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PRIEKŠVĀRDS

Jūsu rokās ir nonākusi pirmā apkopojošā publikācija ,,Latvijas Universitā-
tes Bibliotēka laikmetu griežos’’, kas veltīta Latvijas Universitātes Bibliotēkas  
vēsturiskai izpētei. Doma par šī izdevuma sagatavošanu dzima 2004. gada 
oktobrī, kad, sanākot kopā vairākiem bibliotēkas vadošajiem speciālistiem, 
tika izteikta atziņa, ka Universitātes Bibliotēkai ir nepieciešams apkopot savas 
Bibliotēkas vēsturi. Jau pirmās sarunas laikā tika izteiktas interesantas idejas 
par grāmatas struktūru un tās hronoloģiskajām robežām. Šogad noslēdzās 
Bibliotēkas vēstures izpētes pirmais posms, un mēs ar patiesu gandarījumu 
varam atvērt šo pirmo rakstu krājumu, kurā sniegts Bibliotēkas darbības vēs-
turisks izklāsts līdz 1962. gadam. 

Grāmatā nozīmīga vieta ierādīta Rīgas Politehnikuma, Rīgas Politehniskā 
institūta un Latvijas Augstskolas Bibliotēkas izpētei, jo LU Bibliotēka ir šo 
iestāžu vēsturiskā mantiniece. 

Šogad aprit apaļa jubileja, kopš Bibliotēkas galvenā ēka atrodas Kalpaka 
bulv. 4. Kopš tālā 1957. gada ir pagājuši tieši 50 gadi, tāpēc šajā rakstu krā-
juma divi raksti ir veltīti tieši Bibliotēkas ēkas vēsturei, jo šīs ēkas īpašnieks 
bija vēsturiska persona – Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss – Rīgas pilsētas gal-
va. Šajos gados Rīgas pilsētas galvas nams ir bijis skaists arhitektūras, bet 
studējošai jaunatnei – izglītības un kultūras simbols. Mūsdienu informācijas 
sabiedrības laikmets šim simbolam izvirza citas prasības, tāpēc LU rektors 
Mārcis Auziņš par vienu no savām darbības prioritātēm ir izvirzījis uzsākt 
šīs ēkas renovācijas darbus, tādējādi 2007. gadu var uzskatīt par zīmīgu gadu 
ēkas 133 gadu pastāvēšanas vēsturē (ēka uzcelta 1874. gadā).

Krājuma būtiskākā daļa veltīta LU Centrālās bibliotēkas un nozaru bib-
liotēku darbības raksturojumam no 1920. līdz 1962. gadam.

Šī pētījuma galvenais mērķis ir sniegt ieskatu Bibliotēkas vēsturē, domās 
pieminēt tos bibliotēkas darbiniekus, kuru darbs šo gadu laikā palīdzējis LU 
Bibliotēkai kļūt par vadošo Latvijas augstskolu bibliotēku saimē.

Sirsnīgs paldies rakstu krājuma autoriem un visiem, kuru atbalsts ir pa-
līdzējis tapt šim izdevumam. Krājums ieņems savu vietu bibliotēku zinātnes 
vēstures izpētē un sniegs radošu iedvesmu otra rakstu krājuma sagatavošanai 
par LU Bibliotēkas vēsturi no 1963. gada līdz mūsdienām.

Mārīte Saviča
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ANDRIS ŠNĒ

NO NAMNIEKU DĀRZIEM LĪDZ 
NEOGOTISKAI SAVRUPMĀJAI:

APBŪVES VEIDOŠANĀS 
LU BIBLIOTĒKAS ĒKAS VIETĀ 

RĪGĀ, KALPAKA BULVĀRĪ 4

Rīgas pilsētas sirds kopš pilsētas pirmsākumiem 13. gs. bijusi Vecrīga, ku-
ru ilgus gadsimtus ietvēra nocietinājumu mūris, ko papildināja zemes vaļņi. 
Ārpus pilsētas vaļņiem veidojās priekšpilsētas, to apbūve un infrastruktūra. 
Līdz 16. gs. gan apdzīvotība ārpus pilsētas bija mazskaitlīga un nenozīmīga.

Viduslaikos rīdziniekiem pilsētas apkaimē bija iekopti sakņu un augļu 
dārzi, kā arī Rīgas lauku novadā ierīkoja komunālās ganības (lopu ganības 
un zosu ganības). Jau Indriķa hronikā minēti pilsētnieku ganāmpulki Rīgas 
tuvumā, bet viduslaiku beigās izveidojās pat īpaša ganību pārvalde, kas kopš 
15. gs. bija pakļauta Rīgas Lielajai ģildei.1

Uz ziemeļiem no pilsētas, līdzās ganībām, nozīmīgākais objekts bija Kubes 
kalns, kas atradies tag. Esplanādes vietā. Kubes jeb Smilšu kalns tiek identi-
ficēts ar Rīgas kalnu vai Seno kalnu (Mons Antiquus), kas minēts jau 13. gs. 
20. gadu beigās sarakstītajā Indriķa hronikā.2 Atsevišķi pētnieki izteikuši at-
ziņu, ka tā vietā atradies vietējo iedzīvotāju pilskalns.3 Pie šī kalna 1198. gadā 
notika krustnešu un lībiešu kauja, kurā krita otrais Rīgas bīskaps Bertolds. 
Sākotnēji tā apkārtnē bijis mežs un smilšainas kāpas, bet 14. gs. dokumentos 
minēts: kalns iznomāts un uz tā atradušies biškoki. Viduslaiku beigās Rīgas 
namnieki Smilšu kalnā un tā apkārtnē bija ierīkojuši laukus un izmantoja 
tā tuvumā esošās pļavas (daži no apstrādātajiem laukiem bijuši tik lieli, ka 
dēvēti par muižiņām vai muižām).4

Kubes kalns atzīmēts arī vairākos izcilā Baltijas vāciešu kultūrvēsturnieka 
un novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742-1823) zīmējumos – 1657. gada 
skicē redzams, ka Kubes kalnā ierīkota kapsēta, savukārt gravīrā, kas attēlo 
poļu un sakšu 1700. gada Rīgas aplenkumu, palisāžu ietvertā Kubes kalna 
tuvumā atzīmētas dzirnavas. Rīgas priekšpilsētas vēl 18. gs. sākumā pārsvarā 
aizņēma pilsētnieku augļu un sakņu dārzi.5
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Pēc Rīgas nonākšanas zviedru pakļautībā tās priekšpilsētas 1626. gadā 
norobežoja ar palisādēm, kuras veidoja Rīgas ārējo nocietinājumu joslu, kas 
sākās pie Sv. Jura hospitāļa (tas atradies netālu no Kubes kalna) un beidzās 
lejpus Lastādijai pie Daugavas. Rīgas priekšpilsētu vēsturē nozīmīgs bija 
1772. gads, kad sāka īstenot 1769. gadā Pēterburgā un Maskavā izstrādāto 
Rīgas izbūves projektu. Lai nostiprinātu pilsētas nocietinājumu sistēmu un 
neļautu iespējamam ienaidniekam piekļūt pilsētas valnim, vaļņa priekšā iz-
veidoja 130 asu (400 metru) platu neapbūvētu joslu – esplanādi jeb glasi (līdz 
tag. Elizabetes ielai). 1772. gadā vienas dienas laikā esplanādei paredzētajā 
teritorijā nojauca visu apbūvi (ap 100 ēkas), atstājot daudzus cilvēkus bez 
pa jum tes. 6 1784./1785. gadā noraka arī Kubes kalnu, no kura bija iespējams 
pārraudzīt un ar lielgabaliem apšaudīt pilsētu, bet ar iegūto zemi uzpildīja 
esplanādi.7 Palisāžu sistēma sasniedza jau tag. Matīsa ielu, taču tās bija grūti 
uzturamas, un 1808. gadā palisādes, kuras tobrīd savu militāro nozīmi jau 
bija zaudējušas, tika nojauktas. 1784. gadā Rīgas priekšpilsētas sadalīja trīs 
ad mi nistratīvās daļās, no kurām zemes abpus tag. Brīvības bulvārim ietvēra 
Ģer trūdes, vēlākā Pēterburgas priekšpilsēta.

Kādreizējā viduslaiku pilsētas teritorija un struktūra modernizācijas laik-
metā vairs neatbilda pilsētas izplešanās un attīstības tendencēm. 1857. gada 
26. augustā Krievijas cars Aleksandrs II atļāva nojaukt lielos zemes vaļņus 
ap Rīgas pilsētu, un tā paša gada 5. novembrī militārā pavēlniecība nodeva 
militāros nocietinājumus Rīgas rātes rīcībā. Lai gan nojaukšanas darbi sākās 
jau pēc desmit dienām, tie līdzekļu trūkuma dēļ ieilga līdz 1863. gadam.8 
Līdz ar vaļņu nolīdzināšanu tika apvienota Iekšrīga jeb Vecrīga un Ārrīga, 
bet bijušais nocietinājumu grāvis tika pārveidots par pilsētas kanālu. 

Pēc vaļņu nojaukšanas esplanādē ierīkoja ielas. 1860. gadā ierīkoto ielu 
gar karavīru apmācības laukumu nosauca par Esplanādes ielu, kas stiepās no 
Aleksandra ielas (tag. Brīvības bulvāra) līdz Nikolaja ielai (tag. Kr. Valdemā-
ra ielai), 1870. gados tā tika pārdēvēta par Esplanādes bulvāri, bet 1885. ga-
dā – par Totlēbena bulvāri. Nodibinoties Latvijas Republikai, iela 1923. gadā 
ieguva Kalpaka bulvāra nosaukumu (1941. gadā tas savukārt tika pārdēvēts 
par Komunāru bulvāri).9 

Mūsdienu Kalpaka bulvārim iepretim esošā Esplanāde ilgu laiku tika iz-
mantota militārām mācībām un parādēm, tajā norisinājās Baltijas lauksaimnie-
cības izstādes (1865., 1871. un 1889. gadā), 1888. gadā pēc J. F. Baumaņa pro-
jekta tajā tika uzcelts III Latvijas Vispārējo dziesmu svētku pagaidu koncert-
nams, bet 1901. gadā Esplanādē tika rīkota Rīgas 700 gadu jubilejas izstāde. 
1902. gadā uzsākta laukuma ārējā perimetra apzaļumošana pēc G. F. F. Kū-
falta projekta, starpkaru periodā 1920.–1930. gados vairākkārtīgi būvētas pa-
gaidu estrādes dažādu svētku norisēm, bet 1950.–1952. gadā tajā iekārtoti ap-
stādījumi.10 Savukārt zemesgabals Kalpaka bulvāra un Reimersa ielas stūrī 
tika apbūvēts tikai 1984. gadā, kad tajā tiek uzcelta ekskluzīva un moderna 
viesnīca (tag. „Reval Hotel Rīdzene”, paplašināta 1998.–1999. gadā).11

Intensīva mūra ēku celtniecība priekšpilsētās aizsākās 19. gs. pēdējā ce-
turksnī. 1860. gados bulvāru lokā tika uzceltas tikai dažas ēkas, bet tad sāka 
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NO NAMNIEKU DĀRZIEM LĪDZ NEOGOTISKAI SAVRUPMĀJAI.. 11

celt daudzstāvu namus. Līdz 1870. gadiem bulvāru apbūvē dominēja divu 
un trīs stāvu ēkas, kādas bija arī Jāņa Frīdriha Baumaņa projektētās dzīvoja-
mās savrupmājas – Mencendorfa nams Raiņa bulvārī 9 un Kerkoviusa nams 
Kalpaka bulvārī 4.12

J. F. Baumanis (1834. gada 4. jūnijs – 1891. gada 31. marts) tiek uzskatīts par 
pirmo latviešu profesionālo arhitektu ar akadēmisko izglītību. 1860.–1862. ga dā 
J. F. Baumanis ar arhitekta L. Bonšteta atbalstu studēja Berlīnes Būvakadēmijā, 
bet 1862.–1863. gadā – Pēterburgas Ķeizariskajā Mākslas akadēmijā13 (1865. ga-
dā ieguva tās arhitekta diplomu). Jau mācību laikā kopā ar studiju biedru 
R. Pflūgu viņš izstrādāja Vidzemes bruņniecības nama (tag. Saeimas ēkas) 
projektu, kas tika īstenots 1863.–1867. gadā. Pēc studijām Baumanis at grie zās 
Rīgā, uzsākot aktīvu projektēšanu un plašu praksi, no 1870. līdz 1880. ga dam 
būdams arī Vidzemes guberņas arhitekts. J. F. Baumanis bija arī ak tīvs gan 
sabiedrisko organizāciju darbinieks, gan nacionālās jaunlatviešu kus tības da-
lībnieks – viņš bija viens no Rīgas Arhitektu biedrības (1879. gadā) un Rīgas 
Latviešu biedrības dibinātājiem (1868. gadā; priekšsēdētājs 1872.–1875. gadā), 
piedalījās Pirmo latviešu dziesmu svētku organizēšanā un norisēs, kā arī dar-
bojies Rīgas vingrotāju biedrībā.14

Starp Baumaņa ievērojamākajiem darbiem (kopumā viņš projektējis ap 
pus otra simtu ēku) atzīmējamas ēkas A. Kalniņa ielā 6 un 8, Elizabetes ielā 18 
un 20, Merķeļa ielā 4 (cirks), 5, 7 un 9, Raiņa bulvārī 27, 29 (Lomonosova 
ģimnāzija) un 31 (Apgabaltiesas ēka, tag. Augstākās tiesas nams), Kr. Barona 
iela 1 (Aleksandra ģimnāzija, tag. Latvijas Mūzikas akadēmija), Amatnieku 
biedrības nams Vaļņu un Audēju ielas stūrī (gājis bojā Otrā pasaules kara 
laikā); pēc viņa projektiem celtas arī 17 baznīcas Vidzemē un Dienvidigau-
nijā. Nozīmīgāko J. F. Baumaņa arhitektūras mantojuma daļu veido lielās 
sabiedriskās ēkas.15 Tomēr tieši tagadējo Rīgas bulvāru teritorijā Baumanis 
ir dar bojies visintensīvāk. Pēc J. F. Baumaņa projektiem ir uzcelta apmē-
ram trešā daļa no visām Rīgas bulvāru loka ēkām, kopumā 54 dzīvojamās 
un sabiedriskās ēkas Rīgas bulvāros celtas pēc viņa projektiem (salīdzināju-
mam, piemēram, K. Felsko ir autors 19 ēkām bulvāru lokā, H. Šēls – 13, bet 
R. Pflūgs – 12 ēkām).16 Kā atzīmējis arhitektūras vēstures pētnieks J. Krastiņš,  
bulvāru loka apbūvei „Felsko radīja mugurkaulu, Baumanis – seju”.17 

Nams Kalpaka bulvārī 4, ko J. F. Baumanis projektēja pilsētas galvam Lud-
vigam Vilhelmam Kerkoviusam, bija viena no izteiksmīgākajām bulvāru lo-
ka dzīvojamajām ēkām. Mūsdienās ēka iekļauta valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā tika celta 
brīvā gruntsgabalā (9. grupa, 19. grunts) pēc 1874. gada 16. martā apstiprināta 
projekta. 1878.gada 10. aprīlī apstiprinātais projekts paredzēja piebūvētu ie-
ejas daļu un iebraucamos vārtus.18 Baumanis arī projektējis Kalpaka bulvāra 4 
ēkai līdzās esošos daudzstāvu īres namus Brīvības bulvārī 19 un 21 un Natā-
lijas Emmas Mencendorfas savrupmāju (tag. Francijas Republikas vēstniecības 
ēka) Raiņa bulvārī 9. Abas īres namu ēkas celtas 1876. gadā eklektisma stilā, 
savukārt Raiņa bulvārī 9 izvietotā savrupmāja veidota greznās piesātinātās 
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neorenesanses un neobaroka formās (ēka celta 1872.–1876. gadā).19 Tomēr jā-
piekrīt, ka ēka Kalpaka bulvārī 4 nevainojami iekļaujas stilistiski atšķirīgu 
ēku vidū, veidojot kompozicionāli vienotu ansambli.20

19. gs. otrajā pusē dominējošais stils arhitektūrā bija eklektisms, kas centās 
atdzīvināt un bagātināt līdz tam valdošo klasicisma stila arhitektūru. Ek-
lektisma arhitektūrā plaši tika izmantoti dažādu vēsturisko stilu izteiksmes 
līdzekļi un formas, veidojot neogotikas, neorenesanses u.c. stilus. Kā vairāk-
kārtīgi atzīmējuši Latvijas arhitektūras vēsturnieki, termini ‘eklektisms’ un 
‘historisms’ ir savstarpēji saistīti, taču nebūtu korekti sašaurināt historismu 
līdz eklektismam, kas bija viens no historisma paveidiem, kurš arī sakņojās 
vēsturiskajās formās.21

Nams Kalpaka bulvārī 4 tika veidots izteiksmīgās neogotiskās formās. 
Mākslas strāvojums ‘gotikas atdzimšana’ sākās Anglijā 18. gs. vidū, lai gan 
gotiskas formas tika izmantotas jau 17. gs. 20. gados (atzīmēsim, ka Latvijas 
teritorijā tas ir baroka stila ziedu laiks). Tomēr jau 19. gs. pirmajā ceturksnī 
Latvijas teritorijā, piemēram, Mazstraupes viduslaiku pils pārbūvē 1820. ga-
dos, izmantoja gotiskas formas, bet 1835.–1841. gadā veiktā Ēdoles viduslaiku 
pils rekonstrukcija jau iezīmēja neogotiskās tradīcijas veidošanos. Savukārt 
neogotikas attīstībai sabiedrisko ēku celtniecībā pamatus lika Lielās ģildes 
uzcelšana (1853.–1859. gads, arhitekts K. Beine). Jaunas vēsmas Latvijas arhi-
tektūrā ievadīja 1870. gadi, kas saistījās ar atteikšanos no pārmērīga dekora 
par labu racionālākam formu un materiāla lietojumam.22

Neogotikas formas J. F. Baumanis izmantoja arī vairākās citās ēkās – 
Kalpaka bulvārī 5, Merķeļa ielā 12 un 17/19, Basteja bulvārī 10, Raiņa 
bul vārī 33, savukārt Kr. Valdemāra ielas 8 namā gotikas formas traktē-
tas pa visam abstrakti un brīvi.23 Spilgtās neogotikas formās, izmantojot 
Zie meļvācijas un Baltijas Hanzas reģionam viduslaikos raksturīgo ķieģeļu 
gotikas tradīciju, 1902.–1905. gadā pēc arhitekta V. Bokslafa projekta celta 
arī Kerkoviusa namam tuvumā esošā Biržas komitejas Komercskolas (tag. 
Latvijas Mākslas akadēmija) ēka Kalpaka bulvārī 13, kurā gan jūtamas arī 
jūgendstila iezīmes.24

