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 Speciālās kolekcijas – dokumentu krājums, kuru 
vieno kāds kopīgs temats, iezīme, materiālu 
kopuma radītājs (īpašnieks, kolekcionārs), vai arī 
iegūts bibliotēkā balstoties uz kādiem citiem 
loģiskiem iemesliem, kas parasti nav raksturīgi 
tai. Termins bieži tiek attiecināts runājot par reto 
grāmatu un rokrakstu krājuma apzīmēšanu. 

 
 Special collections. In:  International encyclopedia of 

information and library science. Ed. by John Feather and 
Paul Sturges. 2nd ed. London ; New York, NY 
: Routledge, 2003, p. 615. ISBN 0415259010. 

  

 



 Speciālās kolekcijas ir definētas kā bibliotēkas 
materiāli, kas pamatojoties uz viņu fizisko formu, 
saturu vai priekšmetiskā aptvēruma dziļumu atšķiras 
no vispārējā bibliotēkas krājuma. Tās ir jāsaglabā kā 
atsevišķas un identificējamas kolekcijas un var saturēt 
materiālus, kas nav atspoguļoti bibliotēkas katalogā. 
Retās grāmatas, parasti uzskata par īpašu bibliotēkas 
materiālu kategoriju, kas definēti pēc šādām pazīmēm: 

 tirgū ir retums, vairs netiek izdotas, publicēts ierobežotā skaitā 
vai īpašs izdevums, ir pirmizdevums. 
 
 Special collections and rare books policy [online]. [Newcastle] : 

 Northumbria University . Available from: 
http://www.northumbria.ac.uk/sd/central/library/resources/bookstock/sc/scrbp/ 

  

http://www.northumbria.ac.uk/sd/central/library/resources/bookstock/sc/scrbp/


 Speciālās kolekcijas (LIBER) - Eiropā lielākā daļa 
akadēmisko un zinātnisko bibliotēku krāj retu un īpašu 
materiālu kolekcijas, kas var tikt dažādi definētas. Tās aptver 
plašu dokumentu formātu klāstu un citus plašsaziņas līdzekļus, 
to starp vēsturiskas un mūsdienu grāmatas, rokrakstus un 
arhīvus, mūziku un kartes, sīkiespieddarbus, fotogrāfijas un 
skaņu ierakstus, un digitālo arhīvu. Kolekcijām piemīt 
mākslinieciskā, vēsturiskā vai pētnieciskā nozīme, kas ir 
pārāka par to saturu un, kas attaisno senlietu kolekciju 
saglabāšanu, lai kādi arī senlietu aizstājēji būtu pieejami. Tās 
sniedz nozīmīgu liecību par materiālo, intelektuālo un kultūras 
mantojumu, un atspoguļo cilvēces dažādību.  
 
 Jefcoate, Graham. European research libraries and special collections. 

LIBER Quarterly [online] Vol.17, Issue 2, 2007. Available from: 
http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000198/article.pdf 

 

http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000198/article.pdf


 Speciālās kolekcijas ir īpašas, jo no pārējā bibliotēkas 

krājuma tās atšķiras ar kādiem īpašiem 

nopelniem/iezīmēm. Šādu paziņojumu ir viegli izteikt, un 

teorētiski izklausās viegli un labi, bet praksē, pārvaldot šīs 

kolekcijas, pieņemt lēmumus ir grūti. Viena no pirmajām 

lietām – jānoskaidro, kāpēc kolekcija tiek raksturota kā 

īpaša?  
 Drew, Paul Redmond, Dewe, Michael D. Special collection management: the place 

of printed ephemera. Library Management [online]. Vol. 13, Issue 6, 1992 , p. 8–

14. Aivailable: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filena

me=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150130602.pdf 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150130602.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150130602.pdf


 Izmantotos informācijas avotos minēto speciālo kolekciju 

definīciju un skaidrojumu izpētes; 

 Latvijas Universitātes kā intelektuālā īpašuma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājas interesēm; 

