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LNB Krājuma saglabāšanas centram 30 gadi.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) Krājuma saglabāšanas cen-
tram (KSC) šogad aprit 30 gadi. 
Tas visu šo laiku īstenojis vienu no 
galvenajām bibliotēkas funkcijām 
– kultūras mantojuma saglabāšanu. 
Centrā šobrīd strādā 12 darbinieki – 
restauratori, restauratori-meistari un 
grāmatsējēji, daļa no viņiem krājuma 
saglabāšanas nozarē darbojas pat 

vairāk nekā 20 gadus.
Pirmais ar krājuma saglabāšanu 

saistītais notikums LNB bija 
Krājuma restaurācijas un higiēnas 
sektora izveide, tas atradās vien-
istabas dzīvoklī Mazajā Trokšņu 
ielā. Vienīgās tā laika restaurācijas 
mēbeles bija pašizgatavoti gaismas 
galdi un restauratoru instrumenti, kā 
arī skalpeļi, zobārstniecības instru-
menti, otas, pincetes un citi labošanai 
nepieciešami rīki. Restaurācijas 
nodaļu izveidoja 1988. gada 16. jūnijā 
pēc bijušā LNB direktora Andreja 
Ķeizara iniciatīvas. Pirmā nodaļas 
vadītāja bija Rudīte Kalniņa. Pēc tam 
2010. gadā par Restaurācijas centra, 
tagadējā KSC, vadītāju kļuva Iveta 
Daugule-Balode. 

1990. gadā restauratori no Mazās 
Trokšņu ielas pārcēlās uz Tērbatas 
ielu 75, kur sākotnēji nebija 
ierīkota restaurācijas darbnīca, 
tādēļ saglabāšanas darbi notika 

starp grāmatu plauktiem. Pēc laika 
tika ierīkotas nelielas darbnīcas, 
pielāgojoties Tērbatas ielas nama 
iespējām. Darbnīcas nebija aprīkotas 
ar tehnoloģijām, kādas pieejams 
šobrīd. 2013. gadā Restaurācijas 
nodaļu pārveido par Restaurācijas 
centru, un tai tiek pievienota LNB   
Sietuve, kas iepriekš darbojās 
neatkarīgi no Restaurācijas nodaļas. 

pas ir ļoti pateicīgas dažādu pasākumu, 
kā lekcijas un radošās darbnīcas 
saistībā ar krājuma saglabāšanu, 
organizēšanai. Arī nākotnē tiek 
plānoti dažādi ar restaurāciju saistīti 
pasākumi, kas veicinātu papīra restau-
ratoru profesionālo izaugsmi.

KSC tiek veikta dažādu materiālu 
saglabāšana – grāmatu, t.sk. ādas 
iesējumu restaurācija, brošūru un 
grafiku, karšu, plakātu u.c. dokumen-
tu restaurācija/konservācija. Centrs 
strādā gan ar retumu kolekciju, gan 
pamatkrājumu. Restauratori sniedz 
atbalstu arī LNB izstāžu centram, ja 
nepieciešams sagatavot materiālus 
izstādēm vai arī veikt to aprakstu, 
sagatavot deponējumus vai iepakot 
pirms transportēšanas. KSC restaura-
tori apmāca gan Latvijas, gan ārzemju 
studentus. Restaurācijas darbnīca ir 
plaša un mūsdienīgi iekārtota.

KSC sietuvē notiek dažādu 
bibliotēkas materiālu – grāmatu, 
periodikas, nošu izdevumu u.c. 
materiālu iesiešana. Sietuves dar-
biniekiem tiek piemērota apmācība 
papīra restaurācijas pamatu apgūšanā. 
Darbinieki veic nelielus labošanas 
darbus, kā arī pēc iespējas vairāk 
cenšas saglabāt oriģinālos grāmatu 
vākus. Papildus iesiešanai tiek 
veikti kartonāžas darbi, izgat-
avoti uzglabāšanas materiāli. Sie-
tuve ir aprīkota ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām, kas veicina darba 
kvalitāti. 

