildu sagatavošanās var salasīt arī mūsdienu 
latviešu valodas pratējs. Izstādi papildināja tādu dokumentu paraugi, kurus 
līdzās konkrētajam saturam bagātina arī marginālijas – dokumentu autoru vai 
vēlāko izmantotāju veidotās piezīmes un zīmējumi uz dokumentu malām un 
no teksta brīvajās vietās.

Plašā interese par jauno izdevumu un Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes mācībspēku līdzdalība tā atvēršanā sniedz cerību, 
ka turpmāk seno tekstu lasītprasmes apguve varētu notikt vēl pirms jaunā 
darbinieka vai pētnieka ierašanās arhīvā vai paralēli ar pirmajiem soļiem 
tajā. Palīglīdzeklis katrā ziņā būs pieejams jebkuram interesentam.6 Protams, 
nevaram gaidīt, ka paleogrāfijas apguve kļūs par masveida procesu, taču Latvijas 
apstākļos tas arī nav nepieciešams. Svarīgākā ir nevis topošo vēstures un arhīvu 
speciālistu masveidība, bet gan to kvalifikācija. Jācer, ka paleogrāfijas semināri 
LVVA un jaunais izdevums būs vien aizsākums, lai Latvijā turpinātos zināšanu 
uzkrāšana un attīstīšana arī šajā specifiskajā jomā. Dažādu nepieciešamību vēl 
ir ļoti daudz. Piemēram, būtu vērtīgi veidot palīglīdzekļus tekstu datēšanai 
vai pilnveidot un papildināt vietējo vārdnīcu materiālu, it sevišķi domājot 
par dažādu saīsinājumu atšifrējumiem. Turklāt šī raksta ietvaros aplūkotās 
aktivitātes pievērsās tikai jauno laiku paleogrāfijai, bet vēl lielāku daudzveidību 
piedāvā un plašākās priekšzināšanas pieprasa viduslaiku paleogrāfija.
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germaN palaeography iN 
the NatioNal archiVes of latVia

The skills of reading the old German handwriting are very significant when 
using the documents of the Latvian State Historical Archives of the National 
Archives of Latvia. The article reveals activities taken by the Archives to popularise, 
and improve the skills of palaeography among specialists, and researchers. From 
2013 to 2016, five semesters of weekly palaeography seminars were organised 
that were led by a German specialist, former Head of Hanover State Archive, Mr 
Manfred von Boetticher. The course became very popular, and 65 people attended 
at least one section of the course. Only one fourth of these people were employees 
of the National Archives of Latvia. Representatives of Latvian museums, libraries, 
and research institutes also expressed their interest in the course. The popularity 
of the course proved that employees of memory institutions in Latvia have to 
know German language, and have German palaeography skills, the opportunities 
to develop these skills under supervision of qualified specialists, however, had 
been insufficient.

To broaden the opportunities to acquire the practical palaeography skills 
independently, in the spring of 2018, the National Archives of Latvia, in 
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cooperation with the Latvian Archivists’ Association, published a German 
palaeography study aid that provides 48 different types of document images of 
different complexity, and their text transcripts. The published sources are from the 
Latvian State Historical Archives, National Library of Latvia, Academic Library of 
the University of Latvia, and Herder Institute in Marburg. They date back to the 
16th–20th century, and reflect different political, economic, and cultural history 
aspects of the Baltics. The introductory part of the study aid provides an insight 
into the history of development, and peculiarities of German writing, as well as an 
overview of historical context of the documents included in the volume.

The book was opened at the Latvian State Historical Archives on 20 March 
2018, along with an exhibition of ancient handwriting.

Keywords: palaeography, German language, training, Latvian State Historical 
Archives.
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