Savrupmāja Kalpaka bulvārī 4 veidota kā trīsstāvu ēka, sekojot neogotikas 
stila piļu asimetriskajai uzbūves shēmai. Neogotikas arhitektūras pētnieks 
arhitekts J. Zilgalvis norāda, ka četrstāvu izbūve ēkas „vienā malā asociējas 
ar torni, šajā daļā izveidots arī erkers, bet divailu vārti atgādina lieveni.”25 
Ēka projektēta kā sava laika tipiska savrupmāja ar diviem pagalmiem, no 
kuriem viens veidots kā neliels slēgts dārzs ar ieeju tikai no īpašnieka dzī-
vokļa, bet otrs kā saimniecības pagalms ar stalli un ratnīcu. Zem ēkas visā 
tās apjomā izbūvēts velvots pagrabs. Nedaudz vēlāk ēkai piebūvēts vienstāva 
ieejas vestibila apjoms.26

Ēkas fasādes (gan pret Kalpaka bulvāri, gan abas sānu fasādes) sedz ba-
gātīgs apmetumā veidots neogotiskais dekors angļu gotikas tradīcijās - otrajā 
stāvā vērojamas smailarkas pārsedzes logu apmalēs, bet ēkas fasādi noslēdz 
plata, ar dzeguļiem dekorēta atika. Šķiet, nav realizēta paredzētā lentveida 
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rustika pirmajā stāvā, tādējādi gan vēl vairāk tiek pastiprināta fasādes verti-
kalitāte, dekoru intensitātei ievērojami pieaugot dzegas virzienā.27 Sākotnējais 
fasādes krāsojums, kas konstatēts pirmā stāva līmenī, bijis dzeltenīgs (tādas 
bijušas arī logu apmales), savukārt ēkas cokols krāsots brūnganīgā tonī. Fa-
sādē pret Kalpaka bulvāri saglabājušies visi sākotnējie logi ar pirmējo ap-
rīkojumu, pirmajā stāvā arī sākotnējie iekšējie slēģi.28

Savrupmājā bija vairāki dzīvokļi – katrā no trim stāviem atradās liels 
labiekārtots desmitistabu dzīvoklis ar atsevišķām ‘melnajām’ jeb sētas kāp-
nēm un ‘meitas’ jeb kalpones istabu pie virtuves. Dzīvokļu plānojums katrā 
stāvā bija identisks, tikai saimniekam paredzētās telpas atradās pirmajā stā-
vā, bet otrā un trešā stāva dzīvokļi bija izīrējami. Ēkas projektā pirmā stāva 
(partera) telpām minētas arī to funkcijas – priekštelpa, kabinets, uzgaidāmā 
telpa, zāle, kamīna istaba, ēdamistaba (tā izvietota centrā), dzīvojamā istaba, 
četras guļamistabas, virtuve, kalpones istaba, vannas istaba un divas tuale-
tes.29 Ēkā sākotnēji bijusi krāsns apkure, taču no krāsnīm saglabājusies tikai 
viena apaļa baltu podiņu krāsns. 1908. gadā ēka pievienota pilsētas kanali-
zācijas sistēmai.30

Lielākā daļa durvju saistāmas ar ēkas celtniecības laiku (pagrabā un pir-
majā stāvā durvis mainītas starpkaru periodā). Interjeros saglabājušās vairā-
kas greznas pildiņu divviru durvis ar kokgriezumu aplikāciju un stilizētas 
gotikas formās veidotas ārdurvis un durvis kāpņu telpā. Ozolkoka vītņu 
kāpnes, kas ir ļoti labi saglabājušās galvenajā kāpņu telpā un veidotas ar 
virpotiem margu balustriem, rāda ļoti augstu amatniecības līmeni. Vairākās 
telpās saglabājušies ozolkoka parketi, kas veidojuši daudzveidīgas, katrā tel-
pā atšķirīgas rakstu kompozīcijas – pirmā stāva pieņemšanas telpā parkets 
veidots šaha galdiņa rakstā, zāles parketā savukārt ietvertas zvaigznes veida 
cēlkoku intarsijas.31

2004. gadā, veicot arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, vairākās 
ēkas telpās tika konstatēti izcili neogotiski polihromi interjeri, kas attiecināmi 
uz 1890. gadiem un kas radušies otrajā apdares periodā (sākotnējās 1870. gadu 
interjeru apdares liecības lielā mērā zudušas). Galvenajā kāpņu telpā un vesti-
bilā konstatēts piesātināts tumši sarkans sienu krāsojums un griestu polihromi 
gleznojumi (dažādu toņu svītru joslas). Pirmā stāva kamīna istabā apdare 
bijusi izteikti, pat fantastiski grezna – sienas lejasdaļā iluzori krāsots cokols un 
pildiņi, sienu augšdaļā veidots sarežģīts paklājam raksturīgs ornaments (tajā 
savijas gotikas un mauru stilu elementi - trejlapji, akantu lapas un čiekuri) 
ar pinuma motīva ietvaru, bet griestu krāsojumu veidojusi sarežģīta kase-
šu kompozīcija ar astoņstaru zvaigzni centrā. Polihromie krāsojumi veidoti 
brūnganos, zilos un sārtos toņos.32 

Šīs gotiski skaistās savrupmājas īpašnieks bija aktīvs un ievērojams Rīgas 
politiskās, sabiedriskās un saimnieciskās dzīves dalībnieks L. V. Kerkoviuss 
(1831–1904), kurš ēkas celtniecības laikā bija pilsētas rātskungs, bet kopš 
1890. gada Rīgas pilsētas galva. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā ar ēku un 
tās īpašnieku bija cieši saistīta arī Rīgas Mākslas veicināšanas biedrības un 
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Rīgas pilsētas gleznu galerijas vēsture. Pēc L. V. Kerkoviusa nāves par ēkas 
īpašniekiem kļuva viņa radi (mantinieki), bet 1920. un 1930. gadu dokumenti 
sniedz ļoti fragmentāras liecības par ēkas izmantošanu un pārveidošanu.33 
1940. gadā ēkā Kalpaka bulvārī 4 atradās gan dzīvokļi, gan dažos dzīvokļos 
izmitinātas iestādes. Pirmajā stāvā bija izvietojies Veselības kopšanas muzejs 
(vismaz kopš 1934. gada), otrajā stāvā – akciju sabiedrība „Ķieģelis”, bet tre-
šajā stāvā – korporācijas „Imerija” konventa dzīvoklis (kopš 1936. gada). Ēkā 
bija arī pieci dzīvokļi, no kuriem trīs bija vienistabas bez virtuvēm un atradās 
pagrabā, viens vienistabas dzīvoklis ar virtuvi atradās virs autogarāžas (pa-
galma piebūves) un viens divistabu dzīvoklis bēniņos.34

1940. gadā interesi par namiem Kalpaka bulvārī 4 un Raiņa bulvārī 9 
sāka izrādīt Latvijas Universitāte. Tā paša gada 15. jūlijā Latvijas Universi-
tāte lūdza izglītības ministru piešķirt jaunas telpas tās Centrālās bibliotēkas 
vajadzībām, norādot, ka līdzšinējās telpas LU ēkā Raiņa bulvārī 19 „jau sen 
vairs neatbilst bibliotēkas vajadzībām” un ka LU „Saimniecības Padome no-
nākusi pie atzinuma, ka Centrālās bibliotēkas patreizējām vajadzībām būtu 
piemēroti nekustamie īpašumi Kalpaka bulv. Nr. 4 un Raiņa bulv. Nr. 9, kuru 
robežas saiet kopā. Šo namu pārbūve un pielāgošana bibliotēkas vajadzībām 
prasītu samērā nelielus līdzekļus”.35 Kalpaka bulvāra 4 ēka šajā laikā pie-
derēja Kerkoviusa mantiniekiem, kuri bija Vācijas pilsoņi, bet viena daļa arī 
Latvijas Kredītbankai, savukārt nams Raiņa bulvārī 9 piederēja N. Mencen-
dorfai, kura jau ilglaicīgi atradās Šveicē, un visi īpašnieki (spriežot pēc LU 
1940. gada 8. augusta vēstules Izglītības ministrijai) bija gatavi pārdot savas 
daļas LU – Mencendorfas pilnvarnieks par 300 000 latiem, bet Kerkoviusu 
pilnvarnieks – par 200 000–250 000 latiem (atkarībā no iespējas pārvest naudu 
uz ārzemēm nama toreizējiem īpašniekiem).36 

Pielāgojot ēku bibliotēkas vajadzībām un veidojot gan lasītavas, gan 
grāmatu glabātuves, tika ievērojami pārveidotas un pārbūvētas iekštelpas. 
Jau 1940. gada aprīlī, domājot par ēkas pielāgošanu bibliotēkas vajadzībām, 
LU Saimniecības padome vērsās pie arhitekta V. Krūmiņa, septembrī Rīgas 
būvju pārvalde atļāva ap ēku ierīkot būvžogu, bet nākamā gada pavasarī 
Universitātes bibliotēka bija pilnībā pārvietojusies uz jaunajām telpām Kalpaka 
bulvārī 4.37 Kerkoviusa greznā savrupmāja sāka jaunu dzīves cēlienu, tomēr 
joprojām saglabājot sevī ievērojamu pagātnes kultūras mantojuma daļu.
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Durvis kāpņu telpā

Kāpnes
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Griestu polihroms krāsojums bijušajā Kamīna telpā. 1890. g.

Griestu polihroms krāsojums. 1890. g.
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GEORGS BRIEŽKALNS

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 
BIBLIOTĒKAS ĒKAS 

VĒSTURES LAPPUSES

Rakstā sniegts ieskats Latvijas Universitātes Bibliotēkas ēkas vēs tu rē, ie-
pazīstinot gan ar arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa dzīves un dar ba gaitām, 
gan ar ēkas īpašnieka Ludviga Vilhelma Kerkoviusa biogrāfiju, gan arī ar ēkas 
izmantojumu Rīgas kultūras dzīvē no 19. gad simta 70. gadiem līdz 20. gad-
simta sākumam. Autors ir apzinājis arhīvu materiālus arī par norisēm ar un 
ap ēku 20. gadsimta 20. un 30. gados, ieskicējot tās nodošanu Universitātei 
1940. gada rudenī bib liotēkas vajadzībām.

Kalpaka bulvārī 4 izvietotajam Latvijas Universitātes Bibliotēkas namam 
ir interesanta vēsture, ar kuru saistīti cilvēki un iestādes, kam bijusi nozī-
mīga loma gan Rīgas, gan visas Latvijas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 
To projektējis un cēlis pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts Jānis 
Frīdrihs Baumanis pēc tā cilvēka pasūtījuma, kura vārds – Ludvigs Vilhelms 
Kerkoviuss – ieņem redzamu vietu mūsu pilsētas vēsturē.

Jānis Frīdrihs Baumanis (1834–1891) dzimis un bērnību pavadījis Zaķusa-
lā. Pēc tēva pār agrās nāves 11 gadus veco zēnu ierakstīja enkurniekos par tēva 
darba turpinātāju. Lasīt un rakstīt viņu iemācīja māte Karlīne Elēne. Par viņu 
J. F. Baumaņa biogrāfs raksta, ka tā bija „darbīga, dievbijīga un stipra rakstura 
māte”, kura savus sešus bērnus audzināja viena pati ļoti grūtos apstākļos un 
ar lielām pūlēm. Jau nekļa gados J. F. Baumanis gatavojās skolotāja amatam, 
bet 19 gadu vecumā sāka strādāt pie namdara J. Staudena Rīgā; šajā darbā 
viņš sabija trīs gadus. Tomēr jauneklis neapmierinājās ar namdara amatu, jo 
gribēja izglītoties tālāk, lai kļūtu par būvmeistaru. No 1856. līdz 1860. gadam 
viņš strādāja arhitekta Heinriha Šēla (Scheel) (1829–1909) birojā. Brīvo laiku 
J. F. Bau manis izmantoja pašmācībai, lasīdams grāmatas par būvniecību.

Tajā laikā, sakarā ar pilsētas teātra (tagad – Nacionālā opera) celt niecību, 
Rīgā uzturējās pazīstamais arhitekts profesors Ludvigs Bonštets (Bonstedt) 
(1822–1885), kurš ievēroja čaklo un spējīgo jaunekli. Šiem kontaktiem bija 
milzīga loma J. F. Baumaņa dzīvē. Novērtējis jaunekļa lielās spējas, profe-
sors L. Bonštets ieteica viņam doties uz Berlīni studēt arhitektūru. Profesors 
bija pat ar mieru maksāt par jaunā censoņa mācībām. Ar viņa palīdzību un 
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atbalstu J. F. Baumanis 1860. gadā devās uz Berlīnes Būvakadēmiju, lai iegūtu 
augstāko izglītību. Pēc saspringtām mācībām Berlīnē J. F. Baumanis 1862. ga-
da ziemā ieradās Pēterburgā, lai tur pabeigtu savu profesionālo izglītību. 
Līdz 1863. gada jūnijam viņš apmeklēja Pēterburgas Mākslas aka dē miju un 
nokārtoja tur rakstisko eksāmenu būvniecībā.

Laikā, kad J. F. Baumanis mācījās Berlīnes un Pēterburgas akadēmijā, tur 
valdīja stingrs klasiskais virziens. Tas arī noteica J. F. Baumaņa māksliniecisko 
būvdarbību. Palaikam viņš izmantoja arī gotikas formu valodu, tomēr vairāk 
klasiskās arhitektūras likumību nozīmē.1

1863. gadā J. F. Baumanis guva pirmo lielo profesionālo atzinību – jaunce-
ļamā Bruņniecības nama (tagadējā Latvijas Republikas Saeimas ēka) pro jekts, 
kuru viņš bija izstrādājis kopā ar arhitektu R. Pflūgu (Pflug) (1832–1885), ie-
guva konkursā pirmo prēmiju – 1500 rubļu. Viņiem abiem arī uzdeva vadīt 
šī nama celtniecības darbus. No šī brīža sākās ilgstoša un ārkārtīgi veiksmīga 
J. F. Baumaņa darbība arhitektūras un celtniecības jomā.

Ārpus savas plašās privātās prakses J. F. Baumanis 1870.–1880. gadā veica 
Vidzemes guberņas arhitekta pienākumus. Būdams šajā amatā, viņš izstrādāja 
apmēram 20 pareizticīgo baznīcu plānus Sāmsalā un Vidzemes igauņu daļā, 
kā arī daudzu kroņa skolu plānus: 1869. gadā viņš uzcēla Lomonosova ģim-
nāziju Rīgā, 1876.–1878. gadā – bijušo Valsts bankas kantori (L. Pils ielā 12) 
u.c. ēkas. Taču J. F. Bauma ņa arhitekta un celtnieka darbības pamatintereses 
un vieta, kur viņa talants izpaudās visspilgtāk, bija Rīgas bulvāru rajons.2

Arhitektūras vēstures speciālisti atzīmē ne tikai J. F. Baumaņa māk sli-
niecisko daudzveidību un profesionālo meistarību, bet arī viņa neparasto 
ražību. Bulvāros vien 54 ēkas (vairāk nekā trešā daļa) celtas pēc J. F. Bau-
maņa projektiem. Kā atzīmē arhitektūras vēsturnieks profesors J. Krastiņš, 
daudzas ēkas, kuras J. F. Bauma nis uzcēlis Rīgas bulvāros, veido pilsētvides 
noskaņu šajā ansamblī. J. F. Baumaņa arhitektoniskā jaunrade noteica Rīgas 
bulvāru seju.3

Pēc J. F. Baumaņa projektiem uzceltas dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 5, 
7 un 9, K. Barona ielā 6, 8 un 10, Elizabetes ielā 18 un 20, viesnīca Rai ņa 
bulvārī 33.4 1888.–1889. gadā viņš uzbūvēja Salamonska cirku (Mer ķeļa ielā 
4). Projektējot cirka kupolu, J. F. Baumanis apliecināja sevi kā talantīgu un 
izdomas bagātu konstruktoru.5 Ugunsdrošu kupolveidīgo konstrukciju, kā arī 
virs tās atrodošos lākturi viņš izveidoja no dzelzceļa sliedēm. Katrs stabs, 
uz kuriem balstās visa konstrukcija, ir veidots no trim dzelzceļa sliedēm, jo 
J. Baumaņa laikā profiltēraudi un profilējumi Rīgā vēl nebija dabūjami.6

Bez lielām sabiedriskajām un dzīvojamām mājām Rīgā J. F. Baumanis sa-
gatavoja arī daudzu nelielu celtņu projektus Zaķusalā, Zasulaukā, Jūrmalā 
un Jelgavā.7

Veidojot dzīvojamo ēku fasādes, J. F. Baumaņa stilam raksturīgas gan re-
nesanses, gan gotikas iezīmes, dažkārt sastopami arī abu stilu sajaukumi. 
Starp renesanses stila būvēm ar savu bagātīgo, nosvērto formu un ornamentu 
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valodu izceļas Mencendorta nams (domāta ēka Raiņa bulvārī 9, kur tagad at-
rodas Francijas vēstniecība; nejaukt ar 17. gs. beigās celto Mencendorfa namu 
Vecrīgā, Grēcinieku ielā 18, kur tagad atrodas rīdzinieku māja – muzejs!).8

Tomēr, kā raksta Augusts Malvess, par J. F. Baumaņa labāko gotiskā stila 
izveidojumu varētu nosaukt LU Bibliotēkas ēku (bijušais Kerkoviusa nams) 
Kalpaka bulvārī 4, kuru viņš uzcēla 1874. gadā.9

Jāatzīmē, ka J. F. Baumanis aktīvi piedalījās latviešu tautas kultūras un 
sabiedriskajā dzīvē. 1868. gadā viņš bija viens no Rīgas Latviešu biedrības 
(RLB) dibinātājiem un palika šīs organizācijas biedrs līdz sava mūža galam. 
1872.–1874. gadā viņš bija RLB vadītājs, bet 1880. gadā tika ievēlēts par tās 
goda locekli. Biedrības nams tika celts pēc J. F. Baumaņa projekta, diemžēl šī 
ēka 1908. gadā nodega, tādēļ tā ap lūkojama vienīgi senos fotoattēlos. 10

Tagad daži vārdi par cilvēku, kura uzdevumā J. F. Baumanis pro jektēja un 
uzcēla namu Kalpaka (tajā laikā – Totlēbena) bulvārī 4 – Ludvigu Vilhelmu 
Kerkoviusu (1831–1904).