Ir uzsākts darbs pie dokumentācijas 
izstrādes, kas nepieciešama, lai 
veicinātu vienotu saglabāšanas politi-
ku LNB. Stratēģija sastāvēs no dažāda 
veida kārtībām, kādas jāievēro darbā 
ar krājumu.

LNB M stāva ātrijā Krājuma 
saglabāšanas centra 30 gadu jubile-
jas svinību ietvaros bija apskatāma 
izstāde “Redzamais neredzamajā. 

Sietuves pirmsākumi meklējami jau 
pirms 1988. gada.

Līdz ar pārvākšanos uz jaunajām 
telpām un, LNB paplašinot kompe-
tences, arī Restaurācijas centrs tika 
reorganizēts un kā rezultātā tapa 
Krājuma saglabāšanas centrs – ar 
mērķi paplašināt darbības lauku un 
veicināt vienotu saglabāšanas politiku 
LNB. 

Centra pamatfunkcijas ir un paliek 
krājuma restaurācija, konservācija 
un bibliotēkas materiālu iesiešana. 
Pastāvēšanas laikā mainījušās gan 
restaurācijas tehnoloģijas, gan ten-
dences, darbinieki regulāri ceļ savu 
kvalifikāciju, piedalās dažādos ar 
restaurāciju saistītos pasākumos, 
tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu 
starp LNB un citām atmiņu 
institūcijām. Mēs veidojam sadarbības 
ar vietējām un ārvalstu institūcijām, 
kas nodarbojas ar kultūras mantojuma 
saglabāšanu. Jaunā ēka un centra tel-
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Krājuma saglabāšanas centram 30”. 
Izstādes ietvaros varēja ielūkoties 
restauratora un grāmatsējēja ikdienā,      
kā arī aplūkot saglabātos LNB 
krājuma objektus.

Krājuma saglabāšanas centra 30 
pastāvēšanas gados mainījušās 
gan restaurācijas tehnoloģijas, gan 
tendences. Izstādes apmeklētāji 
ar videoinstalāciju palīdzību tika 

iepazīstināti arī ar metodēm un 
tehnikām, kādas mūsdienās izmanto-
to bibliotēku materiālu saglabāšanā.

LNB Krājuma saglabāšanas centrs.

Restaurācija Kijevas gaumē
(nedaudz literārs notikuma atstāsts).

Senā pagātnē, kad Kijevas 
Lielkņazs Vladimirs Svjatoslavičs 
pieņemot kristīgo ticību, sāka rusu 
pagānu valsti pārveidot par Kijevas 
Krievzemi, nedz viņš pats, ne kāds 
no viņa radiniekiem vai padotajiem, 
nespēja iedomāties, ka 1000 gadus 
vēlāk tajā pašā Kijevā (taču ne vairs 
Krievzemē), tiks dibināts Ukrainas 
restaurācijas centrs. Iekustināto noti-
kumu ķēdi līdz galam paredzēt nevar 
neviens, taču pēc visa Kijevā redzētā 
un dzirdētā kļūst skaidrs - restaurācijas 
centrs, neskatoties uz daudzajām 
grūtībām, lielkņaza izveidotās valsts 
kultūrvēsturisko mantojumu neļaus 
nodot aizmirstībai.

Ukrainas Kultūras ministrijas 
atsūtītajā uzaicinājumā, tika minēts 
tā dibināšanas gada skaitlis 1938. 
gads. Šajā Staļina īstenotajā valsts 

aparāta tīrīšanas kulminācijas brīdī, 
tautu tēvs iecēla Ņikitu Sergejeviču 
Hruščovu par Ukrainas kompartijas 
pirmo sekretāru, lai vīru ar kukaini-
sko uzvārdu (ukraiņu valodā “hrušč” 
nozīmē “maijvabole”) padarītu par 
savienotās republikas galveno aseni-
zatoru, antipartejisko un antipadomis-
ko “mēslu” aizmēšanas procesā. Tieši 
šajā traģiskajā vēstures slēpšanas, 
viltošanas un pārveidošanas laikā, 
rodas organizācija, kuras statūtos tiek 
ierakstīts pretējais – vēstures pētīšana, 
atjaunošana un saglabāšana.

