JANVĀRIS
JŪNIJS

“LATVIJAS GADSIMTS”:
DARBS IR GALĀ.
DARBS TURPINĀS

Attēlā: Skats uz LNVM pagaidu ekspozīciju un izstāžu zāļu namu Brīvības bulvārī 32.
Foto: Valters Lācis.

Izstāde “Latvijas gadsimts”
ir uzsākusi savu trīs gadu ceļu
līdz 2021. gada maijam. Par to, kā izstāde tika
atklāta un kādi notikumi tajā risinājās pirmajā
mēnesī, lasiet Ziņneša
3., 4., 7. un 11. lappusē.

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles,
Brīvības bulvāris 32, Rīga

pastāvīgā ekspozīcija
“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”
“Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”
“Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”
“Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”
“Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”
“Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”
“Latvijas Republika. 1918–1940”
“Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”
“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”
“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”
“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”
“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”
“Latvieši svešumā. 1944–1990”
“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”

pastāvīgās izstādes
“Sakrālā māksla”, “Nauda Latvijā”
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
laiks: 2018. gada 4. maijs – 2021. gada maijs
vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga

IZMAIŅAS
LATVIJAS NACIONĀLĀ
VĒSTURES MUZEJA
DARBA LAIKĀ JŪNIJĀ:
22. jūnijā – 10.00–16.00
23. jūnijā – muzejs slēgts
24. jūnijā – muzejs slēgts

LUSTĪGUS JĀŅUS!

laiks: līdz 2018. gada 17. jūnijam
izstāde “Mantojums”
laiks: līdz 2018. gada 1. jūlijam
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”
pastāvīgās izstādes
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”
pastāvīgās ekspozīcijas daļas
“Virtuve”, “Mūzikas salons”, “Gaida Graudiņa kolekcija”
vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
laiks: no 2018. gada 12. jūnija līdz 31. augustam
izstāde: “1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņas diena Trešajā atmodā no 1987. līdz 1989. gadam ”
pastāvīgā ekspozīcija
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”

vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
laiks: 2018. gada 21. aprīlis – 20. jūnijs
izstāde: “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”

“LATVIJAS GADSIMTA”
PIRMĀ MĒNEŠA HRONIKA
Izstāde “Latvijas gadsimts” sākusi savu dzīvi koši, strauji un ar panākumiem. Kā izstādi raksturoja kultūras ministre
Dace Melbārde, “tas ir viens no centrālajiem Latvijas simtgades pasākumiem, un tajā, ieguldot milzīgu darbu, izstāstīts Latvijas vēstures stāsts, ar kuru var identificēties ikviens.”
2. maijā muzejs aicināja uz preses konferenci izstādes organizēšanā iesaistīto institūciju un mediju pārstāvjus. Ievadrunas
sacīja un uz preses pārstāvju jautājumiem atbildēja gan tās darba grupas pārstāvji (attēlā trešā no kreisās – projekta vadītāja,
LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte, ceturtais – darba grupas vadītājs, LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs Toms Ķikuts), gan (no labās) Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietniece simtgades jautājumos
Selga Laizāne, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Agrita Ozola, gan dizaina biroja H2E vadošā dizainere Inguna Elere. Foto: Valters Lācis.

3. maijā Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa klātbūtnē notika izstādes “Latvijas gadsimts” svinīga atklāšana. Valsts
prezidents teica uzrunu klātesošajiem un aplūkoja jaunatvērto izstādi LNVM direktora Arņa Radiņa un izstādes satura koncepcijas autora, LNVM vēsturnieka Toma Ķikuta vadībā. Foto: Kārlis Kalsers.

Turpinājums – nākamajā
lappusē.

“LATVIJAS GADSIMTA”
PIRMĀ MĒNEŠA HRONIKA
Turpinājums no 3. lpp.
4. maijs bija jaunatvērtās izstādes pirmā diena, kad muzeja durvis plaši vērās publikai un, kā jau valsts svētku dienā, interese par “Latvijas gadsimtu” bija liela. Foto: Valters Lācis.

14. maijā jauno izstādi valsts vizītes laikā apmeklēja V. E. Šveices Konfederācijas prezidents Alēns Bersē un
Mjuriela Cēnderes-Bersē kundze. Augstos viesus muzejā uzņēma LNVM direktors Arnis Radiņš un izstādes koncepcijas autors
Toms Ķikuts. Prezidenta kungs ar kundzi tika izvadāti pa izstādes sadaļām, kur noklausījās Toma Ķikuta stāstījumā, īpaši pakavējoties pie eksponātiem, kas vēsta par Latvijas un Šveices attiecībām vēstures gaitā politikā un kultūrā. Foto: Valters Lācis.

