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Technikaes apbrīnojamā uzplaukuma laikmetā ir gluži
dabiski, ka pieverš amies visjaunākajiem izgudrojumiem
in  eksakto zinātņu pēdējiem sasniegumiem, pat mēģinām
minēt turpmākās attīstības virzienus un iespējas, ko
mums sniegs un pavērs nākamie gadi un gadu desmiti.
Tomēr dažam labam interesentam ir bijusi vajadzība pār-
lūkot ari vienas vai otras nozares pagātnes materiālus 

nācies
- un pie tam pieredzēt, kādas lielas grūtības ir samek
lēt nepieciešamos veco gadgājumu rakstu krājumus, žur
nālus vai laikrakstus. Tāpēc visai jēapsveic augstāk 
minētā darba parādīšanās klajā, ļoti plašajā rādītājā 
iestrādāts milzu materiāls, sniedzot ziņas, kuri Krie
vijas (t.i. tās daudzo tautu!) periodiskie izdevumi un 
rakstu sērijas kurās Rietumvācijas un Rietumberlines 
grāmatu krātuvēs glabājas. Blakus krievu, ukraiņu, po
ļu, gruzīnu, armēņu u.c. izdevumiem darbā reģistrēti 
nevien Latvijas brīvības gadu un vēlāka laika , bet



ari agrākie Rigas, Jelgavas, Liepājas, Tartu, Viļņas 
u.v.c. pilsētu izdevumi. To starpā atrodami tādi lieli 
retumi kā, piem., Libausches Wochenblatt, 1833.- 1838. g., 
Mitauische Monatsschrift, 1784. - 1785.g., latviešu Avī
zes, Jelgavā 1822. - 1840.g., Correspondenzblatt des Na- 
turforsehenden Vereins zu Riga, 1845. u.c. g., Amtsblatt
des Generalkommisaars in Riga, 1941. - 1944.g. utt. utt.

 
Reģistrā minēto izdevumu starpā ir arī  latviešu trimdinieku  

publikācijas, piem. laikraksti Latvija, Latvju Ziņas, Lat

vijas Brīvībai u.c.

Darba 1. sējumā uzņemti darbi, kas iespiesti līdz 
1956. gadam ieskaitot. Latviešu izdevumu titulus mēģinats 
sniegt visai precīzi, tā tie iespiesti ar patskaņu garum
zīmēm un mīkstinājumu apzīmējumiem. Dažas kļūdas  

                vecāko darbu virsrakstos tomēr ieviesušās, 
piem., 461. lpp. dažos vārdos P-burts izlasīts par (G, tā 
vārdā Gawaddoni (= pavadoni), Geelikkumu (= pielikumu).
Izdevējiem būtu bijis viegli iespējams tādas kļūmes no-
vērst, konsultējot vienu vai otru latviešu spec i ā l i s t u  kā
du, kā zināms, turpat Vācijā netū kst.

Minētie sīkie trūkumi, kam vēl jāpievieno dažu 
latviešu titulu pārprašana, nevar mazināt šī Periodikas 
rādītāja lielo nozīmi. Tas būs neatsverams p a l īgs ari 
katram latviešu pētniekam vai vienkārši interesentam,  

                                              kas gribēs ātri noskaidrot, kur vaja
dzīgais žurnāls, kalendārs vai laikraksts sameklējams, lai 
to no turienes izprasītu uz tuvāko bibliotēku. Rādītājs 
ļoti noderēs ari tiem pētniekiem, kas nedzīvo Vācijā, bet 
citās Eiropas vai Amerikas zemēs, īpaši vēl tāpēc, ka ta
gad bibliotēkas var izgatavot ļoti labus tekstu nofilmēju-
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mus par ļoti mērenu cenu.
Pēc nākamā (2.) sējuma publicēšanas sagaidāms, ka Ber- 

līnes universitātes Austrumeiropas institūts pakāpeniski 
laidīs klajā šī rādītāja papildinājumus, kas katru reizi 
aptvēra kādus turpmākos gadus. Pie tam Rietumvācijas 
bibliotēku krājumi arī     nākotnē, nav šaubu, var 
papildināties ne tikai ar mūsdienu izdevumiem, bet atse- 
višķos gadījumos ari ar    veciem, ļoti retiem iespie- 
dumiem, kas kādreiz nākuši klajā mūsu dzimtenē.
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