Konferences Kijevā norisinās ka-
tru trešo gadu un to norises vietas 
pastāvīgi mainās, taču šogad 80. ju-
bilejai par godu atrasta īpaša vieta – 
zāle Nacionālajā Otrā pasaules kara 
vēstures muzejā (Національний 
музей історії України у Другій 
світовій війні).

 Kopš nesenas pagātnes tas kļuvis 
par muzeju, veltītu arī Ukrainas 
militārajām operācijām un to 
dalībniekiem Krievijas okupētajā 
Donbasa teritorijā. Zem komplek-
sa centrā stāvošās varenās “Mātes 
Dzimtenes” monumentālās skulptūras 
kājām, zālē ar zvaigžņotiem griestiem 
un lielizmēra gobelēna priekškaru, 
tiek noturētas svinīgās runas un 
zinātniskās prezentācijas. Sākumā 
atrašanās šajā vēlīnā padomju laika 
kara svētnīcā nedaudz mulsināja, taču 
formas smagnējību izgaisināja tajā ie-
liktais saturs. Runas skanēja viegli un 
nepiespiesti. Ukraiņu valodā.

 Nepiespiestību nemazināja arī fakts, 
ka kopš krāsainās revolūcijas Maidana  
laukumā ļaudis pārsvarā sarunājas 
ukrainiski, it īpaši inteliģence un 
kultūras darbinieki. Uz norāžu un 
informāciju stendiem krievu valoda 
kļūst aizvien mazāk pamanāma. Jau 
no pirmajām minūtēm konstatējām, ka 
krieviski runās tikai viesu delegācijas, 
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ar to domāju bijušās savienības 
teritorijā dzīvojošos restauratorus. Arī 
ukraiņu valodā pastāv dialekti, vārdu 
izrunas manieres un temps, tādēļ no 
runātā līdz manai uztverei nonāca 1/3 
vai ¼ daļa kopēji sacītā. Taču, kā jau 
teicu, nedienas ar valodas sapratni 
vilties nelika, jo saistoša likās paša 
pasākuma “horeogrāfija”, cilvēku 
sejas un lielie ziedu pušķi, kuri, ietīti 
celofānā, krājās vāzēs uz skatuves.

Kā jau tas mēdz būt, pašas 
interesantākās un informatīvākās 
sarunas norisinās perifērijā - foajē, 
bufetē vai smēķētavā. Pārtraukumos 
nedaudz tuvāk iepazīstoties un krievis-
ki ar ukraiņu kolēģiem aprunājoties, 
saproti, ka viņu problēmu loks 
īpaši neatšķiras no mūsējā. Kaut arī 
mākslas priekšmetu klāsts un apjoms 
valsts izmēru, gan iedzīvotāju skaita 
dēļ ir lielāks nekā Latvijā un to aprite 
no pasūtītāja līdz restauratoram un 
atpakaļ ir intensīvāka, māksliniekus 

gan tur, gan šeit vieno kopēji globāla 
neizpratne, kādēļ viņi par savu skru-
pulozi atbildīgo darbu valsts interesēs, 
saņem tik pieticīgu atalgojumu! Un šī 
neizpratne ievijās sarunās un pat tad, 
kad tās jau ir mainījušas tēmu, paliek 
kā fons visam tālāk sacītajam. Vismaz 
es to bieži sajutu. Taču šīs runas no 
tribīnes neatskanēja.