Šajā pašā dienā muzejā tika aicināti pārstāvji no visiem 68 Latvijas muzejiem, kas ar priekšmetiem vai citādu līdzdalību sadarbojušies izstādes “Latvijas gadsimts” tapšanā. Prāvo viesu pulku, no kuriem daudzi bija mērojuši tālu ceļu, ar stāstījumu izstādē
veda tās kuratori, vairākas stundas aizritēja nemanot, un visus vienoja prieks par ieguldīto un atzinīgi
vērtēto darbu.
Attēlā: Izstādes sadaļā, kas vēsta par 1938. gada
Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem,
ekskursiju vada tās kurators – LNVM Viduslaiku,
Jauno un jaunāko laiku vēstures pētnieks Imants
Cīrulis. Foto: Valters Lācis.

ARĪ JŪNIJS IZSTĀDĒ SOLĀS BŪT DARBĪGS
Jūnijā izstādē “Latvijas gadsimts” turpināsies dažādi pasākumi – dažādām interešu un vecuma grupām.
5. un 12. jūnijā 17.30 notiks kārtējās tikšanās ar izstādes veidotājiem. 5. jūnijā uzmanība tiks pievērsta laikposmam no
1940. līdz 1986. gadam un ekskursijas vadītāju lomās būs attiecīgo izstādes sadaļu autori – Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās
vēstures nodaļas vadošais pētnieks Dāvis Pumpuriņš un LNVM
Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs,
Dr. hist. Toms Ķikuts. Kā Latvijas cilvēki gan uz vietas, gan izsūtījumā un trimdā saglabāja tradīcijas, vērtības un vēsturisko atmiņu? Kāda nozīme neatkarīgas valsts idejas uzturēšanā bija partizānu kustībai, trimdas organizācijām? Kādu izvēļu priekšā nonāca Latvijā palikušie iedzīvotāji? Kā padomju ideoloģija ietekmēja
dažādas dzīves sfēras? Kur glabājās Latvijas sajūta?
Pēdējā tikšanās ar izstādes veidotājiem tiks rīkota 12. jūnijā, aptverot laiku no 1986. gada līdz mūsdienām. Izstādes darba gruAttēlā: Skats izstādes “Latvijas gadsimts” sadaļā “Sarežģītā demokrātija”.
pas vadītājs un satura koncepcijas autors Toms Ķikuts ekskurFoto: Valters Lācis.
sijas laikā skatīs dažādus jautājumus: kā no glasnostj un
perestroikas Latvijā raisījās Trešā atmoda? Kāda nozīme bija
vienojošajiem simboliem – pieclatniekam, auseklītim, citiem? Kā mainījās Latvija un tās ļaudis sarežģītajā pārmaiņu ceļā uz demokrātiju, reformām, brīvā tirgus pārbaudījumiem un globālo konkurenci?
30. jūnijā sāksies XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki, kuru dalībniekiem Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir
sagatavojis īpašu piedāvājumu.
1. jūlijā un 3.–8. jūlijā visu dienu un uz visiem pasākumiem koristiem, dejotājiem un citiem svētkos iesaistītajiem (uzrādot svētku dalībnieka ID karti) ieeja
muzejā būs bez maksas, turklāt katru dienu 14.00 tiek organizēta ekskursija
jaunatvērtajā izstādē “Latvijas gadsimts”. Svētku noslēdzošajā dienā – 8. jūlijā
– visu dienu izstādes “Latvijas gadsimts” sadaļā, kas vēsta par 1938. gada
IX Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, apmeklētājus gaidīs viens no
izstādes kuratoriem – LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Imants Cīrulis, kas tuvāk stāstīs par šo svētku notikumiem un politisko fonu. Īpašais sadaļas piedāvājums un, iespējams, patīkams pārsteigums ir
iespēja skārienjutīgajā ekrānā atrast visus korus un dziedātājus, kas piedalījušies IX Dziesmu svētkos.
Tāpat svētku dalībnieki tiks aicināti iegriezties “Latvijas gadsimta” pēdējā sadaļā, lai atstātu savu atbildi uz jautājumu, izvēlētos vienu vai vairākus dažādu
laikposmu citātus, ar kuriem apzīmogot kartītes, kā arī apskatītu, cik daudz
fotogrāfiju sakrājies Gadsimta albumā. No muzeja apmeklējuma uz tuvām un
tālākām mājām iespējams aizvest ne tikai kartītes – muzeja veikalā joprojām
iegādājams “Latvijas gadsimts” katalogs,
kā arī dažādi citi drukas darbi, grāmatas
un suvenīri.