 Zinātniskās literatūras, Latvijas Valsts arhīva un Bibliotēkas 

nepublicēto materiālu informācijas analīzes par Bibliotēkas 

esošo un vēsturiski veidoto krājumu; 

 Eiropas un Latvijas bibliotēku noteikto speciālo 

krājumu/kolekciju piemēru izvērtēšanas; 

 Definējot kolekcijas, kā galvenais kritērijs tika ņemtas vērā 

vispirms LU intereses, tad tika izvērtēts, vai kolekcija ir īpaša 

un oriģināla uz konkrētās bibliotēkas vispārējā krājuma fona.  



 Speciālā kolekcija ir informācijas resursu krājums- 
- Bibliotēkas veidota vai no kolekcijas īpašnieka 
iegūta kolekcija, kurai ir zinātniska un 
kultūrvēsturiska nozīmība LU, Latvijas kultūras, 
zinātnes un pasaules kultūras vēsturē.  

 Kolekcijas īpašnieks – ievērojama persona, 
institūts, organizācija vai biedrība, ir vai bijis 
saistīts ar LU darbību vai nozīmīga personība 
Latvijas kultūrvēsturiskā kontekstā, savu kolekciju 
ir veidojis mērķtiecīgi ar konkrētu un skaidri 
definējamu satura, formas, hronoloģisku u.c. 
pazīmi.  
 







• E.Felsbergs (1866-1928) LU pirmais 

rektors, pirmais profesionālais 

mākslas zinātnieks. Saeimas deputāts 

(1922.-1925.), izglītības ministrs 

(1924.-1925). 

• 1921./22.g. izveidoja LU Mākslas 

kabinetu, kurā bija bagāta priekšmetu 

kolekcija un bibliotēka. 

• Kolekcijas apjoms ir vairāk kā 1000 

grāmatu nosaukumu.  

• E. Felsberga un LU Mākslas 

kabineta grāmatu, attēlu un 

diapozitīvu kolekcija ir plašākā un 

vērtīgākā šāda veida kolekcija 

20.gs. sākumā Latvijā.  





 

 Embriks Strands (1876-1947) savas dzīves 

laikā ir sakrājis plašu un bagātu bibliotēku par 

dabaszinātnēm, galvenokārt par zooloģiju.  

 1922.-1947.g. LU profesors. 

 Strands lielu daļu līdzekļus veltīja zinātnei, 

pētniecībai, grāmatu iegādei, kā arī sarakstei 

ar citu valstu zoologiem, rezultātā iegūstot 

vērtīgus izdevumus savai bibliotēkai.  

  Profesors bija izteicis vēlēšanos, lai viņa 

bibliotēka pārietu Latvijas Valsts 

Universitātes Bioloģijas fakultātes 

Sistemātiskās zooloģijas katedras īpašumā kā 

nedalīta vienība, saglabājot nosaukumu 

„Profesora Stranda bibliotēka”. Kolekcijas 

apjoms 9000 vienības. Viņa bibliotēka ir 

unikāls krājums zooloģijā un entomoloģijā, 

dažādās Eiropas valodās, īpaši vācu, angļu un 

franču.  

 

 



 Pēteris Šmits (1869 - 1938) - valodnieks, 

etnogrāfs, folklorists.  P. Šmits studējis 

slāvu filoloģiju Maskavas universitātē 

(1891 - 1892), austrumu tautu valodas 

Pēterburgas universitātē (1892 - 1896), 

Pekinas universitātē (1896 - 1899).  

 No 1899. gada P. Šmits ir ķīniešu valodas 

un literatūras v.i. Vladivostokas Tālo 

Austrumu institūtā, bet 1902. gadā kļuvis 

par šī institūta ārštata profesoru.  

 1920. gadā P. Šmits atgriezās Latvijā un 

strādājis Latvijas Universitātē (1920-

1938.g.). 1938. g. dāvinājis LU ap 1400 

grāmatu. P. Šmita kolekcijā - latviešu 

valodniecība, grāmatas ķīniešu valodā 

(122 eks.), austrumu tautu valodās: 

mongoļu, mandžūru (40 eks.), japāņu 

utt. 