Kijevā restaurācijas centra darbnīcas 
atrodas izkaisītas vismaz trijās vietās. 
Glezniecības un grafikas restaura-
tori strādā Tereščenko ielā, iepretī 
Tarasa Sevčenko parkam, metāla 
un koka restauratori Lavras ielā, 
gandrīz vai iepretī Kijevas Pečoru 
klosterim (Lavrai). Zinātniskie dar-
binieki, kā jau tas pienākas, Zinātnes 
prospektā. Ukraiņu kolēģi stāsta, ka 
viņiem drīz pienāks Jurģi, briestot 
pārvākšanas uz jaunām telpām. 
Jaunā vieta esot kādreiz slavenā 
Oleksandra Dovženko kinostudija 
ar plašām administratīvajām telpām 
un lieliem filmēšanas paviljoniem, 
no kuriem kāda daļa tiktu atvēlēta 
tieši viņiem.. Protams, jaunas darba 
teritorijas iekārtošanu pavada dau-
dzas restaurācijas nozarei raksturīgas 
specifiskas problēmas. Ja tās laikus 
neapzina un nenovērš, tad iespējamās 
sekas ikdienas darba procesā liks 
manīt ilgu laiku. Bet, lai līdzšinējo 
telpu izvietojumu optimizētu un 
modernizētu, nākas no visa vecā un 
nepiemērotā atteikties (piemēram, 
metāla un koka restauratori Lavras 
ielā atrodas agrīnā padomju laikā 
celtās piecstāvu kopmītņu ēkas pēdējā 
stāvā), taču cilvēks jau nav zirgs un 
gadu gaitā vietai mēdz ļoti pieķerties, 
vēl jo vairāk tādēļ, ja runājam par 
Kijevas centru, nevis vietu, ārpus tā. 
Bez tam, jauna vieta pieteiks jaunus 
spēles noteikumus, kurus restaura-
tori un mākslinieki saista ar Ukrainas 
aktīvo virzīšanos Eiropas savienības 
virzienā. No augstiem kabinetiem tiek 
apgalvots, ka jauninājumi tiek ieviesti 
vispārējas drošības dēļ, pārsvarā uz-
traucoties par materiālajam vērtībām.. 
Cilvēki pie videonovērošanas ka-
meru klātbūtnes, ja tās novietotas 
vairāk vai mazāk atklātās sabiedris-
kas vietās, jau sākuši pierast. Šeit 
būtu vērts lieku reizi atcerēties tei-

cienu par ceļu uz zināmu vietu, kurš 
bruģēts ar labiem nodomiem,  jo 
kādas gan mistiskas drošības vārdā 
kameras būtu jāuzstāda darba telpās 
pie, virs vai blakus restauratoru dar-
ba vietai? Vai ja Lielais Brālis tevi 
vēro, otas un kalti mākslinieku rokās 
trīcēs pārliecinošāk? Un tā tālāk un 
tālāk. Viss iepriekš rakstītais ir ma-
nis noklausīts vairāku sarunu brīvs 
pārstāsts.

Svarīgajai gadadienai veltītā 
restaurācijas centra izstāde iekārtota 
jaunuzceltajā Kijevas pilsētas 
vēstures muzejā.
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 Ekspozīcijas lielāko daļu aizņem 
gleznas, ikonas, grafikas un 
zīmējumi. Nedaudz kokgriezumu, no 
kuriem par Ukrainas Mikelandželo 
dēvētā tēlnieka Johana Georga 
Pinzela dažas skulptūras. Nedaudz 
mēbeles un porcelāns. Ja katram 
eksponātam nebūtu klāt pielikta 
fotogrāfija ar priekšmeta stāvokli 
pirms restaurācijas, izstādi varētu 
uztvert kā koncentrētu 20. gadsimta 
ukraiņu mākslas retrospekciju. Taču 
dokumentētā lausku un sabojātu 
audeklu klātbūtne vedina novērtēt ka-
tra restauratora individuālo meistarību 
un visa restaurācijas centra muskuļus 
un ietekmi kopumā. Galu galā 
mākslas darbu autori atgādināt par 
sevi mācēs vienmēr, taču kurš gan bez 
spiedošas vajadzības interesēsies par 
slavas neapvīto restauratoru ikdienu? 
Tādēļ šī izstāde ir atgādinājums cit-
iem par viņu eksistenci un prasmēm, 
ko nevar nenovērtēt.