Attēlā: Apmeklētāji izstādē “Latvijas gadsimts”.
Foto: LNVM.

Kā allaž vasaras mēnešos, vienu dienu
nedēļā – otrdien – muzejs pagarina darbalaiku, nākot pretī tiem, kuri vēlas pievērsties vēstures izzināšanai pēc darba vai
vasarīgas atpūtas, – 5., 12., 19. un 26.
jūnijā tas būs iespējams līdz pulksten
19.00.

Savukārt katra mēneša pēdējā ceturtdienā (šomēnes – 28. jūnijā) īpaši gaidām seniorus –
14.00 zinoša vēsturnieka pavadībā notiks ekskursija izstādē “Latvijas gadsimts” (Senioru
dienā maksa par ekskursiju – ieejas biļete muzejā).

Attēlā: Izstādes pēdējā telpa atvēlēta pārdomām par to, ko katrs pats var dot Latvijai.
Foto: Valters Lācis.

JAUNAS LIECĪBAS
PAR DEPORTĀCIJAS UPURU PIEMIŅU
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē no 12. jūnija līdz 31. augustam apskatāma krājuma jaunieguvumu izstāde “1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņas diena Trešajā atmodā no 1987. līdz 1989. gadam”.
Ar ko sākās Trešā atmoda? Daži pētnieki par Atmodas sākumu uzskata 1987. gadu, kad Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupa
“Helsinki-86” pirmo reizi organizēja publisku ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, lai pieminētu 1941. gada 14. jūnija deportācijas upurus. Šis zīmīgais datums tika atzīmēts arī 1988. gadā, kad “Helsinki-86” biedrs Konstantīns Pupurs iznesa sarkanbaltsarkano karogu no Brīvības pieminekļa līdz Brāļu kapiem un atdeva godu Mātes tēlam, par ko tika izraidīts no Padomju
Savienības. Pēc gada 14. jūnijs tika atzīts par staļinisko represiju upuru piemiņas dienu un Latvijas Tautas fronte (LTF) organizēja vērienīgu pasākumu ar piemiņas plāksnes uzstādīšanu Torņakalnā un mītiņu Doma laukumā “Par Latvijas destaļinizāciju”
un ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa.
Pieminot 1941. gada 14. jūnija deportāciju upurus, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa piedāvās izstādi, veltītu šīs dienas
atzīmēšanai Trešās atmodas laikā. Izstādē tiks eksponētas Leona Baloža fotogrāfijas no LTF organizētās tautas manifestācijas
Doma laukumā “Par Latvijas destaļinizāciju” un 1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņas pasākuma Torņakalna stacijā un gājienu uz Brīvības pieminekli. Tāpat būs apskatāmas fotogrāfijas no 1987. gada Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupas
“Helsinki-86” gājiena pie Brīvības pieminekļa un Konstantīna Pupura dāvināts sarkanbaltsarkanais karodziņš, kas viņam bija
piesprausts pie apģērba, nesot karogu 1988. gada 14. jūnijā.

Latvijas Tautas frontes rīkotā manifestācija “Par Latvijas destaļinizāciju”
Doma laukumā. No Latvijas Radio ēkas balkona runā LTF priekšsēdētājs
Dainis Īvāns. Rīga, 1989. gada 14. jūnijs. Foto: Leons Balodis.

Latvijas Tautas frontes rīkotā manifestācija Doma laukumā “Par Latvijas
destaļinizāciju”. Rīga, 1989. gada 14. jūnijs. Foto: Leons Balodis.

KOŠAS KRĀSAS UN SKAŅAS PIRMS LĪGO SVĒTKIEM
Vēl Vecpilsētas ielas namā 14. jūnijā 17.00 Līgo svētkus ieskandinās koklētāja un dziesminiece Maija Cālīte, kas dalīsies pārdomās gan par Trešo atmodu, gan latviskajām vērtībām, kas mums jānosargā un jāsaglabā.
“Maija Cālīte tautas atmodu nav gaidījusi. Viņa pati to ir nesusi. Kā Lidijas Doroņinas-Lasmanes, kā Gunāra Astras, kā citu drosmīgu nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
uzticama paziņa, cīņu un domu biedre. Kā tautasdziesmu izpildītāja. Allaž latviskās krāsās tērpta, ar kokli rokās viņa ceļo pa Latviju, katram
satiktajam cilvēkam dodama kaut ko no latviešu
varenās dziesmu varas, no simtiem savā atmiņā
glabātajām melodijām,” tā dziesminieci raksturo
muzeja pētnieks Dainis Īvāns.