Kerkoviusu dzimta cēlusies no Lejasreinas novada Vācijā, un pir mās ziņas 
par to atrodamas jau 12. gadsimtā.11 L. Kerkoviuss savā ģi me nē bija vecākais 
no deviņiem bērniem. Viņš mācījās Napoleona Asmusa privātskolā, vēlāk 
bija māceklis sava vectēva koktirdzniecības uzņēmumā. Pēc amata prasmju 
apgūšanas L. Kerkoviuss turpināja strādāt tirdzniecības jomā un vēlāk kļuva 
par pilntiesīgu firmas „John Hammer” kompanjonu.

1871. gadā L. Kerkoviuss kļuva par Pirmās ģildes tirgotāju (Krievijas im-
pērijā Pirmajā ģildē tika uzņemti lielie rūpnieki un lieltirgotāji), viņš bija arī 
Lielās ģildes vecākais (Lielā ģilde – vācu tirgotāju organizācija Rīgā). 1873. ga-
dā viņu ievēlēja par Rīgas rātes locekli, bet 1874. gadā – par rātskungu. Rātē 
viņš darbojās daudzos amatos – bija Pirmās instances apelācijas tiesas asis-
tents, Sv. Gara konventa un Kampenhauzena trūkumcietēju fonda inspektors, 
Nabadzīgo fonda inspekcijas priekšsē dētājs. 1878. gadā Kerkoviusu ievēlēja 
par Rīgas pilsētas galvas biedru. Šo amatu viņš ieņēma 12 gadus.12

1890. gada 19. jūnijā Rīgas dome vienbalsīgi ievēlēja viņu par Rīgas pil-
sētas galvu. Kā atzīmē V. Zariņa, L. Kerkoviusa vadībā Rīgas pilsētas valde 
spēja sekmīgi risināt problēmas, kas radās pilsētā sakarā ar iedzīvotāju skai-
ta straujo pieaugumu 19. gadsimta beigās.13 Laika posmā, kad L. Kerkoviuss 
vadīja Rīgas pašvaldību, granītā tika izbūvēts Daugavas krasts, uzcelts Rīgas 
pilsētas 1. slimnīcas operāciju bloks, turpat atklāta poliklīnika, izveidota pil-
sētas bibliotēka rātsnamā, uzcelti gājēju tiltiņi pāri pilsētas kanālam pie Rīgas 
pilsētas teātra (t.sk. Timma tiltiņš pretim LU galvenajai ēkai), ierīkoti akmens 
krāvumi, strautiņš ar kaskādēm, ūdenskritumiem un alpināriju Bastejkalnā, 
atklāts pontontilts pāri Daugavai, izveidota ūdenstransporta sistēma Dauga-
vā, strauji attīstījās Rīgas ostas saimniecība u.tml. L. Kerkoviusa laikā sāka 
celt Rīgas pilsētas 2. teātra ēku (tagadējo Nacionālo teātri). L. Kerkoviuss bija 
arī Rīgas Mākslas muzeja (tagad Valsts Mākslas muzejs) celtniecības iniciators 
un uzraudzīja projektēšanas un celtniecības darbus, bet diemžēl pats vairs 
nepiedzīvoja muzeja atklāšanu.14
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1901. gadā viņš vairs neuzņēmās turpināt pilsētas vadību, jo bija jau 70 
gadus vecs, tomēr arī turpmāk darbojās daudzās komisijās, bija Rīgas Lat-
viešu biedrības goda biedrs. Augstu vērtējot L. Kerkoviusa nopelnus pilsētas 
saimniecības attīstībā, Rīgas dome 1901. gada 11. jūnijā piešķīra viņam Rīgas 
goda pilsoņa nosaukumu.15

1901. gadā viņš sastādīja testamentu, novēlot Rīgas pilsētai 26 gleznas 
no savas gleznu kolekcijas. Šo novēlējumu pēc L. Kerkoviusa nāves izpildīja 
viņa brālis Teo dors. 1904. gada 6. septembrī Rīgas pilsēta ar pateicību pie-
ņēma šos mākslas darbus. Vēlāk tie papildināja jaunuzceltā Rīgas Mākslas 
muzeja fondus.16

L. Kerkoviuss miris 1904. gada 18. jūlijā un apglabāts Lielo ka pu Sv. Pē-
tera draudzes nodalījumā. Laikabiedri viņu raksturoja kā pašaizliedzīgu un 
drosmīgu, savās prasībās stingru cilvēku. Nekrologā bija uzsvērti viņa pilsoņa 
tikumi – dzimtās pilsētas mīlestība, patiesīgums un apziņa brīvprātīgi kalpot 
vispārības labā.17 Lielās un draudzīgās Kerkoviusu dzimtas turpinātāji tagad 
dzīvo Šveicē, Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā un pat Dienvidāf-
rikas Republikā.18

Tagad par divām iestādēm, kuru vēsture arī bija saistīta ar namu Kalpaka 
bulvārī 4. Runa ir par Rīgas mākslas veicināšanas biedrību {Rigasche Kunstve-
rein) un Rīgas pilsētas gleznu galeriju (Städtishe Gemälde Galerie). Doma orga-
nizēt Rīgā mākslas biedrību šejienes baltvāciešu sabiedrībā brieda pamazām. 
Pirmo impulsu tai deva jau 1820. gadā organizētā mākslinieka E. Boses (Bosse) 
darbu izstāde, kas guva lielus panākumus. Iniciatīvu toreiz izrādīja Rīgas 
iedzīvotāju literāri praktiskā savienība (Literarisch-praktishe Burgerverbindung 
Rigas), kura mēģināja pievērst Rīgas sa biedrības uzmanību mākslas vērtībām, 
kas savāktas personiskajās kolekcijās, taču toreiz šai iniciatīvai turpinājuma 
nebija.19

Nākamā mākslas izstāde Rīgā tika organizēta 1836. gada decembrī, kad 
itālis Antonio Rati (Ratti) viesnīcā „Stadt London” parādīja savu vara grebumu 
un litogrāfiju kolekciju. Tai arī bija lieli panākumi. Rakstos, kurus izstādei 
veltīja pilsētas laikraksts „Stadtblätter”, tika izteikta nožēla, ka šādas izstā-
des Rīgā notiek tik reti. Par paraugu tika minētas vācu pilsētu – Drēzdenes, 
Berlīnes, Hamburgas u.c. mākslas biedrības, tās organizēja ceļojošas (tolaik 
teica – mobilas) mākslas izstādes. Pēc tam ideja organizēt Rīgā biedrību, kas 
regulāri rīkotu mākslas izstādes, tika apspriesta visai bieži, tiesa, šādas ap-
spriešanas te pierima, te atsākās ar jaunu spēku.20

Mākslas izstāžu organizācijā darbojās privātpersonas. Kā piemēru var mi-
nēt pa stāvīgo mākslas izstādi, ko 1862. gadā savā mājā bija sarīkojis māksli-
nieks un zīmē šanas pasniedzējs A. Mihelsons un kura pastāvēja 17 gadus.21

Visbeidzot 1867. gada pavasarī grupa Rīgas baltvāciešu izstrādāja mākslas 
bied rības statūtu projektu, un 1867. gada 28. aprīlī Rīgas pilsoņu apvienības 
kopsapulcē (allgemeine Versammlung der Bürgerverbindung) notika šī projek-
ta lasījums, pēc kura sapulce nolēma to nodot apstiprināšanai augstākajās 
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instancēs ar biedrības pare dzēto nosaukumu „Vidzemes, Igaunijas un Kur-
zemes mākslas biedrība” (Kunstverein für Liv-, Est- un Kurland).22

1867. gada 31. maijā statūtu projekts tika atrādīts Vidzemes gubernato-
ram, bet 8. jūnijā to nosūtīja Krievijas impērijas iekšlietu ministram. Un tikai 
1870. gada 14. janvārī Pilsoņu apvienība beidzot saņēma iekšlietu ministra 
grāfa A. Timaševa apstiprinātos mākslas biedrības statūtus. Daudzi paragrāfi 
gan bija jūtami mainīti. Tā, piemēram, tika mainīts jaunās biedrības nosau-
kums – tagad tas bija „Rīgas māk slas biedrība” (Rigasche Kunstverein), kuras 
oficiālais nosaukums krievu valodā bija „Pижское общество поощрения 
искусств”.23  1870. gada 22. maijā visi, kas vēlējās iestāties mākslas biedrībā, 
vienojās dibināšanas sapulcē, un šo datumu tagad uzskata par Rīgas mākslas 
biedrības dibināšanas dienu.24

Kopš sava dibināšanas brīža Rīgas mākslas biedrība uzsāka aktīvu dar-
bību. No 1871. gada regulāri tika rīkotas mākslas izstādes, kurās līdzās balt-
vāciešu mākslinieku darbiem bieži eksponēja Vācijas un Krievijas māksli-
nieku darbus – lai minam tādus vārdus kā krievu mākslinieki I. Kramskojs, 
A. Kuindži, I. Repins, vācu mākslinieki A. Beklīns, M. Klingers, A. Mencels, 
mūsu tautietis K. Hūns u.c. Tādējādi biedrība lielā mērā ietekmēja Rīgas un 
Baltijas guberņu kultūras dzīvi.25

Sevišķi jāatzīmē loma, kāda šai biedrībai bija izcilā latviešu mākslinieka 
ainavis ta Vilhelma Purvīša dzīvē. Viņu uzaicināja piedalīties 1898. gada māk-
slas izstādē, ko organizēja Rīgas mākslas veicināšanas biedrība. Šajā izstādē 
V. Purvīša darbiem bija lieli panākumi, kam bija liela nozīme viņa tālākajā 
mākslinieka karjerā. Kā raksta viņa biogrāfs, „(..) Purvīti ar atplestām rokām 
uzņēma apvienība „Kunstverein””.26 Apvienības „Kunstverein” biedru cieņu 
pret V. Purvīša mākslu apliecināja vairākas epizodes. Ar šīs biedrības starp-
niecību tika sarīkota ne viena vien Purvīša izstāde Vā cijā, turklāt V. Purvīti 
ievēlēja arī biedrības valdē. Daži no apvienības biedriem bija īsti V. Purvīša 
mākslas entuziasti, to vidū arī viens no apvienības direktoriem – ārsts barons 
Roderihs fon Engelharts (Engelhardf). Būdams tā laika jauno glezniecības no-
virzienu atbalstītājs, viņš aktīvi sekoja V. Purvīša daiļrades attīstībai un bija 
liels viņa talanta cienītājs.27 Tikai V. Purvīša darba atbalstīšana vien ļauj Rīgas 
mākslas veicināšanas biedrībai pretendēt uz noteiktu vietu latviešu kultūras 
vēsturē.

Rīgas mākslas veicināšanas biedrība savāca arī mākslas priekšmetu ko-
lekciju, kurā 1895. gadā bija 137 gleznas, apmēram 600 vara grebumu un 
zīmējumu, ģipša un marmora statujas, krūšutēli utt., kas bija vai nu nopirkti, 
vai dāvināti.28

Rīgas pilsētas gleznu galerija radās 1866. gadā pēc Rīgas pilsētas rātes 
lēmuma nopirkt tirgotāja Domeniko de Robiani kolekciju, kas sastā vēja no 
46 eļļas gleznām. D. de Robiani ir dzimis Tičino (Šveicē) un pēc Napoleona 
kariem apmetās Rīgā, kļuva par tās pilsoni un uzsāka tirdzniecību. Kolekcija 
nopirkta par ikgadējo pensiju 600 rubļu apmērā, kuru D. Robiani saņēma 
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līdz savai nāvei. Šādā veidā dibinātā pilsētas gleznu galerija, kas tika atvērta 
1869. gadā, drīz palielinājās ar dāvinājumiem un pirkumiem.29

Tā, piemēram, 1873. gadā galerija no Amālijas Ģertrūdes Grosas (1795–1885) 
saņēma 12 gleznu, kuras pilsētai bija novēlējis viņas brālis birģermeistars 
Kārlis Kristofs Gross (1790–1873). Daudzās Eiropas zemēs šo amata nosau-
kumu attiecina uz pilsētas galvu, bet Krievijā no Pētera Pirmā laikiem līdz 
19. gadsimta 60. gadiem tas tika piešķirts arī ierēdņiem, kas strādāja valsts un 
pašvaldību iestādēs. Kārļa Grosa amati bija saistīti ar juridiskajām, dažkārt arī 
ar finanšu zinībām – notārs, vairāku tiesas iestāžu sekretārs un priekšsēdētājs. 
Viņš bija arī bāreņu nama virsinspektors, lielu vērību veltīdams bāreņu ap-
rūpei. K. Grosa novēlējums Rīgas gleznu galerijai bija viens no senākajiem, 
un dāvinājuma sarakstā minētas holandiešu, vācu un franču skolas gleznas 
un pasteļi.30

Lielās ģildes vecākais Džeimss Armitsteds (1826–1879) Rīgas pilsētai 
novēlējis 17 gleznas. Viņš nodarbojās ar linu tirdzniecību un no 1865. līdz 
1868. gadam bija Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs, ir daudz paveicis bir-
žas struktūras un statūtu pilnveidošanā, tirdzniecības un kuģniecības nodokļu 
sistēmas reorganizēšanā. Būdams diezgan bagāts cilvēks, Dž. Armitsteds plaši 
darbojās labdarības jomā. Viņš ziedojis ievērojamus līdzekļus Anglikāņu baz-
nīcas celtniecībai, kuru uzbūvēja 1859. gadā. Viņš arī novēlēja Rīgas pilsētai 
500 000 rubļu, par ko 1899. gadā tika uz celta un uzturēta pirmā bērnu klīniskā 
slimnīca Latvijas teritorijā. Tā bija viena no labākajām bērnu ārstniecības ie-
stādēm Krievijas impērijā un vēlāk tika nosaukta Džeimsa Armitsteda vārdā. 
Kolekcija, kuru viņš uzdāvināja gleznu galerijai, bija vienota – visas gleznas 
ir 19. gadsimta otrās puses vācu mākslinieku darbi. Kolekciju veidoja ainavas 
un sižetiskas kompozīcijas, kurās atbalsojās 19. gs. sākuma romantisms.31

Līdz 1878. gada beigām Rīgas mākslas veicināšanas biedrības un Pilsētas 
māk slas galerijas kolekcijas atradās Rīgas Politehnikuma aulā (tagadējā LU 
Mazā aula Universitātes galvenajā ēkā). Telpa bija par mazu, un jaunas glez-
nas izvietot vairs ne bija iespējams. Konkrētie apstākļi arī palielināja eksponēto 
mākslas darbu bojājumu draudus. Kaut arī tika veikti dažādi pasākumi, lai-
ka gaitā uz daudzām vērtīgām gleznām postošu iespaidu atstāja pārmērīgu 
sausumu radošā Politehnikuma apkures sistēma. Visvairāk cieta darbi, kas 
bija gleznoti uz koka. Koks ne tikai deformējās, bet arī plaisāja, krāsas sāka 
drupt un vietām atdalīties. Tas pats notika arī ar gleznām, kas gleznotas uz 
audek la un vara pamata. Bija skaidrs – ja neko kardinālu nemainīs, pēc kāda 
laika šīs gleznas aizies bojā.

Pilsētas galerijas vadība vairākkārt pievērsa Rīgas rātes uzmanību šiem 
apstāk ļiem, cerot, ka tas stimulēs pilsētas mākslas muzeja celtniecību. 1878. ga-
da jūlijā tā nodeva rātei lūgumu pēc iespējas ātrāk atļaut un uzsākt paredzēto 
muzeja celtniecību vai vismaz parūpēties par Pilsētas gleznu galerijas un māk-
slas veicināšanas biedrī bas kolekcijas izvietošanu pienācīgos apstākļos. Rāte 
sākotnēji gan nepiekrita, taču uzdeva galerijas vadībai izstrādāt detalizētus 
priekšlikumus apdraudētās kolekcijas pasargāšanai. 1878. gada 21. augustā 
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Pilsētas galerijas vadība paziņoja, ka ir tikai viena izeja – nekavējoties ap-
draudēto mākslas priekšmetu kolekciju izvākt no Rīgas Politehnikuma ēkas 
un nomāt tai piemērotu glabātuvi. 13. septembri rāte pieņēma lēmumu – sā-
kumā uz vienu gadu – piešķirt no pilsētas līdzekļiem 2000 rubļu Pilsētas 
mākslas galerijas un Mākslas veicināšanas biedrības kolekcijas izvietošanai. 
Vēl pēc mēneša – 12. oktobrī – tika pieņemts lēmums ar 1879. gada 1. janvāri 
kolekcijas iz vietošanai nomāt telpas L. Kerkoviusa namā. Minētajam mērķim 
atvēlētos 2000 rub ļus pārskaitīja pilsētas budžetā. Tā, lūk, šīs mākslas kolek-
cijas nokļuva namā, kas piederēja L. Kerkoviusam, un tās tur atradās līdz 
1905. gadam.32

Kā liecina arhīva dokumenti, attiecības starp L. Kerkoviusu un Rīgas māk-
slas veicināšanas biedrību, kura izvietoja savus krājumus viņa mājā Totlēbe-
na bulvārī 4, ne vienmēr bijušas gludas. No Pilsētas gleznu galerijas valdes 
1898. gada 13. jūnija sēdes protokola redzams, ka L. Kerkoviuss izmantojis 
savas kontraktā fiksētās tiesī bas atteikt nomu, sešus mēnešus iepriekš brīdi-
not par to nomniekus. Taču viņš izrādī ja gatavību ņemt atpakaļ atteikumu, 
ja Rīgas mākslas veicināšanas biedrība turpmāk būs ar mieru stingri ievērot 
noteikumus, uz kādiem L. Kerkoviuss piekrita ierādīt tai „dzīves vietu” savā 
namā, proti: 1) tur tiks rīkotas tikai biedrības sapulces; 2) tiks rīkotas lekci-
jas; 3) tiks rīkotas pagaidu mākslas izstādes, kurās eksponē tikai gleznas un 
skulptūras. Spriežot pēc protokola teksta, nama īpašnieka neapmierinātību 
radīja tas, ka nomātajās telpās Rīgas mākslas veicināšanas biedrība rīkoja 
rūpniecisko mākslas priekšmetu komercizstādi.33

