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Jau apritējuši 16 gadi kopš atjaunotas Latvijas un Uk-
rainas diplomātiskās attiecības (pirmie diplomātiskie sa-
kari tika uzsākti neilgi pēc Ukrainas Tautas Republikas 
proklamēšanas 1917.gada 20.novembrī un Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 1918.gada 18.novembrī1). Šajos 
gados noslēgti neskaitāmi sadarbības līgumi, kā arī no-
stiprināti ekonomiskie un kultūras sakari. Rīgas Ukraiņu 
vidusskola ir unikāla ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. 
Mācības tajā norit divās valodās — latviešu un ukraiņu, 
galvenā prioritāte ir integrācija Latvijas vidē, vienlaikus 
saglabājot nacionālo identitāti, valodu, kultūru un tradī-
cijas. Šim nolūkam tiek izmantots mācību, audzināšanas 
un interešu izglītības bloks “Ukrainistika”.2

Ukraina — Latvija

Ukraiņi ir trešā lielākā etniskā minoritāte Latvijā.  
Valstī dzīvo gandrīz 60 000 ukraiņu un darbojas 15 uk-
raiņu kultūras biedrības — pirmā no tām dibināta 1911.
gadā, un tās galvenais mērķis bija apvienot Latvijā dzī-
vojošos ukraiņus, palīdzēt viņiem saglabāt nacionālo 
identitāti un kultūras mantojumu.3

Māra Jēkabsone

Ukrainas 
Informācijas 
centrs Latvijas 
Akadēmiskajā 
bibliotēkā

Pateicoties vairākus gadus ilgajai Latvijas Akadēmis-
kās bibliotēkas (LAB) veiksmīgajai sadarbībai ar Ukrai-
nas vēstniecību Latvijā, Latvijas vēstniecību Ukrainā un 
ukraiņu kultūras biedrībām, LAB tika izveidots Ukrainas 
Informācijas centrs.

Idejas rosinātājs bija literatūras izstāde “Ukraina — 
Latvija: pagātne — šodiena” 1996.gada 4.martā, kurā ti-
ka demonstrēti latviešu un ukraiņu saskares punkti vēs-
turē, zinātnē, literatūrā, mākslā. Izstāde ieinteresēja Lat-
vijas un Ukrainas auditoriju, kā rezultātā tika organizē-
tas vairākas līdzīgas izstādes Ukrainas lielākajās un no-
zīmīgākajās bibliotēkās: Vladimira Vernadska Ukrainas 
Nacionālajā bibliotēkā Kijevā (Національна бібліотека 
України імені В.І.Вернадського, http://www.nbuv.gov.
ua/), Iļjas Mečņikova Odesas Nacionālās universitātes 
Zinātniskajā bibliotēkā (Наукова бібліотека Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова,  
http://libonu.od.ua/) un Vasīlija Karazina Harkovas Na-
cionālās universitātes Centrālajā zinātniskajā biblio-
tēkā (Центральна наукова бібліотека Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна,  
http://www.library.univer.kharkov.ua/).  Izstāžu populari-

LAB ēka Lielvārdes ielā 24, kur atrodas Ukrainas 

Informācijas centrs

Vasīlija Karazina 
Harkovas Nacionālās 
universitātes 
Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas direktore 
Irina Žuravļova 
(no kreisās) un LAB 
direktore Venta 
Kocere 2008.gada 
26.maijā paraksta 
sadarbības līgumu 
starp bibliotēkām
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tāte radīja jaunas idejas, kas stiprināja domu par Ukrai-
nas Informācijas centra dibināšanu. LAB ir aktīva starp-
kultūru sakaru uzturētāja ar dažādām valstīm4, un Ukrai-
nas Informācijas centrs ir tiešs šādu aktivitāšu rezultāts.

Ne santīma no valsts kases

Ukrainas Informācijas centra atklāšana notika 2004.ga-
da 5.oktobrī. Tā veidošanā iesaistījās LAB direktore Venta 
Kocere un citi bibliotēkas darbinieki un interesenti. Četr-
desmit kvadrātmetru lielā Ukrainas Informācijas centra 
telpa tika izremontēta ar Latvijas Republikas Īpašo uzde-
vumu ministrijas integrācijas lietās atbalstu, mēbeles sa-
gādātas, pateicoties Latvijā dzīvojošā ukraiņu uzņēmēja, 
pazīstamā mecenāta Vladimira Lugovskoja atsaucībai.