Attēlā: Dziesminiece Maija Cālīte.
Foto no interneta portāla Ziemellatvija.lv

JAUNĀS IZSTĀDES MUZEJU NAKTS KRISTĪBAS
Pirmā Muzeju nakts, ko piedzīvoja izstāde “Latvijas gadsimts”, notika 19. maijā, kad muzejā viesojās Muzeju nakts raibā
publika – kopumā 3010 cilvēku. Lai spētu uzņemt lielo viesu skaitu, LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbiniekiem talkā nāca kolēģi no citām muzeja struktūrām, gūstot interesantu pieredzi: izstādi vēlējās apskatīt visdažādāko
interešu ļaudis. Ieskatam – fotoreportāža no sešu stundu nakts apmeklētāju plūsmas Brīvības bulvārī 32.
Foto: Kārlis Kalsers un Valters Lācis.

MUZEJU NAKTS VECPILSĒTAS IELĀ
Šī gada Muzeju naktī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa apmeklētājiem piedāvāja
programmu “LTF – demokrātijas šūpulis”, ko novērtēja 589 interesenti.
Apmeklētāji varēja noskatīties Askolda Saulīša dokumentālo filmu “Atmodas antoloģija” (2013). Savukārt zināšanas tika pārbaudītas, iesaistoties muzeju apvienības
“Muzeju sala” izzinošā orientēšanās spēlē “No
šūpuļa līdz kapam”, kur atbildes bija jāmeklē
vairākos muzejos: Latvijas Fotogrāfijas muzejā,
Rīgas Kino muzejā, Latvijas Sporta muzejā un
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā.
Bērniem bija iespēja darboties radošajā darbnīcā, kopīgi veidot Vecpilsētas ielas 13/15 ēkas
gleznu, piedalīties Trešās atmodas viktorīnā un
atstāt novēlējumu Latvijas Tautas frontei 30 gadu jubilejā.

Attēlā: Ieskats LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas Muzeju nakts sarīkojumā “LTF – demokrātijas
šūpulis”. Foto: Liene Andrejsone.

Attēlā: Ieskats LNVM Tautas frontes
muzeja nodaļas
Muzeju nakts pasākumā.
Apmeklētāju vēstījumi.
Foto: Liene Andrejsone.

KAS DAUDERU DĀRZIŅĀ?
Muzeju nakts LNVM Dauderu nodaļā 19. maijā tika vadīta ar moto: “Es iekāru šūpuli “Dauder’” nama dārziņā”. Šogad interesentu bija daudz – 3135.
Apmeklētāju apskatei tika atvēlēta daļa no LNVM Dauderu
nodaļas ekspozīcijas, Ivonnas Zīles gleznu izstāde
“Mantojums”, kā arī virtuālā izstāde par “Dauderu” nama
vēsturi. Savukārt bērniem bija iespēja radošajās darbnīcās
gan apgleznot šķīvīšus, gan uzzīmēt dāvanu Latvijai šūpuļsvētkos, gan kuplā skaitā doties apslēpto dārgumu meklēšanā “Dauderu” dārzā. Jau tradicionālo šķēpa nešanu
“Dauderu” kāpā vadīja sportisti no bērnu un jauniešu centra
“Laimīte”.
Šogad pasākuma programma tika veidota
ciešā un draudzīgā sadarbībā ar citiem Sarkandaugavas
muzejiem, piedāvājot apmeklētājiem daudzveidīgas aktivitātes visas
dienas garumā par tēmu “Sarkandaugava:
Rīgas industriālais šūpulis”.
Dauderu
darbinieki
saka lielu paldies gan
apmeklētājiem
par
atsaucību, gan brīvprātīgajiem palīgiem un
sadarbības
partneriem!
Attēlos: Skats Muzeju
nakts pasākumos.
Foto: Olga Miheloviča.

LATVIJAS GADSIMTS KATALOGĀ
Līdz ar jaunās izstādes “Latvijas gadsimts” atvēršanu ir izdots arī izstādes katalogs, kas vienlaikus palīdz orientēties izstādes
piedāvājumā un kalpo par ceļvedi Latvijas kā valsts tapšanā un simt gadu ceļā līdz mūsdienām.
Vairāk nekā 200 lappušu biezā, bagātīgi ilustrētā izdevuma veidols tapis dizaina birojā H2E. Grāmatu iesāk atskats uz dažādiem laika gaitā
notikušiem valsts dibināšanai veltītiem pasākumiem, sākot ar
1928. gadu, un to atšķirīgajiem skatpunktiem uz valsts vēsturi, tāpat
arī aprakstīta 2018. gada izstādes koncepcija. Ievadrakstu, meklējot
atbildes uz izstādes galveno jautājumu “Kas ir Latvija?”, rakstījis
Prof. Andrejs Plakans. Sekojot grafiskajai laika līnijai grāmatā un izstādē, iepazīstot katra laika cilvēkstāstus uz vēsturisko notikumu fona,
lasītājam un skatītājam paveras daudzveidīga laikmetu aina. Izdevumā
nosaukti arī visi izstādes tapšanā iesaistītie Latvijas muzeji, atbalstītāji
un sadarbības partneri, tas papildināts ar izstādes priekšmetu sarakstu.
Attēlā: Skats no kataloga atvēršanas pasākuma. Foto: LNVM.