Pēc arhīva materiāliem redzams, ka konfliktu izdevās novērst. L. Kerko-
viuss atsauca nomas atteikumu, vēlreiz kategoriski apliecinādams savu nevē-
lēšanos, lai viņam piederošā nama telpas tiktu izmantotas arī citiem mērķiem, 
nevis tikai tiem, kas norādīti trīs iepriekšminētajos punktos.34

Sākumā gleznu krājumi atradās ēkas pirmajā stāvā, bet 1890. gadā tos 
pārvietoja uz otro stāvu. Kā redzams no 1899. gadā izdotā pilsētas gleznu 
galerijas un Mākslas veicināšanas biedrības gleznu krājuma kataloga (pēdējais 
publicētais katalogs, kurā atainota ekspozīcija Totlēbena bulvārī 4), gleznu 
izvietojums bija šāds. Ekspozīcija bija sadalīta pa deviņām telpām – priekš-
istabu un astoņām istabām. Saskaņā ar kata logu priekštelpā un pirmajās divās 
istabās atradušies pa lielākai daļai Baltijas māksli nieku darbi, tomēr tur bija 
novietoti arī Pēterburgas Mākslas akadēmijas akadēmiķu un profesoru darbi 
(to skaitā arī K. Brilova un I. Aivazovska gleznas). Ar nedaudziem izņēmu-
miem eksponēti 19. gadsimta darbi. Trešajā istabā (kuru var nosaukt par zāli, 
jo tajā bija izstādīts apmēram 100 darbu) dominējušas holandiešu un flāmu 
māksli nieku gleznas (17. un 18. gs.), starp kurām bija daudz ainavu. Ceturtajā 
istabā bijuši izvietoti ap 30 itāļu gleznotāju darbi, kuros atspoguļota Bībeles 
tematika, arī ainavas un portreti. Piektās istabas ekspozīcija sastāvējusi no 
dažādām gleznām, kuru vidū var minēt vairākas 16. un 17. gs. mākslinieku 
darbu kopijas, šeit apmeklētāji varēja aplūkot arī 19. gs. vācu mākslinieku 
ainavas. Sestās istabas ekspozīcijā bija vairāk nekā 10 nezināmu autoru darbi 
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(katalogā atzīmēti kā „vecās vācu”, „vecās itāļu”, „vecās nīderlandiešu” sko-
las darbi; dominē Bībeles tematika), kā arī 19. gs. otrās puses vācu glezniecības 
skolas ainavas. Arī septītajā un astotajā istabā dominēja vācu glezniecība. Šeit 
atradās vairākas ainavu un portretu grupas.35

1905. gadā visa ekspozīcija no Kerkoviusu nama Totlēbena bulvāri 4 tika 
pār vietota uz jaunatklāto pilsētas mākslas muzeju (tagad – Valsts Mākslas 
muzejs). 1899. gada katalogā uzrādīto gleznu lielākā daļa šobrīd atrodas Ār-
zemju mākslas muzeja fondos Rīgas pilī, bet mazākā daļa – Valsts Mākslas 
muzejā.36

Kā izriet no arhīva dokumentiem, pēc L. Kerkoviusa nāves kā namīpašnie-
ki figu rēja viņa radi, kas apzīmēti ar kopnosaukumu „L. Kerkoviusa mantinie-
ki”.37 Pilnīgas ziņas par to, kas notika ar namu, diemžēl atrast nav izdevies, 
tādēļ tālākais materiāla izklāsts kļūst visai fragmentārs.

Ar 1925. gada 18. aprīli datēts dokuments liecina, ka mājas īpašnieki „ne-
ceļ ie runas” pret sabiedrības „Autotehnika” īpašnieku plāniem ierīkot „Kerko-
viusa sētas mājas telpās” Kalpaka bulvārī 4 akumulatoru uzlādēšanas staciju 
ar elektromotoru. Tālāk seko būvinspektora atsauksme par to, ka pret aku-
mulatoru uzlādēšanas stacijas ierīkošanu pagalma ēkas otrajā stāvā, kā arī 
1,5–2 zirgspēku elektromotora uzstādī šanu minētajās telpās, no būvtehniskā 
viedokļa nekādu iebildumu nav.38

Tomēr ar 1925. gada 4. decembri datēts kāds Rīgas prefektūrai adresēts 
dokuments, kuru parakstījuši „pilsētas valdes loceklis” un „sekretārs” (abi 
paraksti nesalasāmi). Dokumentā apgalvots, ka Kalpaka bulvārī 4 bez būv-
valdes ziņas un atļaujas bijušajā zirgu stallī un ratu telpās nelikumīgi iz-
vietota automobiļu darbnīca. Tālāk atzīmēts, ka gruntsgabals Raiņa 9, kurš 
savienots ar iepriekšminēto gruntsgabalu, kā arī zirgu stallis aizņemts ar 
automobiļu darbnīcām un automobiļiem. Visās minētās darbnīcu telpās ir 
iekārtotas provizoriskas krāsniņas un skārda dūmvadi izlaisti caur logiem, 
kas neatbilst saistošiem noteikumiem un ugunsgrēka gadījumā apdraud visu 
apkārtni. Ņemot vērā iepriekšteikto, dokumentā tiek izvirzīta prasība nekavē-
joties likvidēt visas ierīkotās krāsniņas un slēgt visās iepriekšminētajās telpās 
atrodošās autodarbnīcas un garāžas.39

Ar 1926. gada 21. janvāri datēts izraksts no Rīgas pilsētas valdes sēdes 
protokola, ko parakstījis pilsētas galva Alfrēds Andersons. Šis izraksts ir at-
bilde uz Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta pieprasījumu par 
šīm pašām darbnīcām. Pilsētas valde ziņo: ņemot vērā, ka akumulatoru pār-
lādēšanai lieto zema sprieguma strāvu līdz 5 voltiem, caur ko nekādi kaitīgi 
izgarojumi neceļas, un darbnīcām paredzētās telpas atrodas atsevišķi no ap-
dzīvotām telpām, un ka apkārtējo gruntsgabalu īpašnieki neceļ iebildumus 
pret darbnīcas ierīkošanu. Tādēļ 1926. gada 14. janvārī arī pilsētas valdes sēde 
nolēma necelt iebildumus pret darbnīcas darbību, par to paziņojot Iekšlietu 
ministrijas Administratīvajam departamentam.40

Tomēr sarakste šajā jautājumā beidzās ar dokumentu, kas datēts ar 
1926. gada 2. februāri, kuru parakstījuši Rīgas policijas 2. iecirkņa priekšnieka 
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palīgs un tā paša iecirkņa uzraugs (paraksti nesalasāmi). Tajā teikts: „Ar šo 
ziņoju, ka Kalpaka bulvārī 4 un Raiņa bulvārī 9 automobiļu garāža un darb-
nīcas ir likvidētas.”41

No Rīgas pilsētas Būvvaldes komisijas sēdes protokola noraksta (doku-
ments datēts ar 1928. gada 5. janvāri) redzams, ka komisija apsprieda Iekš-
lietu ministrijas Būvniecības pārvaldes 1927. gada 5. decembra rakstu par sa-
biedrības „Autotehnika” projektu par benzīna tvertnes ierīkošanu Kalpaka 
bulvārī 4. Dokumentā norādīts, ka uzstādīt tilpnes benzīna pārdošanai atļauts 
tikai atklātās vietās, kur iespējams iekārtot automašīnām ērtu iebraukšanu un 
izbraukšanu. Šinī gadījumā to izdarīt nevar šaurā pagalma dēļ. Tā kā, iekār-
tojot benzīna uzpildi Kalpaka bulvārī 4, netālu no Brīvības ielas, sagaidāmi 
traucējumi transporta kustībā, komisija nolēma izteikties pret pie prasītās at-
ļaujas izsniegšanu.42

Dokuments, kuru 1933. gada 27. februārī parakstījis Faivuss Monastirskis 
(dzīvo Kalpaka bulvārī 4, 2. dzīvoklī), lūgts Rīgas pilsētas Būvvaldei „izdot at-
tiecīgu atļauju, nosakot maksimālo cilvēku skaitu, sapulcēm telpās Kalpaka 4, 
dzīv. 2. Minētajās telpās paredzēts noturēt lekcijas, sapulces, laulības aktus un 
banketus”. 1. martā pilsētas būvju nodaļa paziņoja, ka neceļ iebildumus pret 
paredzētajiem pasākumiem ar noteikumu, ka telpās drīkst ielaist ne vairāk 
kā 150 apmeklētāju.43

Pilns šai laikā namā dzīvojošo īrnieku saraksts joprojām nav līdz galam 
noskaidrots. Atbilstoši netiešām norādēm 1934. gada pavasarī te jau atradies 
Veselības kopšanas muzejs (par šo iestādi plašāku ziņu trūkst), un tā telpās 
no 1934. gada vasars sākuma līdz 1937. gada pavasarim savas sēdes noturējusi 
Latvijas Vēža apkarošanas biedrība, bet vēlāk namā kādu brīdi (vismaz līdz 
1939. gada beigām) bija arī Veselības veicināšanas biedrības birojs.

No 1936. gada pavasara nama 3. dzīvoklī iemitinājās studenšu korporācija 
„Imeria”. Tā nodibināta 1924. gada 19. novembrī un 1939. gadā apvienoja vai-
rāk nekā 200 studenšu. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tā, tāpat kā visas 
citas studentu korporācijas, bija spiesta pārtraukt savu darbību Latvijā, un to 
atjaunoja tikai 1949. gadā trimdā, apvienojot savās rindās latviešu studentes, 
kas mācījās dažādās ārzemju augstskolās. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
„Imerija” atjaunoja darbību Latvijas Universitātē.44

Arhīvā atrodams arī Rīgas pilsētas Būvvaldei nosūtītais L. Kerkoviusa 
mantinieku lūgums pagarināt izpildes laiku rīkojumam noasfaltēt viņiem pie-
derošās ēkas pagalmu līdz 1939. gada 31. maijam, „jo līdzekļi šim nolūkam 
nebija šogad paredzēti”. Dokuments datēts ar 1938. gada 10. septembri; tā 
paša gada 14. septembrī būvvalde pa ziņoja, ka termiņš pagalma asfaltēšanai 
pagarināts līdz 1939. gada 15. maijam.45

Ar 1940. gada 7. septembri datēts Universitātes Saimniecības padomes 
raksts Rīgas pilsētas Būvju pārvaldei, kurā ziņots, ka Latvijas PSR Univer-
sitātes rīcībā ir nodots nams Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, kur patlaban notiek 
remonti un kapitālpārbūves. Sakarā ar to Universitāte lūdz atļauju „pie ap-
rādītā nama ierīkot būvžogu izdarāmo pārbūvju vajadzībām”. No uzliktās 
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rezolūcijas izriet, ka būvju pārvaldei iebildumu nav, „bet vajag pieprasīt 
tautas milicijas atļauju”.46

No pēdējiem diviem dokumentiem var iegūt zināmu priekšstatu par pār-
būves darbu norisi Universitātes Bibliotēkas ēkā. Dokuments, kuru 1941. gada 
20. janvārī parakstījis augstskolas prorektors R. Knaps, ietver lūgumu Rīgas 
pilsētas celtniecības trestam atļaut „uzstādīt Universitātes jaunizbūvējamās 
bibliotēkas namā Kalpaka bul vārī 4 četrus apakšminētos elektromotorus ar 
šādu jaudu: 1 gab. centrālapkures ūdens cirkulācijas motors – 0,5 kW; 1 gab. 
grāmatu lifta motors – l kW; 2 gab. ventilācijas motori – 1 kW.

Rīgas pilsētas izpildu komitejas komunālās saimniecības nodaļa 1941. ga-
da 30. janvārī savā atbildē norāda, ka tai nav iebildumu pret minēto četru 
elektromotoru uzstādīšanu.47

Diemžēl neizdevās atrast nekādus dokumentus par Kerkoviusa nama 
iekšējo iekārtojumu 20.–30. gados, par iepriekšminēto dzīvokļu platību un 
izvietojumu, kā arī par ēkas pārbūvi Universitātes Bibliotēkas vajadzībām.
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Arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis (1834–1891)

Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss (1831–1904)
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Ēkas projekts. Fasāde, griezums, situācijas shēma. Arhitekts J. F. Baumanis 1874. g.
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RĪGAS POLITEHNIKUMA, 
RĪGAS POLITEHNISKĀ INSTITŪTA UN 

LATVIJAS AUGSTSKOLAS BIBLIOTĒKAS 
NO 1862. LĪDZ 1919. GADAM

Rīgas Politehnikuma (tālāk – RP) bibliotēku nodibināja 1862. gadā un 
kom plektēja no izdevumiem, ko dāvināja vai nodeva dažādas iestādes vai 
privātpersonas. Neliels skaits bija jaunas, Politehnikuma iegādātas grāmatas.

1862. gada vasarā Rīgas Manufaktūras komiteja nodeva bibliotēkai 
grāmatu kolekciju. Rīgas Biržas komiteja rudenī to papildināja ar 4000 eko-
nomiska un komerciāla satura izdevumiem, bet Rīgas Tehniskā bied rība – ar 
2700 grāmatām. Rīgas Biržas komitejas un Rīgas Tehniskās bied rības nodotās 
grāmatas līdz pat 1912. gadam palika to īpašumā, lai gan bija iekļautas Rīgas 
Politehniskā institūta (tālāk – RPI) bibliotēkas fondu sarakstā (1). 1896. gadā 
Rīgas Politehnikumu pārveidoja par Rīgas Poli tehnisko institūtu. Pirmais Po-
litehnikuma bibliotekārs līdz 1869. gadam bija Dikerts, pēc tam bibliotekāra 
pienākumus pildīja intendants Gallers (1869–1870), kancelejas sekretārs 
R. Bergholcs (1870–1874) un K. Leilands (no 1875. gada), kurš nostrādāja 
bibliotēkā vairāk nekā 39 gadus. Visi bibliotēkas darbinieki strādāja RP un 
RPI profesoru un pasniedzēju vadībā, kuri pildīja bibliotēkas vadītāju (ins-
pektoru) pienākumus.

Pirmais šāds bibliotēkas kurators bija profesors Frīdrihs Klements (F. Cle-
ment, ?–1864. Rīgā), politekonomijas un komerczinātņu pasniedzējs Rīgas 
Politehnikumā 1862.–1864. gadā. Par viņa zinātnisko un pasniedzēja dar-
bu zināms maz. 1863. gadā Rīgas Politehnikuma padomes uzdevumā viņš 
apmeklēja daudzas Vācijas komercijas mācību iestādes, taču 1864. gadā nomi-
ra un nepaspēja realizēt savas idejas un plānus. Ar atklātām lekcijām par 
komerczinātņu jautājumiem viņš piesaistīja ne tikai studentus, bet arī citus in-
teresentus. Rīgas Biržas zālē viņš nolasīja 15 lekciju ciklus politeko no mijā (2). 

Pēc tam bibliotēku pārzināja docents Jūliuss Frīaufs (J. Frühauf), kurš ieradās 
Rīgā no Leipcigas un no 1864. līdz 1866. gadam pasniedza Politehnikumā 
komerczinātnes (3).
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No 1869. līdz 1875. gadam bibliotēku pārzināja profesors Egberts Hoijers 
(E. Hoyer 1836.–1920. Minhenē). Viņš 1862. gadā absolvēja Hanoveres Politeh-
nikumu, kur līdz 1868. gadam strādāja par asistentu. No 1868. gada – Rīgas 
Politehnikuma docents, pēc tam profesors mehāniskajā tehnoloģijā. E. Hoijers 
Rīgas Politehnikumā nostrādāja līdz 1875. gadam un tad pārgāja uz Minhenes 
Politehnikumu, kur viņš tika iecelts par direktoru. Viņa zinātniskie darbi 
mehāniskās tehnoloģijas jomā bija pazīstami gan Rietumeiropā, gan Krievijā. 
E. Hoijera sarakstītās mācību grāmatas mehāniskajā tehnoloģijā izmantoja 
daudzās augstskolās. Viņš arī produktīvi darbojās mehāniskās tehnoloģijas 
popularizēšanas jomā, būdams laikraksta „Rigasche Industrie-Zeitung„ izdevējs 
un redaktors (1874–1875)(4).

Profesors Francis Vēbers (F. Weber, 1834. Berlīnē – 1881. Rīgā) pārzināja 
bibliotēku 1875.–1881. gadā. Rīgas Politehnikumā viņš ieradās 1865. gadā no 
Berlīnes un lasīja lekcijas ķīmijas tehnoloģijā. No 1869. gada – Rīgas Politehni-
kuma profesors, līdz 1873. gadam pārzināja visus teorētiskos un tehnoloģiskos 
ķīmijas kursus. Fr. Vēbera darbības rezultātā no 1866. līdz 1868. gadam Rīgas 
Politehnikumā tika sperti pirmie pētniecības soļi agroķīmijā. No 1870. gada 
līdz savai nāvei vadīja Ķīmijas nodaļu (fakultāti) (5).

Rīgas Politehnikumā izcilu vietu ar saviem oriģinālajiem pētījumiem būv-
me hānikas zinātnē ieņēma profesors Vilhelms Riters (W. Ritter, 1847–1906), 
Cī rihes Politehniskās augstskolas 1868. gada absolvents. Viņš 9 gadus (1873–
1882) sekmīgi strādāja par profesoru Rīgas Politehnikumā, bet pēc atgriešanās 
Cīrihē kļuva par savas kādreizējās alma mater rektoru. Profesors. V. Riters iz-
strādāja grafiskās statikas un tiltu formu lieces aprēķina metodes un kļuva par 
pasaulslavenu lietpratēju lielu tiltu noturības aprēķināšanā. Viņš daudz pūļu 
veltīja inženiertehniskās domas popularizēšnanai. Ilgāku laiku (1876–1881) 
viņš bija „Rigasche Industrie-Zeitung„ redaktors. Šajā laikrakstā profesors V. Ri-
ters publicējis 14 rakstus par tolaik aktuālajiem tiltu būvniecības jautājumiem, 
kā arī pārskatus no ārzemju tiltu būvniecības prakses. Bibliotēku profesors 
V. Riters pārzināja 1881.–1882. gadā (6).