Centra literatūras krājumā pašlaik ir vairāk nekā 
1000 grāmatu un periodisko izdevumu dažādās zināt-
ņu nozarēs, daiļliteratūra un uzziņu izdevumi, kas pub-
licēti pēdējos trīs gados Ukrainā un saņemti kā dāvinā-
jumi no Ukrainas ministrijām, lielākajām zinātniskajām 
bibliotēkām, kultūras iestādēm un izdevniecībām. Vēr-
tīgu grāmatu un periodisko izdevumu kolekciju dāvā-
jusi Ukrainas vēstniecība Latvijā.

Nenovērtējams guvums ir gandrīz simts jaunākās 
Ukrainā izdotās zinātniskās medicīnas grāmatas, ko dā-
vinājusi Ukrainas Nacionālā zinātniskā medicīnas bib-
liotēka (Нацiональна наукова медична бібліотека 
України, http://www.library.gov.ua/).

Vairums izdevumu, kas tiek atsūtīti izstāžu veidoša-
nai, paliek LAB īpašumā.

Par Ukrainu un ukrainisko

Ukrainas Informācijas centrs galvenokārt veic infor-
mācijas un izglītības funkcijas, palīdz Latvijā dzīvojo-
šiem ukraiņiem saglabāt nacionālo un kultūras identi-
tāti, veicina ukraiņu integrāciju Latvijas sabiedrībā un 
Latvijas un Ukrainas attiecību attīstību.

Galvenie darba virzieni:
l informēt sabiedrību par jaunākajiem sasniegu-

miem Ukrainas zinātnē, kultūrā, literatūrā, kā arī citām 
mūsdienu norisēm;

l organizēt seminārus, konferences un izstādes;
l sekmēt kontaktu dibināšanu un uzturēšanu ar 

Ukrainas valsts un sabiedriskajām organizācijām, kā arī 
Latvijas ukraiņu sabiedrību.

LAB un Ukrainas Informācijas centrs uztur un aktīvi 
attīsta sakarus ar Ukrainas augstākajām mācību un zi-
nātniskajām institūcijām, kā arī kultūras organizācijām. 
LAB noslēgusi sadarbības līgumus ar Vladimira Ver-
nadska Ukrainas Nacionālo bibliotēku, Ukrainas Na-
cionālo zinātnisko medicīnas bibliotēku, Vasīlija Kara-
zina Harkovas Nacionālās universitātes Centrālo zināt-
nisko bibliotēku, Ivana Franko Ļvovas Nacionālās uni-
versitātes Zinātnisko bibliotēku (Наукова бібліотека 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка, http://www.franko.lviv.ua/library/), Ukrai-
nas Parlamenta Nacionālo bibliotēku (Національна 
парламентська бібліотека України, http://www.
nplu.kiev.ua/), Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadē-
mijas Vasila Stefanika Ļvovas Zinātnisko bibliotēku 
(Львівська наукова бібліотека імені В.Стефаника, 
http://www.lsl.lviv.ua/), Vladimira Koroļenko Har-
kovas Valsts Zinātnisko bibliotēku (Харківська 
державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка,  
http://korolenko.kharkov.com/), Nacionālās universi-
tātes “Ļvovas politehnika” Zinātniski tehnisko biblio-
tēku (Науково-технічна бібліотека Національного 
університету “Львівська політехніка”, http://library. 
lp.edu.ua/) u.c.5 Līgumi veicina profesionālo sakaru at-
tīstību, sekmē sadarbību zinātnē un kultūrā, kā arī no-
drošina informācijas izplatīšanu. Latvijas un Ukrainas 
kultūras un zinātnes sakaros īpašu vietu ieņem Har-
kovas pilsēta un Vasīlija Karazina Harkovas Nacionā-
lā universitāte, kurā savulaik darbojušies latviešu zi-

-
bergs (1874–1941).

