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Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkai ir vēsturiska saikne ar Kerkoviusu dzimtu, 
jo ēku Kalpaka bulvārī 4, kurā atrodas LU Bibliotēkas Centrālā bibliotēka, 1874. 
gadā kā savu savrupmāju cēla pirmais Rīgas pilsētas galva – Ludvigs Vilhelms 
Kerkoviuss. L.V. Kerkoviuss dzimis 1831. gada 21. februārī Rīgā, bet Kerkoviusu 
dzimta cēlusies no Lejasreinas novada Vācijā. L.V. Kerkoviuss bija Rīgas pilsētas 
galva no 1890. gada līdz 1901. gadam, viņa laikā bija straujš rūpniecības un 
celtniecības uzplaukums, notika Bulvāru loka apbūve, tika uzceltas daudzas 
sabiedriski nozīmīgas ēkas un izveidoti parki. Augstu vērtējot viņa nopelnus 
pilsētas saimniecības attīstībā, Rīgas dome 1901. gadā viņam piešķīra Rīgas 
goda pilsoņa titulu.

Kerkoviusu dzimtas dāvinājums LU Bibliotēkai ir iekļauts LU Bibliotēkas krājumā 
kā atsevišķa kolekcija. Kopumā Kerkoviusu dzimtas dāvinājuma kolekcijā ir 926 
grāmatas, kas izdotas no 1856. gada līdz 1997. gadam. Galvenokārt tās ir 20. 
gadsimta 60. un 70. gados Vācijā izdotās grāmatas vācu valodā.

Kerkoviusa dzimtas dāvinājuma kolekcijā ir vairāk kā 50 izdevumu mākslas zinātnē un vēsturē. Grāmatu vidū 
ietilpst vācu mākslas vēsturnieku un teorētiķu Vilhelma Pindera, Teodora Hetcera un Johana Volfganga fon 
Gētes darbi. Mākslas vēstures interesentiem kolekcijā pieejami izdevumi par mākslu Eiropā dažādos laika 
posmos: viduslaikos, renesansē un jaunajos laikos (baroks, rokoko, klasicisms). Kolekcijā ietilpst izdevums par 
Ēģiptes mākslu antīkajā laika posmā, kā arī izdevums par antīkiem terakotas izstrādājumiem. Grāmatās 
aplūkojami vairāku izcilu mākslinieku, piemēram, renesanses laikmeta vācu gleznotāja un grafiķa Albrehta 
Dīrera darbi, itāļu renesanses laika gleznotāja Ticiana darbi, spāņu baroka laika gleznotāja Djego Velaskesa 
darbi, kā arī flāmu baroka laika gleznotāja Pītera Paula Rubensa darbi.

Kolekcijā ietilpst ap 70 izdevumu valodniecībā. Nozīmīgākā kolekcijas daļa saistāma ar vācu filoloģiju dažādos 
laika posmos, taču atsevišķi izdevumi veltīti arī angļu un citu valodu filoloģijai, kā arī klasiskajai filoloģijai. 
Grāmatu vidū ietilpst 17. gadsimta vācu gramatiķa Justus Georga Šoteliusa darbi, 19. un 20. gadsimta vācu 
lingvistu Hermana Paula un Hansa Egersa darbi. Kolekcijā ietilpst arī modernās lingvistikas pamatlicēja 
francūža Ferdinanda de Sosīra darbs un izdevums, kas veltīts amerikāņu lingvistam Noamam Čomskim.

Kerkoviusa dzimtas dāvinājuma kolekcijas grāmatu klāstā ir ap 70 izdevumu reliģiju zinātnē un teoloģijā. 
Visplašāk pārstāvēti 20. gadsimta teologu darbi vācu valodā, piemēram, ievērojamo filozofu, teologu un reliģiju 
pētnieku Karla Adama, Mirčas Eliades, Helmuta Glazenapa, Volfharta Pannenberga u.c. darbi. Kolekcijā 
pieejami arī vairāki izcilo agrīno un viduslaiku kristīgo domātāju un teologu darbi – Augustīna, Meistara 
Ekharta, Akvīnas Toma un Mārtiņa Lutera darbi. Lai gan kolekcijas lielākā daļa saistāma ar kristietību, tomēr 
grāmatu vidū ietilpst arī darbi par citām reliģijām, antīko reliģiju, mitoloģiju, šamanismu, mistiku.

Liela daļa no Kerkoviusa dzimtas dāvinājuma kolekcijas izdevumiem ir veltīti filozofijai – dāvinājuma grāmatu 
klāstā ir vairāk kā simts izdevumu šajā nozarē, visplašāk pārstāvēti 19.-20. gadsimta vācu filozofu darbi vācu 
valodā. Grāmatu vidū ietilpst Imanuela Kanta, Frīdriha Vilhelma Nīčes, Martina Heidegera, Georga Vilhelma 
Frīdriha Hēgeļa, Hansa Georga Gadamera, Edmunda Huserla un citu plaši pazīstamu filozofu darbi. Kolekcijā 
pārstāvēti arī sengrieķu filozofa Platona un 17. gadsimta franču filozofa Renē Dekarta darbi. Kolekcijā ietilpst 
arī vairāki 19.-20. gadsimta Eiropas filozofu darbi, piemēram, spāņu filozofa Hosē Ortegas i Gaseta, dāņu 
filozofa Sērena Kirkegora un poļu filozofa Romāna Ingardena darbi vācu valodā.

Kolekcijā ir vairāk nekā 500 grāmatu daiļliteratūras un literatūrzinātnes nozarē. Grāmatu vidū ietilpst sengrieķu 
un seno romiešu darbi, piemēram, Sofokla, Aristofana, Homēra un Vergilija darbi. Kolekcijā plaši pārstāvēti  arī 
vācu literatūras autoru izdevumi, piemēram, 18. gadsimta vācu literatūras pārstāvja Johana Gotfrīda Herdera, 
kā arī 19. gadsimta pārstāvju - Johana Volfganga Gētes, Frīdriha Helderlina un Frīdriha Šillera darbi. Tāpat 
kolekcijā ietilpst izcilā 20. gadsimta austriešu rakstnieka un dzejnieka Rainera Marijas Rilkes un 16. gadsimta 
angļu dzejnieka un dramaturga Viljama Šekspīra darbi vācu valodā. Literatūrzinātnes darbos aplūkoti dažādi 
literatūras veidi un žanri, kā, piemēram, romāns, autobiogrāfija, leģenda, satīra, traģēdija, ironija u.c. Autori 
aplūko literatūrzinātnes teorijas jautājumus, kā arī analizē izcilo literatūras pārstāvju darbus.
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Kolekcijā ietilpst arī izdevumi par  zinātni kopumā, historiogrāfiju, vēsturi un kultūru, piemēram, izdevumi par 
Ēģiptes, Romas un Grieķijas  kultūras vēsturi. Vairākas grāmatas veltītas socioloģijas un politikas jautājumiem, 
piemēram, Ā. Hitlera biogrāfijas izdevums. Dabaszinātņu grāmatu vidū atrodamas vairākas grāmatas par 
bioloģiju, astronomiju un fiziku, ievērības cienīga ir A. Einšteina grāmata par fizikas evolūciju.

Kopš 2008. gada visas kolekcijas grāmatas ir atspoguļotas Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā 
kopkatalogā un pieejamas LU Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

Ludwig Wilhelm Kerkovius 

Ludwig Wilhelm Kerkovius