Divdesmit gadus (1882–1902) bibliotēku vadīja profesors Heinrihs Malhers 
(H. Malcher, 1848. Austrijā – 1927. Morāvijā). 1872. gadā viņš pabeidza Cīrihes 
Federālo tehnisko augstskolu, Rīgas Politehikumā un RPI nostrādāja no 1874. 
līdz 1903. gadam. Viņš pasniedza ģeodēziju un inženierbūvi, 1877. gadā ti-
ka ievēlēts par profesoru un, tāpat kā bibliotēku, no 1882. līdz 1902. gadam 
vadīja Inženieru nodaļu (fakultāti). Profesors H. Malhers (kopā ar profesoru 
A. Beku) vadīja Rīgas pilsētas pirmā triangulācijas tīkla izveidi (1880–1882) 
un teritorijas izmērīšanas darbus, izveidoja Rīgas nivelēšanas tīklu (7).

No 1902. līdz 1904. gadam bibliotēkā nomainījās trīs inspektori. Tie bija 
profesori E. Bergmans, M. Štāls-Šrēders un E. Pfūls (8).

Profesors Eižens Bergmans (E. von Bergman, 1857. Odesā – 1919. Rīgā) bija 
ekonomists. 1881. gadā viņš absolvēja Tībingenas universitāti, 1890.–1896. gadā 
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bija šīs universitātes mācībspēks. No 1897. līdz 1918. gadam strā dāja RPI, kur 
1900. gadā kļuva par tautsaimniecības un tirdzniecības zinību profesoru un 
no 1900. līdz 1918. gadam vadīja Tirdzniecības nodaļu (9).

Profesors Martins Štāls-Šrēders (M. Stahl-Schrider, 1862. Vidzemē – 1911. 
Ēģip tē) pēc savas specialitātes bija agronoms. Pēc Politehnikuma ab sol vēšanas 
(1888. g.) bija padziļinājis savas zināšanas dabaszinātnēs Berlīnes un Halles 
universitātēs un Leipcigā aizstāvējis Dr. phil. un Mg. art. bon. (bonitēšana – 
zemes uzlabošana) zinātniskos grādus. No 1892. gada viņš bija RP un RPI 
mācībspēks, profesors (1903–1911). 1906.–1911. gadā profesors M. Štāls-Šrēders 
bija Lauksaimniecības nodaļas dekāns (10).

Profesors Edmunds Pfūls (E. Pfuhl, 1844. Vācijā – 1919. Rīgā) bija me hā-
nis kās tehnoloģijas speciālists. 1866. gadā absolvēja Berlīnes Rūpniecības aka-
dēmijas Mehānikas fakultāti, bija Rīgas Politehnikuma un RPI Mehānikas 
fakultātes profesors (1879–1905). Profesors E. Pfūls veica džutas fizikāli 
mehānisko īpašību pētījumus un, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, 
uzrakstīja vairākas monogrāfijas. E. Pfūls piedalījās arī tekstilrūpniecības 
attīstībā Rīgā. Piemēram, Rīgas Linu un džutas fabrika (1897–1898) būvēta 
pēc E. Pfūla projekta (11).

1904.–1908. gadā bibliotēku pārzināja profesors Gustavs Kiršteins (G. Kir-
stein, 1851. Berlīnē – 1915. ?). 1875. gadā viņš absolvēja RP Inženieru nodaļu, 
1875.–1905. gadā bija RP un RPI mācībspēks, no 1900. gada – profesors būv-
mākslas jautājumos (lauku būvniecībā) (12).

Pēdējais mācībspēks, par kuru zināms, ka viņš pārzināja RPI bibliotēku, 
bija adjunktprofesors Karls Kupfers (K. Kupfer, 1872. Besarābijā – 1935. Rīgā). 
1889.–1893. gadā viņš studējis Tērbatā botāniku un matemātiku. RPI pasnie-
dza tēlotāju ģeometriju, no 1905. gada adjunktprofesors tēlotājā ģeometrijā. 
Kā dabaszinātnieks K. Kupfers īpaši pētījis Latvijas un Igaunijas augu valsti 
un ģeogrāfiju. K. Kupfera lielo pašsavākto herbāriju 1929. gadā par valsts 
līdzekļiem ieguvis LU Botāniskais institūts. Viņš pārzināja bibliotēku no 1908. 
līdz 1915. gadam (13).

Kā jau iepriekš teikts, vispirms Politehnikuma, bet pēc tam – RPI bib lio-
tekāra amatā daudzus gadus strādāja Karls Leilands (1856–1919). Pēc Rīgas 
2. Pagastskolas un Komercskolas beigšanas 1874. gadā no šī paša gada 1. no-
vembra viņš tika norīkots par Rīgas Politehnikuma bibliotekāru. Pēc Politeh-
nikuma pārveidošanas par institūtu viņš no 1896. gada 1. jūlija bija institūta 
bibliotekārs (14).

1904. gada februārī K. Leilands tika apbalvots ar III pakāpes Staņislava 
ordeni (15).

K. Leilanda palīgi bija K. Laurīts (1902–1903), E. Akermanis (1903), J. A. Hā-
gens (1903–1904), K. Laurīts (1905–1908) un J. Mikutovics (1908–1912) (16).

Par visu augšminēto amatpersonu pienākumiem pēdējos (1909) bibliotēkas 
lietošanas noteikumos sadaļā „Bibliotēkas pārvalde„ sacīts:
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„§ 5. A. Bibliotēkas pārvalde sastāv no viena bibliotēkas vadītāja, viena 
bibliotekāra un viena bibliotekāra palīga. Šīs trīs personas vada bibliotēku 
saskaņā ar esošajiem noteikumiem un saskaņā ar tiem atbild par bibliotēkas 
un tās inventāra saglabāšanu.„ Tālāk, § 6, teikts: „Pēc Mācību komitejas (Mā-
cību komiteja – no visiem RPI profesoriem sastāvošs galvenais institūta vadī-
bas orgāns) ieteikuma, bibliotēkas vadītāju no profesoru vai adjunktprofesoru 
vidus uz četriem gadiem ievēl mācību padome.„ Tālāk noteikumos minēta 
bibliotekāra, viņa palīga un bibliotēkas kalpotāja iecelšanas kārtība, seko visu 
šo amatpersonu pienākumu uzskaitījums.

„Bibliotēkas vadītājs pārstāv bibliotēku un tās darbiniekus gan attiecīgo 
Rīgas Politehniskā institūta koleģiālo orgānu un privātpersonu priekšā, gan 
arī to tiešajos sakaros ar ārpasauli.„ Tālāk atzīmēts, ka visi bibliotēkas dar-
binieki un kalpotāji ir pakļauti bibliotēkas vadītājam, kurš vada un organi-
zē viņu darbību. Bibliotēkas vadītājs nosaka veidojamo katalogu struktūru 
un grāmatu iepirkšanas plānu, nosaka mērķtiecīgu bibliotēkas rīcībā eso šo 
līdzekļu izmantošanu, attiecīgajos orgānos pieprasa naudas līdzekļu piešķir-
šanu neparedzētām vajadzībām, apstiprina bibliotēkas rēķinus un paraksta 
tās dokumentus vai paziņojumus.

Bibliotekāra pienākums ir pastāvīga un tieša bibliotēkas vadīšana. Viņam 
jāpievieno visiem bibliotēkai piederošiem priekšmetiem attiecīgas atzīmes, 
jāieraksta tie attiecīgajos inventāra sarakstos vai katalogos un jārūpējas par 
to, lai visas jauniegādātās grāmatas pēc iespējas ātrāk kļūtu pieejamas lietoša-
nai. Viņš rūpējas par bibliotēkas grāmatu fonda izvietošanu un saglabāšanu, 
seko kārtībai un tīrībai visās telpās. Bibliotēkas vadītāja uzdevumā viņš veic 
visus bibliotēkas pasūtījumus, sagatavo nepieciešamos ziņojumus un citus 
rakstus. Viņš arī izdod un pieņem bibliotēkai piederošās grāmatas, uzrauga, 
kā lasītāji ievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, seko, kā bibliotēkas perso-
nāls veic savus pienākumus. Visos jautājumos, kuri attiecas uz bibliotēku un 
vien nozīmīgi neizriet no šiem noteikumiem, bibliotekārs vadās no bibliotēkas 
vadītāja norādījumiem.

Bibliotekāra palīgam jāveic pienākumi, kurus pēc vienošanās ar bibliotē-
kas va dītāju tam uztic bibliotekārs. Viņš arī pārstāv bibliotekāru visos gadī-
jumos, kad tas nevar veikt savus pienākumus.

Bibliotēkas kalpotājiem pēc bibliotēkas vadītāja norādījuma un bibliote-
kāra un viņa palīga vadībā un uzraudzībā jāveic bibliotēkas telpu tīrīšana un 
kārtošana, pēc vajadzības jāpiegādā no uzglabāšanas vietām vai uzglabāšanas 
vietās bibliotēkas grāmatas, jāveic bibliotēkai nepieciešamie rakstu darbi, kā 
arī kurjera darbi (17).

Diemžēl arhīvos izdevās atrast ļoti maz materiālu par to, kā RPI va dība 
risināja bibliotēkas problēmas. 

RPI „Mācību komitejas sēžu pierakstu„ žurnālā 1904. gada 11. februāra 
ierakstā atzīmēts, ka profesors G. Švarcs piedāvā uzticēt bibliotēkas vadīšanu 
komisijai, jo kopš profesora H. Malhera aiziešanas to vada tikai bibliotekārs 
K. Leilands. Komiteja pieņēma lēmumu izvēlēt komisiju profesoru E. Pfūla, 
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K. Bišofa, E. Bergmana, J. Koha un M. Štāla-Šrēdera sastāvā, kurai jāizstrādā 
priekšlikumi jautājumā par bibliotēkas vadīšanu. Sasaukt komisiju tika uz-
ticēts profesoram G. Švarcam.

1904. gada 3. martā bibliotēkas darba organizācijas komisijas priekšsē-
dētājs profesors E. Pfūls ziņoja par tās darbu un paziņoja, ka sagatavošanās 
darbu veikšanai izvēlēta apakškomisija profesoru E. Pfūla, E. Bergmana un 
M. Štāla-Šrēdera sastāvā. Mācību komiteja atbalstīja apakškomisijas radīšanu 
un lūdza komisiju paātrināt bibliotēkas vadīšanas projekta prezentēšanu.

1904. gada 17. martā Mācību komitejas sēdē izskatīja Rīgas Biržas zi ņo-
jumu par to, ka Biržas Komiteja pārtrauc subsīdiju izmaksu in sti tūta biblio-
tēkā uzglabājamās specializētās „ekonomiski–komerciāli–financiālās„ biblio-
tēkas papildināšanai, kas ir Biržas Komitejas īpašums. Tiek izteikts priekš-
likums lūgt Biržas Komiteju nodot šo bibliotēku institū ta īpašumā pret RPI 
bibliotēkas attiecīgās nodaļas dubletiem (neizdevās noskaidrot, vai Biržas 
Komiteja pieņēma šo priekšlikumu – G.B.).

1904. gada 8. aprīļa sēdē Mācību komiteja atbrīvoja profesoru E. Pfū lu sli-
mības dēļ no bibliotēkas vadīšanas izmaiņu komisijas locekļa pie nākumiem 
un viņa vietā ievēlēja profesoru G. Kiršteinu, uzticot viņam komisijas vadību. 
Visbeidzot, 1904. gada 12. maijā, profesors G. Kiršteins paziņoja, ka komisija 
sāk izstrādāt bibliotēkas statūtus. 

1905. gada 28. janvārī Mācību komiteja izskatīja bibliotēkas komisijas un 
dekānu ziņojumu par žurnālu izrakstīšanu uz institūta rēķina, un piekrita 
šim priekšlikumam; žurnāli līdz tam tika izrakstīti uz Biržas komitejas rēķi-
na, kura samazināja savu kredītu šiem mērķiem. Tika pieņemts arī lēmums 
izsūtīt visiem Mācību komitejas locekļiem bibliotēkas statūtu projektu, kurus 
izstrādāja komisija profesora G. Kiršteina vadībā (18).

Nekādus materiālus, kas saistīti ar augšminētās komisijas darbu, ar hīvā 
atrast neizdevās. Bibliotēkas grāmatu fonds papildinājās uz speciāli izdalītas 
naudas rēķina, kā arī ar dāvinātajām un novēlētajām grāmatām, kuras atbilda 
tās profilam.

Līdzekļi, kas bija paredzēti periodisko izdevumu izrakstīšanai, bija RPI 
Mācību komitejai, kas sakaņā ar profesoru un pasniedzēju un nodaļu (fakultā-
šu) vēlmēm noteica tos periodiskos izdevumus, kuri bija jāizraksta bibliotēkai. 
Izslēgt vienu vai otru periodisko izdevumu no parakstāmo skaita bija iespē-
jams tikai ar visu to profesoru un pasniedzēju piekrišanu, kuru pasniegtais 
priekšmets tika aplūkots attiecīgajā izdevumā, un ar Mācību komitejas biedru 
balsu kvalificēta vairākuma piekrišanu (ne mazāk par divām trešdaļām balsu 
pret vienu trešdaļu). 

Ar līdzekļiem, kas paredzēti grāmatu iepirkšanai, rīkojās bibliotēkas vadī-
tājs, pēc iespējas izpildot profesoru un pasniedzēju vēlmes. Viņš rīkojās arī ar 
ekstraordinārajiem līdzekļiem, kuri varēja būt iedalīti bibliotēkas vajadzībām. 

Ar summām, kuras grāmatu iegādei iedalīja noteiktiem koleģiāliem or-
gāniem vai atsevišķiem profesoriem un pasniedzējiem, viņi varēja rīkoties 
pēc saviem ieskatiem. 
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Katru jauniegādāto izdevumu vajadzēja pēc iespējas ātrāk ierakstīt at tie-
cīgā žunālā vai katalogā, tajā bija jāieliek bibliotēkas zīmogs, jāpiešķir attiecīga 
signatūra un tādējādi jāsagatavo lietošanai. 

Bibliotēkā bija jāveido šādi katalogi un uzskaites žurnāli:
a) ienākošo grāmatu žurnāls, kurā ienākšanas kārtībā tiek reģistrēti 

visi ienākošie darbi;
 piezīme: atsevišķi žurnālu numuri tiek ierakstīti nevis ienākošo 

darbu žurnālā, bet gan speciālā sarakstā;
b) kontu grāmata, kurā tiek ierakstīti visi par katru darbu veiktie vai 

vēl veicamie maksājumi;
c) dāvinājumu grāmata par bibliotēkai dāvinātajām vai testamentāri 

nodotajām grāmatām;
d) galvenais katalogs ar katra darba pilnu nosaukumu, izdošanas vie-

tu un gadu; pēc bibliotēkā esošo grāmatu pārstāvētajām svarīgāka-
jām mākslu un zinātņu nozarēm veidots sistemātiskais katalogs;

e) alfabētā sakārtots kartīšu katalogs par visām bibliotēkā esošajām 
grāmatām;

f) palīgkatalogs, kurā minēti visi žurnālu vai turpinājumos iznākošo 
izdevumu atsevišķie sējumi;

g) pieprasījumu katalogs, kur ierakstāmi pasūtījumi.
Bija paredzēts pēc vajadzības izdot drukātos katalogus un pielikumus 

tiem (19).
Kā izdevās noskaidrot, drukātie katalogi un to papildinājumi tika izdoti 

1872., 1875., 1895., 1898. un 1905. gadā (20).
Tālāk sniegtā informācija par grāmatu skaitu RP un RPI bibliotēkā ņem-

ta no dažādiem avotiem, to skaitā arī no bibliotēkas izdotajiem katalogiem. 
Zināmas grūtības Bibliotēkas fondu apjoma noteikšanā rada nesakritības lieto-
tajā terminoloģijā.Vienā avotā izmantots termins „darbi„, citā – „nosaukumi„, 
trešajā – „sējumi„. Sniegtajās ziņās saglabāta oriģinālā terminoloģija.

1872. gadā RP bibliotēkas fondos bija 3538 darbi (Werke), no kuriem 
bibliotēkai piederēja 2611 darbi, Biržas Komitejas bibliotēkai – 722 darbi, bet 
Tehniskās biedrības bibliotēkā bija 205 darbi.

1875. g. bibliotēkas fondos bija jau 4918 darbi (Werke), to skaitā:
RP bibliotēkā – 3836 darbi,
Biržas komitejas bibliotēkā – 839 darbi,
Tehniskās biedrības bibliotēkā – 243 darbi (21).
RP bibliotēkas fondos neperiodisko izdevumu 1882. gadā bija 8670 (RP 

piederēja 7175), periodisko izdevumu – 179 (22).
1895. gadā bibliotēkā bija apm. 13 000 nosaukumu, bet 1898. gadā biblio-

tēkā bija 14 200 darbu 37600 sējumos (23).
1905. gadā bibliotēkas fondos bija apm. 18 000 nosaukumu (24).
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1911. gadā avoti sniedz mazliet atšķirīgus skaitļus. Vienā ir runa par 20 880 
nosaukumiem 57 593 sējumos (25), citā tiek dots kopējais skaits – 19 995, no 
kuriem tieši RPI piederēja 18 320. Periodisko izdevumu bija 265 (26).

1914. gadā par fondu apjomu teikts: „1914. gadā bibliotēkā bija 20 638 
darbi 62 029 sējumos. Šajā pašā gadā izmantoto grāmatu skaits lasītavā bija 
20 341, ārpus tās – 10 677. Blakus galvenaijai bibliotēkai vairumā kabinetu ir 
vēl specializētās bibliotēkas„ (27).

Spriežot pēc katalogiem, RPI bibliotēkā bija pārstāvētas visas da bas zināt nes 
un tehniskās disciplīnas. Tālāk sniegtais ķīmijas literatūras īss ap skats sniedz 
priekšstatu par pieejas pamatīgumu, ar kādu tika komplektēti bibliotēkas 
nozaru fondi. Ķīmijas literatūras klāstā bija tādu šīs nozares korifeju darbi 
kā J. Berceliusa „Lehrbuch der Chemie„ (Ķīmijas mācību grāmata, 1825–1848), 
M. Berthelo „Die chemische Synthese„ (Ķīmiskā sintēze, 1877), D. Mendeļejeva 
«Основы химии» (Ķīmijas pamati, 1872, 1882), S. Arrēnius «Современная 
теория состава электролитических растворов» (Elektrolītisko šķīdumu 
sastāva mūsdienu teorija, 1890) utt. Bibliotēkā bija vairāk nekā 1100 ķīmijas 
izdevumu, to skaitā žurnāli „Justis Liebig’s Annalen der Chemie” (J. Lībiga 
ķīmijas annāles), „Chemiker-Zeitung” (Ķīmiķa Avīze), „Journal of American 
Chemical Society” (Amerikāņu Ķīmiķu Biedrības Žurnāls) u.c. 