RAKSTI PAR DAUDERU NAMU UN SARKANDAUGAVU
17. maijā LNVM Dauderu nodaļā notika jauna rakstu krājuma “Dauderu namam – 120: Sarkandaugavas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts” atvēršanas svētki. Krājumā iekļautie raksti aptver laiku no 17. līdz 20. gadsimtam un
plašu ar Rīgas apkaimes Sarkandaugavas saimnieciskās, sociālās un kultūras vēstures saistītu tēmu loku.
Šis muzeja rakstu krājums ir pirmais, kurā apkopoti ar kādu konkrētu
Rīgas apkaimi saistīti pētījumi. Tie tika prezentēti pērn oktobrī, Dauderu nama simtdivdesmitgadei veltītajā zinātniskajā konferencē,
kurā piedalījās gan LNVM iniciētā studentu un jauno pētnieku konkursa “Dauderu namam – 120” laureāti, gan dažādu nozaru speciālisti.
Izdevums tapis ar latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra
Gaida Graudiņa atbalstu. Viņš uzskata, ka “Sarkandaugavai raksturīga savdabīga vide – noslēpumaina, savā veidā arī maģiska, taču tai
pavisam noteikti ir savs raksturs, kuru ir grūti saprast bez vēstures
priekšzināšanām. Šis krājums sniedz unikālu iespēju vienuviet lasīt
pētījumus par Sarkandaugavu dažādos laikmetos, turklāt jauna laikmeta kontekstā”.
Attēlā: Skats no krājuma atvēršanas pasākuma.
Foto: Olga Miheloviča.

MUZEJS IZDOD JAUNU RAKSTU KRĀJUMU
23. maijā tika atvērts 24. zinātnisko rakstu krājums sērijā “Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja raksti” (pirmais iznāca 1964. gadā), kurā ietverti raksti par Latvijas vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju, numismātiku, mākslas vēsturi un muzeoloģiju, aptverot visus Latvijas vēstures posmus.
Jaunajā izdevumā publicēti 2016. gada septembrī notikušās konferences referāti,
kā arī pētījumi, kas tapuši LNVM projekta “Ceļā uz latviešu tautu” ietvaros, noslēdzot vairāk nekā pirms 20 gadiem aizsākto pētniecības un izstāžu ciklu “Latviešu
saknes”, kas bija veltīts latviešu etniskās vēstures izpētei.
Krājuma rakstu autori pievērsušies dažādām tēmām: latviešu tautas veidošanās
aspektiem, valodas attīstības izpausmēm, arheoloģiskajām liecībām par kultūras
īpatnībām un to izzušanu, iedzīvotāju bioloģiskajām izmaiņām, tradicionālās kultūras formēšanās procesiem u. c. Daļa pētījumu hronoloģiski un tematiski sniedzas
ārpus latviešu etniskajai vēsturei, pieskaroties jau nācijas veidošanās laikam un
apstākļiem. Autori ar saviem pētījumiem
devuši jaunu ieguldījumu Latvijas un latviešu
vēstures atsegšanā. Izdevumu finansējis
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Atēlā: Rakstu krājums “Ceļā uz latviešu tautu”.
Foto: LNVM.