Ukrainas Informācijas centrs gaida ikvienu 
interesentu
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Lielu sadarbību LAB izvēr-
susi ar Latvijas ukraiņu kultūras 
biedrībām. Ukrainas tautas kul-
tūras centrs “Ivana Gončara mu-
zejs” uzdāvājis vairākus vērtīgus 
izdevniecības “Оранта” mākslas 
albumus. Savukārt Ukrainas In-
formācijas centrs palīdz šo kul-
tūras biedrību darbā, sniedzot 
informatīvu, organizatorisku u.c. 
veida atbalstu, sekmējot ukraiņu 
kopienas integrāciju Latvijā.

Centra krājumā daudz Uk-
rainas klasiķu, piemēram, Tara-
sa Ševčenko (Тарaс Шевчeнкo, 
1814–1861) un Ivana Franko (Івaн 
Франкo, 1856–1916) izdevumu, 
kā arī jauno dzejnieku un rakstnieku publikāciju. Cent-
rā rodama literatūra par ukraiņu kultūru, vēsturi, valod-
niecību, literatūrzinātni, ģeogrāfiju, novadpētniecību, 
kā arī daiļliteratūra un uzziņu literatūra. Vērtīgie dāvi-
nājumi eksaktajās zinātnēs un nozaru literatūra glabā-
jas LAB kopkrājumā.

Ukrainas Informācijas centra krājums uzskatāms par 
Latvijai unikālu, kas līdzās nozīmīgajam Rīgas Ukraiņu 
vidusskolas bibliotēkas krājumam6 ir nopietns atbalsta 
punkts Ukrainas kultūras un valodas cienītājiem. Atzī-
mējams izdevums “Ukraiņi Latvijā”7, kas ir ilga, pētnie-
ciska darba rezultāts.

Centra izdevumi ir brīvi pieejami. Tos aktīvi izman-
to ukraiņu kultūras biedrību dalībnieki, kas centra telpā 
organizē seminārus un veido literatūras izstādes.

Ieguldījums ilgtermiņā

Latvijas un Ukrainas kultūras sakaru veicināšanā 
lieli nopelni ir Ukrainas ārkārtējam un pilnvarotajam 
vēstniekam Latvijā, dzejniekam, tulkotājam, publi-
cistam, vairāk nekā 90 grāmatu autoram Raulam Či-
lačavam (Рауль Чiлачава, 1948)8 — vēstnieks gruzī-
nu un ukraiņu valodā tulkojis Raini (1865–1929), As-

paziju (1865–1943), Aleksandru Čaku (1901–1950) un 
Ojāru Vācieti (1933–1983). Unikāls ir R.Čilačavas vei-
dotais Raiņa un Aspazijas kopkrājums “Trejkrāsainā 
saule”9 — izdevumā apkopoti latviešu dižgaru die-
nasgrāmatu ieraksti, dzeja un aforismi ne tikai latvie-
šu un ukraiņu, bet arī gruzīnu valodā. R.Čilačavas sa-
stādītie bilingvālie dzejas krājumi — A.Čaka “Pēdē-
jais tramvajs”10 un O.Vācieša “Baltās mūžības soļi”11 
— izpelnījušies ne tikai ukraiņu, bet arī latviešu uz-
manību un uzskatāmi par bibliogrāfisku retumu.

Lai veicinātu ukraiņu integrāciju latviešu sabiedrī-
12, ko 

ukraiņu valodā meistarīgi tulkojusi Valentīna Silava. Iz-
devumu papildina Jāņa Gleizda (1924) fotogrāfijas, un 
tas ir Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas rīkotā grāma-
tu mākslas konkursa “Zelta ābele 2005” laureāts.

Vērtīga ir arī ukraiņu dzejnieka un atdzejotāja Juri-
ja Zavhorodnija (Юрiй Завгороднiй) tulkotā un sastādī-
tā latviešu dzejas antoloģija ukraiņu valodā “No Latvi-
jas krasta”13, kas ir spilgts apliecinājums tautu draudzī-
bai un savstarpējai ieinteresētībai.