Tikpat pamatīgi bija nokomplektēti arī citi zinātņu virzieni.
Bibliotēkā bija pārstāvēti arī RPI profesoru darbi, kuru skaitā bija daudz 

izcilu speciālistu savās nozarēs, zinātnieki ar pasaules slavu – V. Ostvalds, 
P. Valdens, V. Riters (28).

Vērā ņemams tas RPI bibliotēkas fondu novērtējums, kādu tam 1924. ga-
dā deva Ivanovo-Vozņesenskas Politehniskā institūta „Vēstis”, kas Pirmā pa-
saules kara un revolūcijas Krievijā perturbāciju rezultātā kļuva par tās īpaš-
nieku. Tur sacīts: „Atpaliekot sējumu skaita ziņā no citām Krievijā esošajām 
zinātniskajām bibliotēkām, tā zināmā mērā pārspēja tās ar savu zinātnisko 
vērtīgumu, grāmatu un žurnālu atlases solīdumu un gandrīz pilnībā bija iz-
vairījusies no tā saucamā grāmatu balasta. Bibliotēkas galvenā atšķirības zīme 
ir milzīgs periodisko izdevumu pilnu sēriju skaits visās galvenajās valodās, 
pie tam gandrīz vienmēr – no pirmā to izdošanas gada. Ievērojamas šo kom-
plektu daļas nav nevienā no lielākajām Krievijas Republikas bibliotēkām.”

No tiem periodiskajiem izdevumiem, kuri bija RPI bibliotēkā no paša 
pirmā iznākšanas numura, pieminēti: „Annales de chemie” (Ķīmijas annā-
les) – Paris (no 1789. g.) „Philosophical Magazine” (Filozofijas žurnāls) – Lon-
don (no 1790. g.) „Annalen der Physik” (Fizikas annāles) – Leipzig (no 1824. 
g.) „Justis Liebig’s Annalen der Chemie” (Justisa Lībiga ķīmijas annāles) – 
1832.–1914. g. utt.

Turpat atzīmēts, ka kopā ar visām „palīgbibliotēkām un patentu nodaļu” 
RPI bibliotēkā bija apm. 120 000 sējumu, kā arī vairāk nekā 800 nosaukumu 
periodisko izdevumu. 

Novērtējot nozaru fondus, tiek atzīmēts, ka sevišķi izceļas ķīmijas, fizi-
kas un matemātikas nodaļas, kā arī inženierzinātņu nodaļa. Atzīmēta visu 
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galveno angļu, vācu un franču žurnālu klātbūtne tekstilrūpniecības jautāju-
mos par visiem to izdošanas gadiem, kas bija īpaši būtiski Ivanovovozņe-
senskai – vienam no galvenajiem Krievijas tekstilrūpniecības centriem. Īpaši 
pieminēta arī RPI bibliotēkas mākslas un arhitektūras nodaļa, kur, pēc raksta 
autora vārdiem, „savākti ļoti lieli retumi”. Tālāk sniegta kāda mākslas vēstu-
res profesora liecība, kurš Ivanovovozņesenskā atradis RPI bibliotēkas fondos 
„dažas tādas viņam zinātniskajā darbā nepieciešamas grāmatas par mākslu, 
kuras viņš veltīgi meklēja visās Maskavas un Petrogradas bibliotēkās” (29).

Tagad aplūkosim informāciju, kuru var iegūt par RPI bibliotēku, izpētot 
tās budžetu 1901.–1915. gadā (30).

Izskatīsim tos RPI budžeta izdevumus, kas attiecas uz bibliotēku, ņemot 
par paraugu 1910./1911. mācību gada budžetu (visas asignējumu summas – 
gadā, izdevumu kārtība un numerācija par visiem gadiem vairāk vai mazāk 
līdzīga).

Vispirms doti tie budžeta punkti, kas nosaka bibliotēkas darbinieku darba 
apmaksu.

118a. Bibliotēkas inspektors adj. profesors K. Kupfers – 600 rbļ.
119. Bibliotekārs K. Leilands – 1000 rbļ. Personālais pielikums – 1100 rbļ.
119a. Bibliotekāra palīgs J. Mikutovics – 900 rbļ.
119b. Palīgstrādnieks N.N. – 480 rbļ.
131. Bibliotēkas kalpotājs P. Johansons – 360 rbļ.
132. Bibliotēkas kalpotājs A. Zakss – 336 rbļ.
Tālāk izdevumi, kas saistīti ar bibliotēku, parādās tajā budžeta sadaļā, 

kur runa ir par līdzekļu asignēšanu mācību līdzekļu iegādei (Lehrmittel-Or-
dinarium).

197. Lehrmittel-Ordinarium (mācību līdzekļu pasūtīšana)
 a. Bibliotēka: vispārējais kredīts (allgemeiner Credit) – 400 rbļ.
 b. Žurnāli – 3600 rbļ.
 c. Grāmatsējējs – 900 rbļ. (32).
Diemžēl nevienā gada budžetā nekad netiek norādītas summas, kas ie-

dalītas grāmatu iegādei. Acīmredzot tās tiek minētas kopā ar visām sum-
mām, kas iedalītas mācību līdzekļu iegādei, t.i., kopā ar aparatūru, uzskates 
līdzekļiem utt.

Rubrikā „Bibliotēka” minētas divas pozīcijas:
213. Bibliotēkas vajadzības (Bibliothekbedürfnisse) – 200 rbļ.
214. Kartīšu katalogs (Zettelkatalog) – 150 rbļ.
Un visbeidzot, rubrikā „Hausverwaltung” (ēkas uzturēšana) minēta viena 

pozīcija:
225f. Plaukti bibliotēkai (Regale für die Bibliothek) – 750 rbļ. (33).
Tagad aplūkosim visus RPI bibliotēkas uzturēšanas izdevumus visā mūsu 

apskatāmajā 14 gadu periodā.
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Pozīcija, pēc kuras apmaksāja inspektora pienākumus, parādījās budžetā 
1908./1909. mācību gadā un 1914./1915. gadā nemainīgi bija 600 rbļ. gadā. 
Atzīmēsim, ka adjunktprofesora K. Kupfera pamatalga tēlotājas ģeometrijas 
katedrā bija 2000 rbļ. gadā (34).

Bibliotekāra K. Leilanda pamatalga visā šajā laika periodā pali ka ne mai-
nīga – 1000 rbļ. gadā. Mainījās personālās piemaksas apjoms. No 1901./1902. ga-
da līdz 1908./1909. gadam tā bija 800 rbļ. gadā, no 1909./1910. gada to pa-
lielināja līdz 1100 rbļ. gadā, bet no 1914./1915. gada personālā piemaksa bija 
1300 rbļ. gadā (35). Tādējādi viņa reālā alga laika gaitā bija 1800, 2100 un 
2300 rbļ. gadā. 

Bibliotekāra palīga darba alga mainījās šādās robežās: no 1902./1903. mācī-
bu gada, kad budžetā pirmoreiz parādījās šī pozīcija, viņš saņēma 600 rbļ. ga-
dā, no 1905./1906. mācību gada – 750 rbļ. gadā, no 1907./1908. mācību gada – 
900 rbļ. gadā, bet no 1914./1915. mācību gada – 1000 rbļ. gadā. Personiskās 
piemaksas viņam nebija (36).

Bibliotēkas kalpotāja alga 14 gadu laikā pakāpeniski palielinājās no 300 rbļ. 
1901./1902. mācību gadā līdz 420 rbļ. 1914./1915. mācību gadā (37).

Grāmatsējēja alga pieauga no 900 rbļ. 1902./1903. mācību gadā līdz 1200 rbļ. 
1914./1915. mācību gadā (38).

Salīdzinājumam minēsim citu RPI amatpersonu algas. 1914./1915. mācību 
gadā RPI direktors (rektors) saņēma 6000 rbļ. gadā (5000 rubļu pamatalga 
un 1000 rbļ. reprezentācijai). 

Fakultātes dekāna alga bija 3000 rbļ. gadā, profesors saņēma tikpat, ad-
junktprofesors saņēma 2000 rbļ. gadā, docētāju algas bija no 1000 līdz 2500 
rbļ gadā (39).

Asignējumi bibliotēkas katalogu veidošanai sadalījās šādi: pozīcijā „Kredit 
zur Fortsetzung des Katalogs” (Kredīts kataloga turpināšanai) tika iedalīti šādi 
līdzekļi:

1901./1902. m.g. – 200 rbļ.
1902./1903. m.g. – 350 rbļ.
1903./1904. m.g. – 350 rbļ.
1904./1905. m.g. – 450 rbļ.
1905./1906. m.g. – 400 rbļ. (40).
Pēc tam pozīcija „izdevumi katalogiem” uz kādu laiku pazūd no budže-

ta un 1910./1911. mācību gadā atkal parādās ar nosaukumu „Zettelkatalog” 
(Kartīšu katalogs). Tam tika iedalīti 150 rbļ. (41).

Pēc tam pozīcijā „Nachtrag-Katalog” (turpinājumu katalogs) no 1911./1912. 
mā cību gada līdz 1914./1915. mācību gadam ik gadus tika iedalīti 2500 rbļ. 
(42).

Asignējumi pozīcijā „Bibliothekbedürfnisse” (bibliotēkas vajadzības) pa-
kāpe nis ki palielinājās no 80 rbļ. 1901./1902. mācību gadā līdz 200 rbļ. 
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1910./1911. mācību gadā un palika šajā līmenī līdz Pirmā pasaules kara 
sākumam. Var pieņemt, ka šajā pozīcijā tika finansēti bibliotēkas izdevumi 
kancelejas preču iegādei (43).

No budžeta pozīcijām redzams, kā palielinājušies izdevumi žurnālu pa-
sūtīšanai bibliotēkai.

1902./1903. un 1903./1904. mācību gadā šiem mērķiem ik gadus tika ieda-
līti 900 rbļ., 1904./1905. mācību gadā – 950 rbļ. (44). Pēc tam no 1905./1906. mā-
cību gada līdz 1907./1908. mācību gadam žurnālu pasūtīšanai tika atvēlēti 
1300 rbļ. gadā, bet no 1909./1910. mācību gada līdz Pirmā pasaules kara sā-
kumam – pa 3600 rbļ. gadā. 

Izņēmums bija tikai 1911./1912. mācību gads, kad šim mērķim tika ie-
dalīti 3745 rbļ. (45).

Bez pastāvīgajām izdevumu pozīcijām bibliotēkai tika iedalīti arī ekstra-
ordināri līdzekļi. Tā, piemēram, 1901./1902. mācību gadā 2000 rbļ. tika ie-
dalīti elektriskā apgaismojuma ierīkošanai bibliotēkā, 1912./1913. mācību 
gadā – 850 rbļ. bibliotēkas mēbelēm utt. (46).

Par telpām, kurās atradās RP un RPI bibliotēka, noskaidrot izdevās ne-
daudz. Kur tā bija, kad RP atradās t.s. Kaula namā (Kr. Barona 14), nekas 
nav zināms. RPI galvenās ēkas (Troņmantnieka, tagad Raiņa bulvārī 19) flī-
ģeļa pārbūves plānā, kurš, kā izriet no pavaddokumentiem, tika apstiprināts 
1900. gada 4. novembrī, bibliotēkas telpa atzīmēta pirmā stāva rasējumā, pre-
tim galvenajai ieejai. Cik var spriest, tā aizņēma lielāko daļu no platības, kur 
tagad atrodas garderobes telpas, arhīvs un grāmatu kiosks (47).

Pirmā pasaules kara laikā bibliotēka 1915. gadā tika evakuēta vispirms uz 
Maskavu, bet pēc tam – uz Ivanovovozņesensku un Ņižņijnovgorodu (48). 

Pēc neatkarīgās Latvijas Republikas nodibināšanas 1918. gadā bija mēģi-
nājumi atgūt šo bibliotēku Latvijas Universitātei. Un, lai gan stāsts par to ir 
ārpus šī raksta hronoloģiskajām robežām, minēšu tās nedaudzās ziņas, kuras 
par šo jautājumu izdevās savākt.

Pēc miera līguma noslēgšanas starp Latviju un boļševistisko Krieviju ti-
ka izveidota jauktā Latvijas–Krievijas apakškomisija kultūras vērtību reeva-
kuācijas jautājumā, tā sāka savu darbu 1920. gada beigās. Sēdē, kas notika 
1920. gada 3. decembrī, Latvijas puse izvirzīja jautājumu par visas bijušās RPI 
mantas nekavējošu atgriešanu, ieskaitot arī bibliotēku (49).

Sēdē 1920. gada 27. decembrī Krievijas delegācijas loceklis un eksperts 
profesors Borisovs paziņoja, ka bijušā RPI bibliotēka ir pilnīgā kārtībā. Tās 
vadīšana uzticēta pazīstamajam bibliotēku jautājumu speciālistam pilsonim 
Koroļkovam”, kurš pašlaik strādā pie bibliotēkas apraksta un sagatavošanas 
nosūtīšanai uz Maskavu (50).

Turpmāk komisijas materiālos nekādu konkrētu ziņu par RPI biblio-
tēku nav. Šīs komisijas materiālu izpēte (ziņas par pēdējo sēdi attiecas uz 
1923. gada 9. februāri) ļauj izdarīt viennozīmīgu secinājumu par Krievijas 
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puses centieniem visiem līdzekļiem novilcināt praktiski jebkuru jautājumu 
par Latvijas pusei piederošo mantas un kultūras vērtību atdošanu. 

Universitātes arhīvā ir notas kopija, kuru Padomju Krievijas Ārlietu tautas 
komisārs (ministrs) G. Čičerins nosūtīja Latvijas ārlietu ministram Z. Meie-
rovicam jautājumā par bijušā RPI bibliotēku. Acīmredzot šī kopija tika no-
sūtīta Latvijas Augstskolas vadībai, lai noskaidrotu tās domas par padomju 
priekšlikumiem. 

G. Čičerina 1921. gada 12. janvāra notā norādīts, ka starp mācību iestāžu 
inventāru, kas jāatdod Latvijai saskaņā ar Krievijas–Latvijas miera līguma XI 
pantu, atrodas arī RPI īpašums, kas savulaik tika nodots Ivanovovozņesenkas 
Politehnikuma (tā dokumentā – G. B.) rīcībā. 

Tālāk G. Čičerins norāda, ka Rietumeiropas valdību naidīgās attieksmes 
dēļ pret Padomju Krieviju tai nav iespēju iepirkt ārzemēs zinātniski tehnisko 
literatūru, aparātus un materiālus, bez kuriem nav iespējama tehniskās aug-
stākās mācību iestādes eksistence. 

Tālāk tiek norādīts, ka Latvijai ir pilnīgi reālas iespējas izmantot tos zināt-
niskās literatūras papildināšanas avotus, no kuriem izolēta Padomju Krievi-
ja (zinātniskās literatūras dārdzības un tā laika Latvijas smagā ekonomiskā 
stāvokļa dēļ šī iespēja gan drīzāk bija teorētiska, nevis praktiski īstenoja-
ma – G. B.). Tādēļ G. Čičerins piedāvā Latvijas pusei piekrist augšminētā lī-
guma XV pantam, kurš pieļauj iespēju atdot Latvijai īpašumu ne naturālā 
veidā, bet attiecīgā ekvivalentā (51).

Latvijas Augstskolas Organizācijas padomes sēdē 1921. gada 9. februārī 
notika šo notas priekšlikumu apspriešana. 

Profesors Edgars Lejnieks norādīja, ka Dekānu padome lūdza to saņemt 
G. Čičerina notu jautājumā par Augstskolas mantu reevakuēšanu. Profesors 
E. Lejnieks saņēma šo notu no Ārlietu ministrijas un lūdza Organizācijas 
padomi rūpīgi apspriest tās saturu, jo Štāla kungs (viņa personību neizde-
vās noskaidrot – G. B.) rīt braucot uz Krieviju un viņam nepieciešams dot 
konkrētus norādījumus. Tālāk tiek nolasīta tā notas daļa, no kuras izriet, ka 
padomju puse mantas vietā piedāvā attiecīgu ekvivalentu. 

Sēdes priekšēdētājs docents Pauls Dāle norādīja, ka jau agrāk Organizā-
cijas padome uzstāja uz visas bibliotēkas atdošanu, kā izņēmumus pieļaujot 
tikai dublikātus un bojātos izdevumus, un tagad viņš uzskata par nepiecie-
šamu uzstāt uz visa saņemšanu atpakaļ „in natura”. 

Prorektors Alfrēds Razums norādīja, ka priekšsēdētāja pieminētais lēmums 
tika pieņemts tad, kad bija cerība iespaidot situāciju par RPI mantas atgrieša-
nu. Bet tagad Maskavā acīmredzot pieņemts lēmums šo mantu neatdot, un 
Latvijas pusei jārēķinās ar lietu reālo stāvokli un jāpārskata savs lēmums. 

Tālāk prorektors A. Razums min šādus argumentus: Latvijas Augstskolā 
bez tehniskajām fakultātēm izveidotas vēl arī citas, bet no Krievijas atsūtītais 
īpašums spēs apmierināt tikai pirmās. Pie tam jāņem vērā, ka RPI bibliotēkas 
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fondos ir daudz vecu grāmatu, kurām tagad nav nozīmes, un humanitārajām 
fakultātēm nebūs tik un tā nekādu grāmatu.

No prorektora A. Razuma viedokļa, „vecā bibliotēka nesīs vispār maz 
labuma, jo tehnika ir ārkārtīgi strauji uz priekšu gājusi (..)” Ja izdosies ie-
gūt pietiekami lielu ekvivalentu, šajā gadījumā būs iespējas apmierināt visu 
fakultāšu vajadzības, to skaitā arī humanitāro. Varēs iegūt arī jaunākās ie-
kārtas tehniskajām fakultātēm. Tādēļ, pēc prorektora domām, jāapmierinās 
ar ekvivalentu, bet Štāla kungam nekādas direktīvas nedot.