BALTKRIEVIJAS STUDENTI UN VĒSTURNIEKI
PIEDALĀS DISKUSIJĀ PAR LATVIJAS VĒSTURI
Ar mērķi valsts simtgadē turpināt informēt Baltkrievijas sabiedrību par Latvijas vēsturi 17. maijā Minskā un 18. maijā Mogiļevā notika Dr. hist. Ilgvara Butuļa un Dr. hist. Antonija Zundas diskusija par abu vēsturnieku sarakstīto Latvijas vēstures
pētījumu, kas izdots baltkrievu valodā.
17. maijā notika tikšanās ar Baltkrievijas Valsts Universitātes
Starptautisko attiecību fakultātes studentiem un pasniedzējiem. Pasākumu atklāja Latvijas vēstnieks Baltkrievijā
Dr. Mārtiņš Virsis un Baltkrievijas Valsts Universitātes Starptautisko attiecību fakultātes dekāns Viktors Šadurskis. Gatavojoties ekspertu diskusijai, fakultātes studenti bija iepazinušies ar izdevumu par Latvijas vēsturi un sagatavojoši jautājumus. Pirms diskusijas Baltkrievijas Valsts universitātes telpās
tika atklāta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde
“Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”, kurā koncentrēti atspoguļota
informācija par latviešu tautas etnisko vēsturi, tradīcijām,
valodu un apģērbu.
Diskusija par Latvijas vēsturi turpinājās arī Latvijas vēstniecībā Baltkrievijā, kur Dr. hist. Ilgvars Butulis un
Dr. hist. Antonijs Zunda tikās ar Baltkrievijas Zinātņu akadēAttēlā: Diskusijas dalībnieki, priekšplānā – Latvijas vēstnieks Baltkrievijā,
Dr. hist. Mārtiņš Virsis, Dr. hist. Antonijs Zunda un Dr. hist. Ilgvars Butulis.
mijas Vēstures institūta pētniekiem, Franciska Skorinas Baltkrievu valodas biedrības pārstāvjiem, sadarbības partneriem
no Vitebskas, kā arī latviešu diasporas pārstāvjiem.
18. maijā ekspertu diskusija par Latvijas vēsturi ar nosaukumu “Ceļš uz neatkarību” notika A. Kuļešova vārdā nosauktajā Mogiļevas Valsts universitātē (MVU). Ekspertu diskusijas par Latvijas vēsturi ir turpinājums Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pagājušajā gadā iesāktajam simtgades projektam, kad Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizītes ietvaros Baltkrievijā 2017. gada
19. jūlijā notika Latvijas vēstures izdevuma baltkrievu valodā prezentācija.
Pārpublicēts saīsināti no
http://www.mfa.gov.lv/belarus/aktualitates/60105-baltkrievijas-studenti-un-vesturnieki-piedalas-diskusija-par-latvijas-vesturi

ZINĀTNISKO LASĪJUMU DIENA MUZEJĀ
23. maijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā bija sapulcējies prāvs pulciņš vēsturnieku un citu nozaru speciālistu, lai
ieklausītos kolēģu veikumā – pētījumos par dažādām tēmām, kas veikti gada laikā kopš iepriekšējiem lasījumiem.
Pēc LNVM direktora Arņa Radiņa ievadvārdiem pirmais vārdu ņēma Normunds Grasis, lai nolasītu apcerējumu par agro bronzas
laikmetu Latvijā, viņam sekoja Jāņa Cigļa uzstāšanās, kas hronoloģiski turpināja iepriekšējo darbu, informējot par muzeja veikto
apzināšanu rezultātiem un apdzīvotību vēlajā bronzas laikmetā
un senākajā dzelzs laikmetā Rietumvidzemē. Pēc tam vārds tika
dots Mārtiņam Vāverim – viņš bija sagatavojis atraktīvu pētījumu “Romiešu monētas Latvijas arheoloģiskajā materiālā. LNVM
kolekcija”. Turpinājumā klātesošie noklausījās stāstījumos par
Ēveles draudzi pirms 19. gadsimta (Anitas Meinartes darbs) un
monētām un naudaszīmēm Latvijas vēstures muzeja ekspozīcijās
Andas Ozoliņas lasījumā.
Lasījumu otrā daļa pavēra skatu gan uz Latviešu Amatniecības
skolu kā Latviešu muzeja projekta sastāvdaļu (pētnieks
Arnis Strazdiņš), gan Toma Ķikuta izdibināto paša Latviešu muzeja
ēkas tapšanas hronoloģiju. Latvijas politiskās nākotnes melnrakstus Vācijas skatījumā atklāja pētnieks Imants Cīrulis, savukārt
Laima Grīnberga dalījās pētījumā par Latvijas Sarkanā Krusta
apbalvojumiem. Lasījumus noslēdza Daiņa Īvāna možais Latvijas
Tautas frontes ceļa izsekojums pasaulē un laikā.
Pasākumu
noslēdza jauna izdevuma atvēršana – LNVM ArheoloAttēlā: Skats pasākumā. LNVM direktors Arnis Radiņš teic ievadvārdus
ģijas departamenta pētVitolda Muižnieka sastādītajam rakstu krājumam. Foto: LNVM.
nieks Vitolds Muižnieks
ir apkopojis konferences “Ceļā uz latviešu tautu” materiālus, kas ir pēc kārtas 24. sējums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstos (vairāk par grāmatu lasiet Ziņneša 9.
lappusē).