R.Čilačavas tulkojumi: 
“Trejkrāsainā 
saule” par Raini un 
Aspaziju latviešu, 
ukraiņu un gruzīnu 
valodā un mākslas 
albums par izcilo 
lietuviešu mākslinieku 
un komponistu 
Mikolaju Konstantīnu 
Čurļoni (Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, 

1875–1911) ukraiņu, 
gruzīnu, krievu un 
lietuviešu valodās

Vislabāk citas tautas var iepazīt, baudot to mākslu un dzeju: O.Vācieša un A.Čaka bilingvālie izdevumi
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Ukrainas vēstnieks Latvijā Rauls Čilačava ir aktīvs 

kultūras nozares atbalstītājs

Folkloras ansamblis “Božiči” T.Ševčenko mākslas 

darbu izstādes atklāšanā

Izstāde par “Golodomoru” — nopietns vēsturisko notikumu atgādinājums

Ukrainas Informācijas centra vadītāja Sarmīte Dzilna
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Pasākumu mozaīka

Abpusēju interesi apliecina arī dažādi pasākumi un 
izstādes. Gandrīz katru mēnesi notiek kāds interesants, 
ar Ukrainas zinātni, vēsturi, literatūru un mākslu saistīts 
pasākums vai izstāde, ko organizē ne tikai Latvijā, bet 
arī Ukrainā: J.Gleizda fotoizstāde Ļvovā14, Johana Kristo-
fa Broces (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) zīmēju-
mu un aprakstu kolekcijas izstāde Kijevā15, I.Franko un 
T.Ševčenko darbu izstādes LAB16, apaļā galda diskusija 
ar Ukrainas laikraksta “Голос України” žurnālistiem17 iz-
pelnījušies neviltotu atsaucību gan ukraiņu, gan latvie-
šu sabiedrībā.

Kopīgā sāpe

2007.gada 22.maijā Latvijas Republikas Saeimā tika 
atklāta plakātu, arhīvu dokumentu un fotogrāfiju iz-
stāde, kas veltīta Golodomoram (Голодомор — no uk-
raiņu valodas ‘badā mērdēšana’) — bada nāves upuru 
piemiņai Ukrainā 1932.–1933.gadā. Pirms tam, 20.ap-
rīlī, šī izstāde tika atklāta LAB, lai stāstītu par Ukrai-
nas nacionālo traģēdiju — Staļina režīma izprovocē-
to badu. Golodomors bija apzināta padomju valdības 
akcija, kuras mērķis — iznīcināt Ukrainas zemniecību 
kā šķiru. Totalitārā režīma veiktās pārtikas produktu 
konfiskācijas rezultātā Ukraina zaudēja apmēram sep-
tiņus miljonus iedzīvotāju. Izstāde izsauca nedalītu 
sabiedrības interesi. Saeimas deputāts Dzintars Ras-
načs ierosināja to izvietot arī Saeimā — vispārējai in-
formācijai un politisku lēmumu pieņemšanas veicinā-
šanai. Nopietnu debašu rezultātā 2008.gada 13.martā 
Saeima pieņēma deklarāciju “Par 1932. un 1933.gadā 
PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu”, ku-
rā paziņoja, ka “atzīst Golodomoru par staļiniskā režī-
ma apzināti īstenotu genocīdu pret Ukrainas tautu”. 
Līdz ar to Latvija pievienojās tām 15 pasaules valstīm 
(Igaunija, Lietuva, ASV, Kanāda, Austrālija, Gruzija, Po-
lija u.c.), kuras jau nosodījušas ukraiņu tautas mērdē-
šanu badā.18 Kopš 2008.gada aprīļa par šiem skaudra-

-
na Šņores dokumentālā filma “Padomju stāsts” (“The 
Soviet Story”).

Uzziņām: Ukrainas Informācijas centrs atrodas Lat-
vijas Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 24, Rīgā. 
Vadītāja: Sarmīte Dzilna, darbalaiks: 10.00–18.00, tālru-
nis: 67106284, 29330798, e-pasts: sdzilna@lib.acadlib.lv.

(Māras Jēkabsones, Sarmītes Dzilnas un
 Andra Melbārža foto)
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