Profesors Edgars Jakobi izteicās kategoriski pret ekvivalentu un atbalstīja 
prasību „in natura”, jo starp grāmatām un žurnāliem bija tādi ek semplāri, 
kurus tagad nevar dabūt ne par kādu naudu. Jo sevišķi tas attiecas uz žurnā-
liem, kurus nekad nebūs iespējams nopirkt vienkārši tāpēc, ka to vairs nekur 
nav. Profesors E. Lejnieks atbalstīja profesora E. Jakobi viedokli, pasvītrojot, 
ka nav iespējams novērtēt RPI bibliotēkā esošos žunālus. Profesors E. Lejnieks 
norādīja, ka tā pasūtīja ap 400 periodisko izdevumu gadā un krāja komplektus 
vairāk nekā 50 gadu. Pēc viņa vārdiem, „Žurnālu starpā ir eksemplāri, kuri 
ar naudu nav nemaz atsverami”.

Profesors Kārlis Balodis atzina bibliotēkas lielo vērtību, bet aizrādīja, ka 
diemžēl Latvijai par ļaunu runā miera līguma pants, kurā sacīts, ka, ja nav 
iespējams kādu vērtību atdabūt, tad var atdot ekvivalentu. 

Viņš izvirzīja priekšlikumu apmierināties ar kompensāciju 5 zelta rubļi 
par sējumu un izmantot šo naudu grāmatu iepirkšanai Vācijā, Anglijā un 
Francijā.

Docents Mārtiņš Prīmanis izteicās, ka nevajag viegli piekrist boļševiku pie-
dāvātajam ekvivalentam. Jo sevišķi – nekādā gadījumā nedrīkst atstāt Krievijā 
žurnālus, jo to skaitā ir tādi eksemplāri, kurus tagad nav iespējams iegādāties 
varbūt pat par 100 000 marku. Tādēļ, pēc viņa domām, ekvivalentam var 
piekrist tikai ārkārtējā gadījumā (52).

Diemžēl neizdevās noskaidrot, kā atbildē uz G. Čičerina priekšlikumiem 
oficiāli tika formulēta Latvijas puses nostāja, taču par RPI bibliotēkas grāmatu 
atgriešanu var gūt ziņas no tālāk minētajiem avotiem. 

1923. gada 13. novembrī Latvijas Universitātei no Latvijas Ārlietu mi nis-
trijas ar otrās nodaļas vadītāja parakstu „nosūtīts Valsts kara zaudē jumu 
komisijas akts par bijušā Rīgas Politehniskā institūta bibliotēkas nodošana 
Latvijas Augstskolas pilnvarotam, līdz ar nodotu grāmatu, žurnālu sarak-
stiem” (53). 

Ne LU, ne Valsts Kara zaudējumu komisijas lietās ne aktu, ne grāmatu 
un žurnālu sarakstus atrast neizdevās. 

Uz LU Saimniecības Padomes oficiālas veidlapas Latvijas Universitātes 
Padomei 1923. gada 29. decembrī tika nosūtīta vēstule ar lūgumu no spe-
ciāla fonda dzēst summu 1603, 25 Ls, kas tika izlietota „sakarā ar bij. Rīgas 
Politehniskā institūta bibliotēku reevakuāciju” un nebija paredzēta tā gada 
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budžetā. Dokumentā norādīts, ka šī summa var palielināties sakarā ar izde-
vumiem par grāmatu galīgu saņemšanu (54).

Kā jau vairākkārt norādīts šajā aprakstā citētajā darbā par augstākās teh-
niskās izglītības vēsturi Latvijā, Latvijas Universitāte saņēma no Krievijas ap-
mēram 800 sējumu no bijušās RPI bibliotēkas (55).

Var pieņemt, ka pēdējos divos dokumentos runa ir tieši par šīm grā-
matām.

1918. gadā uz saglabājušās RPI bāzes vācu okupācijas vara radīja Baltijas 
Tehnisko augstskolu (Baltische Technische Hochschule) (56). Nekādas ziņas par 
šīs mācību iestādes bibliotēku atrast neizdevās. Neizdevās arī atrast ziņas par 
Padomju Latvijas Augstskolas bibliotēku. 

To problēmu vidū, kuras 1919. gadā izskatīja Latvijas Augstskolas va dības 
orgāni, (Organizācijas Padome, Dekānu Padome, atsevišķu fakultāšu pado-
mes), bija arī ar bibliotēku saistītie jautājumi.

Organizācijas Padomes sēžu protokolos atrastas par bibliotēku šādas 
ziņas.

1919. gada 19. septembra sēdē prorektors Eižens Laube paziņoja, ka „par 
Augstskolas bibliotekāru izvēlēts kāds no mācību spēkiem (nav uzrādīts uz-
vārds un amats – G. B.), kuram prorektors lūdz noteikt atalgojumu”. Jāatzīmē, 
ka visas naudas summas uzrādītas Latvijas rubļos, kas Latvijas teritorijā tika 
ieviesti ar Pagaidu valdības lēmumu 1919. gada 29. janvārī un kura oficiālais 
kurss bija noteikts šāds: 1 Latvijas rublis = 1 ostrublis = 2 vācu markas = 
1  rbl. 50 kapeikas cara naudā. Šajā jautājumā pieņemts lēmums: „Augstskolas 
bibliotekāra atalgošanas jautājumā nolēma maksāt bibliotekāram 200 rubļu 
algas mēnesī”. Noskaidrot, par ko personiski šajā sēdē bija runa, neizdevās. 
Neizdevās arī atrast nekādus uz 1919. gadu attiecināmus normatīvos doku-
mentus, kuros būtu minēts bibliotēkas darbinieku veicamo uzdevumu loks.

23. septembra sēdē Valodnieciski-filozofiskās fakultātes (tā dokumen-
tā – G.B.) dekāns Kundziņš paziņoja, „ka fakultātes bibliotekārs apgādājis 
literatūru par apmēram 1000 rbļ., bez tam fakultātei būs iespējams dabūt 
kādu daļu grāmatu no Centrālās Valsts bibliotēkas”.

29. oktobrī notikušajā sēdē pieņemts zināšanai ziņojums par to, ka Va-
lodnieciski-filozofiskā fakultāte grib iecelt par savas bibliotēkas pārzini „Abel 
jkdzi”. Nekādas ziņas par viņu atrast neizdevās. 

10. decembrī Valodnieciski-filozofiskās fakultātes pārstāvis Kundziņš pa-
ziņoja, ka „Jelgavā esot no Siguldas pulka savāktas dažādas vērtīgas grā-
matas, kuras gribot nodot fakultātes rīcībā. Nolemj deleģēt Speķa k-gu uz 
Jelgavu izraudzīties tur Augstskolai derīgās grāmatas” (57).

Dekānu Padome 1919. gadā izskatīja jautājumus, kas saistīti ar bibliotēkas 
telpām. 7. oktobra sēdē „pag. prorektora biedrs” docents Kārlis Kundziņš pazi-
ņoja, ka vācu okupācijas laikā Augstskolas telpās atradās t.s. „Skolas muzejs”, 
kurā, starp citu, ietilpst arī Augstskolai noderīgas grāmatas. Dekānu padome 
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pieņēma lēmumu: minēto muzeju pagaidām atstāt līdzšinējās telpās, nodot vi-
ņa pārvaldīšanu Valodnieciski-filozofiskās fakultātes bibliotekāram un, kamēr 
noskaidrosies īpašuma jautājums, izsniegt grāmatas tikai mācībspēkiem.

24. novembra sēdē priekšsēdētajs doc. K. Kundziņš ziņo, ka docents Alvils 
Buholcs lūdz nodot telpas, kurās atradās t. s. „Skolas muzejs”, bet tagad tiek 
sakārtota Valodnieciski-filozofiskās fakultātes bibliotēka ģeodetiskā kabineta 
rīcībā. Inženieru fakultātes dekāns šo lūgumu atbalstīja.

Ievērojot minētos motīvus, Valodnieciski-filozofiskās fakultātes de-
kāns iz saka savu gatavību minēto telpu atbrīvot un ar Dekānu pa domes 
pie kri šanu bibliotēku pārvest uz vienu no vispārējās bibliotēkas istabām. 

1. decembra sēdē Valodnieciski-filozofiskās fakultātes dekāns ziņo, ka bi-
jušā „Skolas muzeja” telpas pašlaik atbrīvo un fakultātes bibliotēka pārnesta 
uz vienu no vispārējās bibliotēkas telpām; viņš lūdz garantiju, ka šīs pēdējās 
(bijušā studentu lasāmā istaba) arī faktiski paliks Valodnieciski-filozofiskās 
fakultātes rīcībā. Dekānu padome nolēma minētās telpas atdot Valodniecis-
ki-filozofiskās fakultātes rīcībā, līdz pēc tām radīsies nepieciešama vajadzība 
vispārējās bibliotēkas iekārtošanā (58).

Neizdevās noskaidrot, kur tieši atradās tās telpas, par kurām bija runa 
iepriekš. 

Lūk, ko izdevās noskaidrot par atsevišķu fakultāšu bibliotēku likteni 
1919. gadā.

Arhitektūras fakultāte 28. novembra sēdē nolēma iegādāt fakultā-
tei no prof. Hofmaņa k-dzes bibliotēku, sastāvošu no 123 numuriem, par 
2506,10 Latv. rubļiem.

9. decembra sēdē tā pati fakultāte pilnvaroja dekānu „iegādāt priekš fakul-
tātes bibliotēkas” šādus izdevumus: 1) История Невского проспекта (Ņevas 
prospekta vēsture), 2) Старые годы Гатчины (Gatčinas senie gadi) un vēl 
vienu izdevumu, kura nosaukumu nav iespējams izlasīt. 

Arhitektūras fakultāte 19. decembra sēdē nolēma iegūt no arhitekta 
A. Vanaga mantiniekiem viņa atstātos manuskriptus un materiālus, turoties 
pie pastāvošā honorāra normām, pēc kurām izdevumi sniedzoties līdz Latvijas 
rbļ. 3500 (59).

Inženierzinātņu fakultāte savā 10. un 11. septembra sēdē pieņēma lēmu-
mu lūgt septembrī kredītu „bibliotēkas iegādāšanai” 8000 rbļ. apmērā (60).

Medicīnas fakultāte 9. decembrī pieņēma lēmumu par grāmatu iepirk-
šanu fakultātes bibliotēkai no dažādām privātpersonām (uzvārdi nav sa-
lasāmi) (61).

Mehānikas fakultātes sēdē, kura notika 3. oktobrī, dekāns ziņoja „par 
dažādu žurnālu un mācību grāmatu pastellēšanu pie grāmatu tirgotāja Lef-
fera, Rīgā” (62).

Nekādas citas ziņas par to, kas notika ar Latvijas Augstskolas bibliotēku 
1919. gadā, atrast neizdevās. 
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LVVA, 7175.f., 1.apr., 187.l., 28.lp.
Rīgas Politehnikuma  bibliotekāra Karla Leilanda lūgums par atvaļinājuma piešķiršanu. 

K.Leilands bibliotēkā nostrādāja vairāk nekā 39 gadus.
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LU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA 
NO 1920. LĪDZ 1940. GADAM

1919. gada 28. septembrī Rīgā tika atklāta Latvijas Augstskola ar savām 
jaundibinātajām fakultātēm: Arhitektūras, Lauksaimniecības, Inženierzinātņu, 
Ķīmijas, Mehānikas, Medicīnas, Filoloģijas un filozofijas, Veterinārmedicīnas, 
Matemātikas un dabaszinātņu, Tautsaimniecības un tiesību zinātņu un Teolo-
ģijas fakultāti. 1922./1923. mācību gadā Latvijas Augstskola kļuva par Latvijas 
Universitāti. Latvijas Universitātes Satversme formulēja LU uzdevumus un 
raksturu: „Universitāte ir augstākā zinātnes un izglītības iestāde valstī. Viņas 
uzdevumos ietilpst: veicināt zinātnisko pētīšanu un zinātnes izplatīšanu tautā 
un gatavot Latvijas vajadzībām darbiniekus ar augstāko izglītību. Mācību va-
loda ir latviešu. Mācības pasniegt citās valodās var tikai atsevišķos gadījumos 
ar Universitātes Padomes atsevišķu atļauju. Universitāte ir autonoma iestāde, 
kas uz savas Satversmes pamata patstāvīgi veido savu dzīvi un veic savus 
uzdevumus” (1).

Latvijas Universitāte nacionālās inteliģences veidošanā īstenoja tehnisko 
un humanitāro zinātņu vienotības ideju. Tās mērķis bija veidot augstāko iz-
glītību uz zinātniskiem pamatiem, lai tā kalpotu latviskās kultūras un valsts 
labklājības uzplaukumam.

Līdz ar Latvijas Universitātes nodibināšanu aktuāls kļuva jautājums par 
augstskolas bibliotēkas nodibināšanu. Tas bija sarežģīts jautājums, jo bibliotē-
kas organizēšana bija jāsāk no jauna. LU Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 
1862. gadā, kad tika dibināts Rīgas Politehnikums, kura sekmīgai pastāvēša-
nai bija nepieciešama kvalitatīva bibliotēka. 1896. gadā Rīgas Politehnikums 
tika pārdēvēts par Rīgas Politehnisko institūtu.

 Bibliotēkas krājumu komplektēja ar izdevumiem, ko dāvināja vai node-
va privātpersonas vai arī dažādas iestādes. Komplektētās literatūras saturs 
balstījās uz Rīgas Politehnikumā (vēlāk – Politehniskajā institūtā) pasniegta-
jiem priekšmetiem. Bibliotēkas krājuma pamatu veidoja periodisko izdevumu 
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klāsts visās lielākajās pasaules valodās (2). Pēc Pirmā pasaules kara Latvijas 
Augstskolā no Ivanovovozņesenskas un Ņižņijnovgorodas (3), uz kurieni tika 
evakuēta Rīgas Politehniskā institūta bibliotēka, Rīgā atgriezās tikai aptuveni 
800 sējumu. Pārējie, vērtīgākie, palika Krievijā.

Izdevumā „Latvijas Universitāte 1919–1929” minēts, ka „Centrālās biblio-
tēkas atjaunošanai, respektīvi, radīšanai bija vajadzīgas lielas summas, kuras 
valsts pirmajos gados nevarēja Universitātei piešķirt, tad par praktiskāku un 
ātrāku un ātrāk realizējamu bija jāuzskata speciālu bibliotēku iekārtošanu pie 
fakultātēm”. Tādēļ pirmsākumos veidoja LU Centrālo bibliotēku un katrai 
fakultātei nozares bibliotēku: autonomu un patstāvīgi komplektētu krājumu. 
Savas bibliotēkas bija sabiedriskajām organizācijām un fakultāšu katedrām.

LU Centrālo bibliotēku nodibināja 1920. gada 4. martā. Par tās pārzini 
ar Dekānu padomes lēmumu 1920. gada 19. martā iecēla profesoru Edgaru 
Lejnieku (4) (1889–1937), viņš par bibliotēkas pārzini strādāja līdz pat 1934. ga-
dam. Bibliotēkas pārzinis tika ievēlēts uz trim gadiem (šeit jāatzīmē, ka Ed-
gars Lejnieks tika ievēlēts atkārtoti (5)). Bibliotēkas pārziņa atalgojums tika 
pielīdzināts dekāna atalgojumam (6). Par bibliotēkas pirmo tehnisko redak-
toru ievēlēja profesoru Imanuelu Bencingeru (1865–1935).

Tika nolemts, ka jādibina speciāla Bibliotēkas komisija, kas nodarbotos ar 
bibliotēkai svarīgāko jautājumu risināšanu (to vidū – jaunu darbinieku pie-
ņemšana). Tajā apvienojās fakultāšu ievēlēti pārstāvji. 20. gadsimta 20. gadu 
beigās tās sastāvā bija seši profesori – Roberts Akmentiņš, Ernests Štālbergs, 
Roberts Krimbergs, Arvīds Leppiks, Emīls Āboliņš, Augusts Tentelis (7), bet 
gadu gaitā Bibliotēkas komisijas lielums auga – 1932./1933. mācību gadā Bib-
liotēkas komisijā bija 11 mācībspēki no katras fakultātes: Ernests Štālbergs, 
Augusts Tentelis, Edmunds Ziemelis, Alfrēds Petrikalns, Arvīds Leppiks, 
Leons Āboliņš, Emīls Āboliņš, Jēkabs Alksnis, Roberts Akmentiņš, Imanuels 
Bencingers, Rūdolfs Grapmanis (8).

1923. gadā Universitātes bibliotēkā strādāja septiņi darbinieki (9). Neskai-
tāmas reizes tika aktualizēts jautājums par bibliotēkas štatu palielināšanu. 
1923. gada 14. novembrī LU Bibliotēkas komisija ziņojumā Universitātes pa-
domei vēsta, ka jautājumā par bibliotēkas organizāciju un tās darbību kā 
sva rīgākos izvirza jautājumus:

• centrālā kataloga izveidošana, kas aptvertu fakultāšu, semināru un ka-
binetu grāmatas un laikrakstus;

• paralēli alfabētiskajam katalogam jāsastāda sistemātiskais katalogs, ku-
ram būtu jāaptver arī fakultāšu bibliotēkās esošās grāmatas;

• Centrālās bibliotēkas krājumu novietošana atbilstošās telpās.
Lai jautājumus sekmīgi atrisinātu, jābūt lielākam personālam (10). Lietde-

rīgi būtu pieņemt trīs papilddarbiniekus. Darbinieki veiktu arī no Krievijas 
reevakuēto grāmatu kataloģizēšanu (11). Kopumā būtu nepieciešami:

• bibliotēkas pārzinis,
• bibliotēkas tehniskais vadītājs,
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• sekretārs, mašīnrakstītājs,
• sistemātiskā kataloga vadītājs,
• alfabētiskā kataloga vadītājs,
• periodisko izdevumu kataloga vadītājs,
• lasītāju apkalpošanā viens cilvēks,
• divi apkalpotāji (12).
Jau pirmajos Centrālās bibliotēkas pastāvēšanas gados darbiniekiem izvir-

zīja prasību – bez latviešu valodas nepieciešams zināt divas svešvalodas (13), 
vēlama būtu prakse bibliotekārajā darbā un vismaz vidusskolas izglītība.