ESEJA PAR LATVIJU KRIEVIJAS IMPĒRIJAS SASTĀVĀ
11. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika rīkota konference “Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij”. Tās mērķis bija
apzināt un izvērtēt valstiskuma veidošanās ceļus Latvijas teritorijā un skaidrot tā vēstures slāņus visdažādākajos kontekstos.
Pasākumā savu pētījumu un apcerējumu rezultātos dalījās
vēsturnieki un citu saistīto jomu pārstāvji: Andris Šnē, Mārīte
Jakovļeva, Ivars Ījabs, Edgars Ceske, Inese Runce, Jānis Šiliņš,
Inesis Feldmanis, Toms Ķencis un citi, katrs lasījums tika komentēts.
Konferencē savu eseju “Latvija Krievijas impērijas sastāvā –
tradīcijas pārvērtības 18.–19. gadsimtā” prezentēja arī LNVM
Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs
Toms Ķikuts. Esejas galvenā ideja bija parādīt, kāds no Krievijas impērijas mantotais pozitīvās un negatīvās politiskās pieredzes mantojums latviešu sabiedrībai bija aktuāls laikā, kad
tika dibināta Latvijas Republika. Divu gadu laikā tapušais Latvijas valstiskuma vēsturei veltītais eseju krājums tiks izdots
2018. gada nogalē.
Attēlā: Skats konferencē. Uzstājas Dr. hist. Toms Ķikuts.
Foto: LNVM.

KRIEVIJAS LATVIEŠU DIASPORAS KONFERENCE SANKTPĒTERBURGĀ
17.–18. maijā Sanktpēterburgā norisinājās Latvijas Republikas vēstniecības Krievijā un ģenerālkonsulāta Sanktpēterburgā
organizētā konference-seminārs, kas pulcēja Krievijā pastāvošo latviešu biedrību pārstāvjus.
Sanākušo vidū bija gan no Maskavas un Sanktpēterburgas, gan arī dažādām Sibīrijas vietām, Baškīrijas, Magadanas un citām
Krievijas daļām. Konferencē ar lekciju “Latviešu ierašanās Krievijas teritorijā 19. gadsimtā” uzstājās arī LNVM Viduslaiku, jauno
un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts.

IZSTĀDES GAITAS MEDIJOS
Vērienīgajai muzeju kopizstādei “Latvijas gadsimts” jau 2017. gadā tika izstrādāta atsevišķa komunikācijas stratēģija, kurā
līdzās aktivitātēm sociālajos medijos par vienu no būtiskākajiem posmiem tika noteikta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem.
2017. gada jūnija preses konferencē mediji tika iepazīstināti ar
68 muzeju kopizstādes ieceri, vēlāk – par tās sagatavošanas
gaitu. Tomēr vislielākais uzsvars tika likts uz izstādes “Latvijas
gadsimts” atklāšanu maija sākumā un koncepcijas skaidrošanu.
Par izstādes publisko seju tika izvēlēts LNVM Viduslaiku, jauno
un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs, izstādes darba grupas vadītājs un satura koncepcijas autors Dr. hist. Toms Ķikuts.
Preses relīzes un informācija par izstādi tika iekļauta lasītāko
žurnālu (“Klubs”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Ilustrētā Junioriem”, “Una”, “Pastaiga”) kultūras kalendāros, tika izveidotas
un publikācijas par izstādi, intervijas ar Tomu Ķikutu (žurnālos
“IR”, “Sestdiena”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”), kā arī sarunas
ar citiem izstādes veidotājiem (žurnālā “Mājas Viesis”, laikrakstā “NRA”, “Kultūras Diena”, “Izglītība un Kultūra”).
Īpaši atsaucīgs sadarbības partneris bija un joprojām ir Latvijas Attēlā: Latvijas Radio 1 programmas “Kultūras rondo” vadītāji iztaujā izstāRadio 1 – par izstādi regulāri vēsta raidījums “Kultūras rondo”.
des “Latvijas gadsimts” veidotājus. Foto: Valters Lācis.
Pirmajā nedēļā pēc “Latvijas gadsimta” atklāšanas ik dienu ēterā vairākkārt skanēja arī īpašs raidījumu cikls “Muzeju dārgumi”, kurā tika stāstīts par kādu izstādē aplūkojamu priekšmetu.
Izstādes pirmajā dienā, 4. maijā Latvijas Radio skanēja teju stundu gara reportāža, kurā piedalījās dažādu muzeju pārstāvji.
Kā lielisku var vērtēt sadarbību ar trim Latvijas lielākajām televīzijām, kas bija klāt izstādes preses konferencē un veidoja sižetus
saviem ziņu raidījumiem. Pamatīgāk izstādi atspoguļoja Latvijas Televīzija, iekļaujot sižetus gan dienas un vakara ziņās, gan kultūras ziņu raidījumā. Turklāt 4. maijā tiešraidē, translējot svētku programmu saistībā ar Neatkarības deklarācijas gadadienu,
LTV1 vairākkārt pieslēdzās izstādei “Latvijas gadsimts”.
Izstāde atspoguļota arī interneta medijos – gan laikrakstu interneta versijās, gan ziņu un
kultūras portālos. Ciešāks kopdarbs izvērties ar vislasītāko ziņu portālu Latvijā delfi.lv,
kura tēmu sadaļā izveidota pastāvīga rubrika “Latvijas gadsimts” – tajā regulāri tiek publicēta informācija, attēli un video saistībā ar izstādi.