 Kolekcijā vienkopus glabājas LU 

izdevniecības (izdevniecības nosaukums 

vairākkārtīgi mainīts, šobrīd ,,LU 

Akadēmiskais apgāds”) izdotie izdevumi 

sākot no 1921.gada līdz pat mūsdienām. 

LU izdevumu kolekcijā ietilpst: LU 

Zinātniskie raksti, mācībspēku lekciju 

konspekti, mācību līdzekļi, rakstu krājumi, 

konferenču materiāli, programmas, 

periodiskie izdevumi, kartogrāfiski 

izdevumi, bibliogrāfiskie rādītāji u.c. 

publicētie materiāli.  

 Kolekcijā pavisam ir vairāk kā 4600 

izdevumu un tā ir uzskatāma kā unikāla 

Latvijas Universitātes zinātniskās un 

pedagoģiskās darbības laikmeta liecība 

vairāku gadu desmitu garumā.  

 



 

 Seniespiedumi līdz 1801. gadam, 

 Seniespiedumi izdoti Latvijā 
svešvalodās līdz 1830. gadam, 

 Seniespiedumi latviešu valodā līdz 
1855. gadam, 

 Iespieddarbi, kuru kvalitātes 
īpašības atbilst retumu statusam: 
antikvārā vērtība, mākslinieciska 
vērtība un iesējums, formāts, 
autogrāfi un ex libri grāmatās utt.  

 M.Goppera ,,Zelta Ābeles’’ 
izdevumi, 

 Gravīras, 

 Pergamenti, 

 Manuskripti, 

 Kartes (atbilstoši LUB Retumu 
materiālu atlases instrukcijai), 

 Attēlu izdevumi (fotogrāfijas), 

 Izdevumi par LU vēsturi. 
 





http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2011/k_nov/13/IMG_9199.JPG


Privātperosnu dāvinājumi 

 Jānis Čakste 

 Jēkabs Lautenbahs 

 Jēkabs Vēlme 

 Edgars Lejnieks 

 Francis Balodis 

 Nikolajs Malta 

 

 Astronomijas institūts- tiks 
pabeigts 1.martā; 

 Klasiskās filoloģijas 
krājums; 

 Matemātikas semināra 
bibliotēka; 

 Fizikas semināra 
bibliotēka; 

 Baltikas krājums. 

Vēsturiskie  krājumi 



Izcelsmes vieta Manuskripta datējums 

Austrija 3 14.gs 4 

Vācija 2 14./15.gs. 1 

Spānija 1 15.gs. 7 

Itālija 1 16.gs. 1 

Dienvideiropa 2 16./17.gs. 1 

Nenosakāma vieta 8 17.gs. 3 



 Formāts: 

-oktāvas (mazāks par 20 cm); 

-folio (lapas augstums lielāks kā 40 cm). 

 Valodas: 

-latīņu, vācu, spāņu. 

 Rakstība: 

-gotiskajā grāmatu rakstā; 

-rotundā; 

-gotiskajā kancelejas kursīvā;  

-hūmānistiskajā kursīvā. 

 Saturs: liturģiska satura 9, laicīga satura 8. 













„Description de l'Égypte ou Recueil de observations 
et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant 
l'éxpédition de l'armée française”  
 
,,Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura 
veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā’’. 
 

Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. - 1801. gadam.  
1. izdevums no 1809. - 1822. gadam 20 sējumos.  
2. izdevums no 1820. - 1829. gadam. Charles Lois Fleury 
Panckoucke, ietilpa 26 teksta sējumi un 11 gravīru sējumi. 
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http://en.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=335:esi&catid=76:news&Itemid=118
http://en.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=335:esi&catid=76:news&Itemid=118
http://en.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=335:esi&catid=76:news&Itemid=118


 