Vēl ar spožu restaurāciju saistīta 
vieta vārda tiešā gan pārnestā nozīmē, 
atrodas Kijevas Pečoru klosterī - 
Lavrā. Tas ir veltījums skitu cilšu 
vadoņu un augstdzimušo statusam un 
pašapliecināšanās nepieciešamībai. 
Muzeja nosaukums nedaudz mānīgs, 
jo bez skitu rotaslietām, ekspozīcijā 
izstādītas gandrīz vai visus gadsim-
tus pārstāvošas Ukrainas teritorijā 
darinātas rotas, sadzīves un kulta 
priekšmeti. Šeit pārsvarā valda dažādu 
veidu metāli, zelts un sudrabs dzirkstī 
no katra stūra. Taču tieši skitu māksla 
neapšaubāmi ir muzeja ekspozīcijas 
nagla, jo tā kā pārbaudīta vēstures 

vizītkarte, pievilina spīdošu rotu un 
citu smalku un bezdievīgi vērtīgu 
nieku dievinātājus no dažādām pasau-
les malām. Atsevišķā vitrīnā karājas 
viens no slavenākajiem pasaules 
antīkajiem juvelierstrādājumiem 
– ar smalkām zelta sīkplastikām 
nobārstītā, pusloka formas skitu vald-
nieku kaklarota no kurgāna Tolstaja 
Mogila (Товста Могила). Neskato-

ties uz gides stāstīto par trīskāršo 
zeltlietu drošības sistēmu, daži no 
ukraiņu restauratoriem apgalvo, ka 
apskatāmais priekšmets ir kvalitatīva 
kopija, bet oriģināls atrodas nu ļoti 
biezā seifā kaut kur pavisam citur.

Konferences prezentācijas 
apmeklējām vēl divas dienas un 
noklausījāmies labu tiesu saturīgu 
runu, taču, ja kāds jautātu, vai es 
ieguvu ko specifiski jaunu, nevarētu 
apstiprinoši apgalvot. Mana 
pārliecība, ka visas, ar tehnoloģijām 
saistītās modernās zināšanas un 
darba paņēmienus konferencē tik 
vienkārši sasmelt nevar, šeit no svara 
ir personīgie kontakti - tie kurus di-
bina oficiālo pasākumu aizkulisēs, 
tajās pašās smēķētavās un kafejnīcās. 
Konkrēta draudzība rada personīgu 
uzticēšanos, bet uzticēšanās īstajā 
situācijā pāris minūtēs spēj dot vairāk, 
kā apzinīgi, gari bet diezgan sausi 
vispārēji izklāsti ar ekrāniem, projek-
toriem un īstiem klausītāju aplausiem 
zālē.

Bez visa stāstītā nobeigumā neliela 
epizode no tā, ko teica Mikola      
Sardistijs (Mykola Sardisty). Mikola 
ir Ukrainā labi zināma personība, 
cilvēks, kurš sevī apvienojis eksaktās 
un humanitārās izglītības jomas. 

Mācījies gan Harkovas mākslas, gan 
lauksaimniecības institūtā, strādājis 
arī par inženieri, sarakstījis vairākas 
grāmatas gan mākslā, vēsturē un 
politikā. Pabijis daudzās pasaules 
valstīs un ticies ar dažnedažādiem 
slaveniem cilvēkiem. Taču savu 
galveno popularitāti, arī ārpus 
Ukrainas robežām, izpelnījies dari-
not miniatūras skulptūras, kuras pats 
autors uzskata par nākotnes mākslas 
virzienu. Precīzāk tās būtu jādēvē 
par mikrominiatūrām, jo to vidējais 
lielums svārstās no mata biezuma, 
līdz pāris milimetru sīkām formām.

Mēs sarunājāmies par zināšanām, 
ticību un uzticēšanos. Sarunas 
noslēgumā meistars no visa iepriekš 
sacītā izvilks nedaudz skarbi ekscen-
trisku rezumē: “Vispār neticiet nevie-
nam. Klausieties, ko cilvēki runā lau-
kumos un tirgos, tie nemelos. Lasiet 
Lielos dzejniekus. viņiem ir Dieva 
dots atklāt Patiesību”. 

Pie tā arī turēsimies.

Kristaps Strauts