NEATKARĪBAS DEKLARĀCIJAS SVĒTKI
TAUTAS FRONTES MUZEJĀ
Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā bija iespēja
noskatīties Latvijas Republikas Saeimas kancelejas veidotu dokumentālo īsfilmu “1990. gada maijs”, apskatīt muzeja ekspozīciju speciālista vadībā un pievienoties “Baltā galdauta” svinībām muzeja 1. stāva ekspozīciju zālē.
Svētku noskaņās rakstniece Māra Svīre uzdāvināja muzejam grāmatu “Nestāsti
man pasakas”, kuras stāstu “Māja” aktieris Edgars Liepiņš nolasīja 1990. gada
4. maijā Latvijas Radio klausītājiem. Kopā pasākumu apmeklēja 26 cilvēki.
Attēlos: ieskats LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas “Baltā galdauta” svētku
norisē. Foto: Gita Palma.

GADSIMTA ALBUMS KONFERENCĒ
PAR DIGITĀLO KULTŪRAS MANTOJUMU
22. un 23. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notika jau 30. konference "Meklējumi un atradumi". Šī
gada konferences pamattēma bija digitālās kultūras mantojums.
Literatūrzinātnieki, folkloras, teātra, mūzikas un mākslas pētnieki,
arhīvu, bibliotēku un muzeju darbinieki, kā arī datubāzu izstrādātāji vēstīja par daudzveidīgiem
digitālajiem kultūras resursiem,
referēja par to pielietojuma
iespējām kultūrvēstures izzināšanā un pētniecībā, kā arī aplūkoja
ar kultūras mantojuma digitalizāciju saistītās problēmas.
22. maija konferences 1. sekcijā
“Sabiedrība un kultūras mantojums digitālā vidē”, kuru vadīja
Ina Druviete, ar ziņojumu
“Virtuālais Gadsimta albums”
uzstājās LNVM Muzejpedagoģijas
un izstāžu departamenta vadītāja Attēlā: Skats no konferences. Uzstājas LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbinieces
Astrīda Burbicka un muzejpeda- Astrīda Burbicka un Ilze Miķelsone. Foto: Eva Eglāja-Kristsone.
goģe Ilze Miķelsone, stāstot gan
par izstādi “Latvijas gadsimts”, gan sabiedrības iesaisti projektā “Gadsimta albums”.
Konferenci organizēja Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas
1869. gadā LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi – tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons
priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie
darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras,
gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības.
Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt visu laiku Latvijas un pasaules
garīgās un materiālās kultūras liecības ar arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas
vēstures nozīmi. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes
atrodas pagaidu telpās – namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 2014. gada 15. maija), savukārt muzeja krājums ir izvietots
telpās Lāčplēša ielā 106, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā mājvietā Rīgas pilī, savukārt krājumu pārcelt uz jaunajām muzeju krājuma telpām Pulka ielā.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa.
http://www.lnvm.lv
facebook.com/LNVMuzejs
twitter.com/LNVMuzejs
https://www.instagram.com/LNVMuzejs

ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu un
dokumentu kopums. Tas vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā
iemūžināta
kā
Trešā
atmoda.
Muzejs
glabā
vēsturiskās
liecības
par
lielāko
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas perioda tautas kustību – Latvijas Tautas fronti,
atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un dalībniekus.
twitter.com – frontes_muzejs_LNVM
facebook.com – LNVM Tautas frontes muzejs

izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. No
1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras
rezidenci.
Pateicoties
trimdas
mecenāta
un
kolekcionāra
Gaida
Graudiņa
ieinteresētībai,
1990. gadā tika izveidots Latvijas Kultūras muzejs “Dauderi”. 2010. gadā muzejs kļuva par LNVM nodaļu. Dauderu
nodaļa ne vien piedāvā izstādes un nodarbības, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura pasākumiem.
facebook.com/dauderi.lnvm
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