Kadru jautājums LU Centrālajā bibliotēkā tiek sekmīgi risināts. Latvijas 
Valsts vēstures arhīva materiālos redzam, ka jau 1924. gada 31. martā seko 
Imanuela Bencingera ziņojums LU Padomei par kadru sastāvu bibliotēkā. 
Centrālās bibliotēkas štatā ir 10 darbinieki: Olga Muižniece, Kristīne Muiž-
niece, Helēna Butule, Melānija Vilhelmsena, Alvīne Vikmane, Ludmila Zaķīte, 
Marta Jansone, Millija Drille, Elīna Ozoliņa, Natālija Reine (14).

Pretendentu uz bibliotekāru vietām bija daudz, turklāt ar lielisku tiklab 
Latvijā, kā arī ārzemēs iegūtu izglītību, kā arī vairāku svešvalodu zināšanām.

Iekļūt LU Centrālās bibliotēkas štatā varēja ne tikai tad, ja cilvēka izglītība 
un kvalifikācija atbilda augstām prasībām, bet arī tad, ja viņam bija nopietna 
pieredze bibliotekārajā darbā. Tie, kuri pretendēja uz štata vietu, reizumis pat 
mēnešiem ilgi, nesaņemot algu, praktizējās, pierādot uzcītību un noderību 
izraudzītajam darbam.

Pārmaiņas LU Centrālās bibliotēkas darbā notika 1925. gadā, kad līdzekļu 
trūkuma dēļ bija sākusies bibliotēkas štatu samazināšana – no darba tika at-
laisti vairāki darbinieki. 1925. gadā LU Centrālās bibliotēkas štatos bija tikai 
septiņi darbinieki (15). Štati bija viens no sāpīgākajiem jautājumiem LU Cen-
trālajā bibliotēkā ilgstošā laika periodā.

Bibliotēkas komisija, ņemot vērā plašo darbības lauku, 1926. gada 11. ok-
tobra sēdē pieņēma lēmumu: ierosināt Universitātes Padomei paplašināt 
Bibliotēkas komisijas sastāvu par diviem komisijas locekļiem, uzaicinot pār-
stāvjus no Lauksaimniecības un Medicīnas fakultātes (16).

1930. gada 1. jūlijā notika kārtējās LU Centrālās bibliotēkas pārziņa vēlē-
šanas (tās organizēja ik pēc trim gadiem), un par vadītāju atkārtoti ievēlēja 
profesoru Edgaru Lejnieku. Par tehnisko vadītāju kļuva profesors Arnolds 
Spekke (1887–1972) (17). Šajā amatā Arnolds Spekke bija neilgu laiku, un 
jau 1932. ga da 7. decembrī LU Centrālās bibliotēkas pārzinis iesniedza LU 
rektoram lūgumu par jauna bibliotekāra – Pētera Ķiķaukas iekļaušanu bib-
liotēkas štatos.

1933. gada 1. novembra sēdē LU Bibliotēkas komisija vienbalsīgi par LU 
Centrālās bibliotēkas tehnisko vadītāju ievēlēja profesoru Pēteri Ķiķauku 
(1886–1967) (18).
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1935. gada 6. februārī par LU Centrālās bibliotēkas pārzini kļuva Pēteris 
Ķiķauka, šajā amatā profesors strādāja līdz pat 1944. gada rudenim (pārvē-
lēšanas notika 1935. gada 6. februārī, 1938. gada 19. janvārī, 1941. gada 6. feb-
ruārī) (19).

Lai atrisinātu Centrālās bibliotēkas kadru jautājumu, bibliotēkas pārzinis 
Pēteris Ķiķauka 1935. gada maijā lūdza Universitātes Padomes atbalstu – pie-
ņemt darbā vienu jaunu darbinieku vai arī pieņemt darbā palīgdarbiniekus 
(20). Lūgums tika atbalstīts, un Universitātes Centrālajai bibliotēkai nosūtīja 
papilddarbiniekus. Tie bija Arhitektūras fakultātes subasistents T. Salms, kurš 
LU Centrālajā bibliotēkā strādāja trīs dienas nedēļā (21). Filoloģijas un filo-
zofijas fakultāte uz divām dienām nedēļā LU Centrālajā bibliotēkā norīkoja 
asistenti Olgu Rudovsku (22).

1924. gada atskaitē redzam, ka LU Centrālajā bibliotēkā bija inventarizētas 
6600 grāmatas, iesietas 2075 grāmatas, uzrakstītas 11000 grāmatu kartītes, sa-
stādīts saraksts par laikrakstiem, kurus izraksta Centrālā bibliotēka un fakul-
tātes (23). Jāatzīmē, ka līdz 30. gadu beigām LU Centrālā bibliotēka pasūtīja 
ap 400 nosaukumu periodisko izdevumu visās zinātņu nozarēs. Periodisko 
izdevumu pasūtīšanai tika izlietota lielākā daļa Centrālās bibliotēkas budžeta. 
Lai taupītu līdzekļus, centās, lai nebūtu paralēli pasūtītu grāmatu, laikrakstu, 
žurnālu.

Sākās darbs pie katalogu veidošanas. Latvijas Valsts vēstures arhīvā ir 
zi ņas, ka 1925. gadā pie LU Centrālās bibliotēkas alfabētiskā kataloga sa-
stādīšanas darbojās pieci darbinieki. Ar 1925. gada 1. aprīli sākās darbs pie 
fakultāšu bibliotēku krājumu kataloģizēšanas (24).

1924. gada 1. aprīlī LU Centrālās bibliotēkas krājumā bija 40 290 izde-
vumi, bet jau 1925. gada 1. aprīlī krājuma kopskaits bija 45 948 iespieddarbi 
(25). 1925. gadā bija kataloģizēti 32 123 sējumi, un LU Centrālās bibliotēkas 
alfabētiskā kataloga izveide bija pabeigta.

LU Centrālās bibliotēkas darba laiks bija no plkst. 9 līdz 20 (26). LU Cen-
trālajā bibliotēkā iespieddarbus uz mājām izsniedza uz 4 nedēļām, par laikā 
neatdotām grāmatām bija jāmaksā sods – 50 santīmu apmērā (27).

Aktīvajam katalogu veidošanas darbam 1925. gada vidū bija pārtraukums. 
Iemesls – darbinieku trūkums, un līdz ar to LU Centrālās bibliotēkas siste-
mātiskā kataloga izveide bija jāatliek uz vienu gadu (28). Taču reāli situācija 
mainījās, un LU padome šo jautājumu – sistemātiskā kataloga veidošanas 
at likšanu uz vienu gadu – neatbalstīja. 1925. gada jūnijā tapa bibliotēkas teh-
niskā vadītāja Imanuela Bencingera ziņojums rektoram, ka 1925. gada martā 
iesākti darbi pie LU Centrālās bibliotēkas sistemātiskā kataloga veidošanas. 
Lai šo darbu pilnvērtīgi veiktu, tika pārtraukts darbs pie fakultāšu katalogu 
veidošanas. 1925. gadā pie sistemātiskā kataloga izveides tika nodarbināta 
viena mašīnrakstītāja. Tas bija daudz par maz, lai lielais darbs pie sistemātiskā 
kataloga būtu paveicams divu gadu laikā. Darba paātrināšanai būtu nepie-
ciešama vēl viena mašīnrakstītāja, kuras algošanai nepieciešami Ls 960 liels 
pabalsts un vēl viena rakstāmmašīna (29). Imanuels Bencingers plānoja, – ja 
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lūgums tiktu apmierināts, tad sistemātiskā kataloga izveide būtu pabeidza-
ma uz 1926. gada 1. aprīli. Arhīva materiāli liecina, ka bibliotēkas tehniskā 
vadītāja lūgums LU padomē tika visnotaļ atbalstīts.

Sistemātiskā kataloga atsevišķās nodaļās kartītes ievietoja hronoloģis-
kā secībā. Literatūras aprakstīšanai sistemātiskā kataloga kartītēs pielietoja 
amerikāņu-prūšu sistēmu, uzsverot aprakstā akcentēto vārdu. LU Centrālās 
bibliotēkas grāmatu kārtojuma pamatā bija formātu sistēma. Grāmatas novie-
toja plauktos nevis pa atsevišķām zinātņu nozarēm, bet vadoties no grāmatu 
formāta, t.i., augstuma. Šai izvietojuma sistēmai bija savas priekšrocības, bet 
arī trūkumi. Priekšrocība – maksimāla telpas ekonomija, jo attiecīgā formāta 
grāmatām var pasūtīt atbilstoša lieluma plauktus. Taču šim kārtojuma veidam 
ir arī trūkumi, jo tas ļauj bibliotēkas fondus izmantot vienīgi ar kataloga 
starpniecību.

LU Centrālās bibliotēkas kopkatalogs bija izveidots 20. gadsimta 20. gadu 
beigās. 1928. gada oktobrī bija gatavi Inženierzinātņu, Ķīmijas, Matemātikas 
un dabaszinātņu, Tautsaimniecības un tiesību zinātņu, Filoloģijas un filozo-
fijas, Teoloģijas fakultāšu katalogi.

Izvirzījās jautājums par LU Centrālās bibliotēkas lasītavas ierīkošanu. 
1930. gadā profesors Imanuels Bencingers Bibliotēkas komisijai šī mērķa īs-
tenošanai lūdza pabalstu no speciālajiem līdzekļiem 3000 Ls apmērā (30). 
1930. gadā ir tapis LU Centrālās bibliotēkas pārziņa Edgara Lejnieka ziņojums 
LU rektoram par LU mecenāta Kristapa Morberga LU Centrālajai bibliotē-
kai atvēlētās mantojuma summas izlietošanu: „Vislietderīgāk būtu jau tagad 
stāties pie atsevišķa grāmatu krājuma komplektēšanas, kurš saturētu visas, 
galvenā kārtā studentu lietotās mācību grāmatas. Minētās grāmatas netiktu 
izsniegtas uz māju, bet būtu lietojamas LU Centrālās bibliotēkas lasītavā” 
(31). Arhīvs nesniedz ziņas par šā jautājuma tālāku risinājumu.

LU Centrālās bibliotēkas krājums no sākotnējiem 800 sējumiem strauji 
paplašinājās. Tas notika uz mācībspēku, dažādu sabiedrisko organizāciju un 
biedrību dāvinājumu pamata. LU Centrālās bibliotēkas rīcībā nonāca mirušo 
mācībspēku bibliotēkas, ko par noteiktu samaksu Latvijas Universitātei no-
deva piederīgie. Piemēram, docenta Jāņa Lūša kundze nodeva LU Centrālajai 
bibliotēkai vīra bibliotēku, preparātu kastes un pabeigtos zinātniskos darbus 
(32). 1935. gada maijā nopirka profesora Konstantīna Rončevska atstātās grā-
matas (33). Par Ls 15 014 tika nopirkta profesora Edgara Lejnieka bibliotēka. 
1930. gada maijā Latviešu Ārstu biedrība lūdza savu bibliotēku novietot LU 
Centrālās bibliotēkas telpās (34). 1937. gada martā no Liepājas LU Centrālā 
bibliotēka saņēma dāvinājumu – ārsta A. Kaires LU novēlēto privāto biblio-
tēku – 8660 grāmatas (35). 

Regulāri Centrālajai bibliotēkai grāmatas ziedoja Ārlietu ministrija. 1920. ga-
da 20. janvārī 483 Latvijas rubļus ziedoja Latvijas armijas karavīri (36).

Starptautiskos sakarus Centrālā bibliotēka sāka veidot jau no savas darbī-
bas pirmajām dienām, bet bija arī ārvalstu iestādes, kuras pašas piedāvāja sa vu 
palīdzību. 1920. gada 17. decembrī Latvijas priekšstāvis Francijā O. Grosvalds 
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rakstīja no Parīzes par Franču revolūcijas vēstures biedrības 16 zinātnisku 
rakstu dāvinājumu (37).

Savukārt, 1921. gadā sākās sarakste ar Rokfellera fondu (38). Arhīvā ne-
izdevās atrast ziņas tieši par atbalstu no Rokfellera fonda.

1921. gada 13. decembrī visas lielākās Anglijas avīzes publicēja Londonas 
lordmēra uzsaukumu vākt grāmatas sūtīšanai uz Latviju (39). Lielbritāni-
jā Latvijas Draugu biedrība tika nodibināta jau 1921. gada 23. novembrī, un 
viens no tās mērķiem bija palīdzības, arī grāmatu, sūtīšana uz Latviju (40).

Francijas Izglītības ministrija 1922. gada 22. jūnijā atvēlēja zinātnisko grā-
matu iegādei kredītu, vienlaikus lūdzot, lai viņiem piesūta nepieciešamāko 
grāmatu sarakstu, un LU Bibliotēkas vadība to paveica (41).

No Modernas Zinātņu akadēmijas bija saņemta kaste ar grāmatām (42).
Literatūra pienāca no Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Šveices, kā arī citām 

valstīm. 
1923. gada 23. novembrī Centrālā bibliotēka saņēma dāvinājumā grāmat-

skapi. Saskaņā ar dāvinātāja vēlmi pie skapja piestiprinātajā plāksnītē iegra-
vēts: „Latvijas Universitātei dāvājuši mirušā Aleksandra Džonstona Vilsona, 
bijušā Londonas „The Investor’s Review” dibinātāja izdevēja, radi, zinādami 
nelaiķa apbrīnošanu un simpātijas jaunās valsts drošsirdīgajai neatkarības 
cīņai” (43).

Grāmatu ieguvei izvērsās sadarbība ar Tautu Savienību 1924. gadā. (44) 
1924. gada 12. maijā no D.Kārnegi institūta tika saņemtas grāmatas 385 ASV 
dolāru vērtībā (45). 1924. gada martā no ASV tika saņemtas 860 grāmatas 
(46), tā paša gada 12. jūnijā Zviedru ārstu biedrība dāvāja divas kastes ar 
grāmatām, bet 1. augustā tika saņemtas Vatikāna observatorijas publikācijas 
(47). Kristiānijas universitātes bibliotēka 1924. gada 3. decembrī nosūtīja 11 
kastes ar 1500 grāmatām medicīnā, tieslietās, vēsturē (48). Savukārt Pulkovas 
observatorija bez maksas piesūtīja savus izdevumus.

Sevišķi lieli ieguvumi Centrālajai bibliotēkai ir bijuši 1925. gada martā 
un oktobrī. Ar mūsu ģenerālkonsula Norvēģijā A.Vanaga starpniecību Uni-
versitāte saņēma no Oslo Universitātes bibliotēkas vairākos sūtījumos ap 
trīs tūkstoši dažādu, tostarp ļoti vērtīgu, grāmatu. It īpaši atzīmējama Oslo 
Universitātes bibliotēkas direktora V. Muntes atsaucība, uzaicinot Latvijas 
Universitātes bibliotēkas pārzini un ļaujot izraudzīties mūsu apstākļiem vis-
nepieciešamākās grāmatas. Francijas Izglītības ministrija tajā laikā piesūtījusi 
ap 7000 franču disertāciju un turpināja tās sūtīt (49).

LU Centrālā bibliotēka krājuma papildināšanai pirka grāmatas gan Latvijas 
apgādos, gan ar citu valstu izdevniecību starpniecību. Kā liecina 20.–30. gadu 
inventāra grāmatas, literatūra tika iegādāta caur apgādiem „Valters un Rapa” 
un „Studentu padomes grāmatnīca”, kā arī ārzemju izdevniecībām, piemē-
ram, daudzas grāmatas nāca no izdevniecības „Springer”, „Международная 
книга”.

Iezīmīgs bija arī 1927. gada 14. janvāris, kad bibliotēka sāka regulāri sa ņemt 
tādus pasaules vadošus laikrakstus kā „Times” un „Daily Telegraph” (50).
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Grāmatas dāvināja arī LU mācībspēki, piemēram, profesors Arnolds Spek-
ke 1927. gadā dāvināja piecas grāmatas, profesors Teodors Celms – sešas grā-
matas. Liels dāvinājums ar arhitektūrai veltītu tematiku nāca no arhitekta 
Konstantīna Pēkšēna – LU Centrālajai bibliotēkai 172 grāmatas. 1935. gadā 
mediķis Kārlis Kasparsons dāvināja 58 grāmatas, docents Jānis Asaris dāvi-
nāja 57 grāmatas.

No 1936. līdz 1940. gadam tika iegādātas grāmatas no Morberga fonda. 
Centrālās bibliotēkas inventārgrāmatās ierakstītas 286 grāmatas, galvenokārt 
enciklopēdijas – gan universālās, gan dažādās zinātņu nozarēs, literatūra bio-
loģijā un ģeogrāfijā.

Gadu no gada lielākie grāmatu dāvinātāji bija Francijas Izglītības ministri-
ja, ziedojumi pienāca no Ņujorkas Publiskās bibliotēkas, Odesas un Lietuvas 
universitātēm, Parīzes pilsētas, Londonas Latviešu draugu biedrības, Šveices 
universitātēm, Somijas zinātniskās biedrības un Modernas Zinātņu akadēmi-
jas. Pētot 20.–30. gadu Centrālās bibliotēkas inventārgrāmatas, var secināt, ka 
trešo daļu grāmatu krājuma veidoja dāvinājumi, bet diemžēl liela daļa bez 
atzīmēm, no kā nācis konkrētais dāvinājums.

Krājuma papildināšanā LU Centrālā bibliotēka izmantoja arī maiņas ceļā 
iegūtās grāmatas, pārsvarā tā bija apmaiņa ar Universitātes Rakstiem, pretī 
saņemot ārzemju kolēģu publikācijas.

LU Centrālajā bibliotēkā grāmatu, žurnālu un disertāciju kopskaits 
1924. gadā bija ap 40 000 vienību, 1927. gadā tas sasniedza aptuveni 70 000 
vienības (51). 1937. gadā LU Centrālajā bibliotēkā skaitījās 135  527 vienības 
(52). Nepietiekams bija bibliotēkas darbinieku skaits, jo sevišķi tas bija jū-
tams kataloģizācijas darbā – neapstrādātas savietotas kastēs bija 800 disertā-
cijas, lasītājiem nebija pieejama grāmatu izdevēja Jāņa Rapas bibliotēka (tās 
lielums – 16  000 sējumu), jo inventarizētas bija tikai 3000 grāmatas. Trūka 
līdzekļu grāmatu iesiešanai. Sistemātiski Universitātes Padomei tiek lūgti 
līdzekļi grāmatu un žurnālu iesiešanai. 1923. gadā tika lūgts 4000 Ls liels 
pabalsts (53), kas no no LU speciālajiem līdzekļiem tika piešķirts. 1924. gadā 
6000 grāmatu iesiešanai tika lūgti Ls 5000–10 000 (54).

LU Centrālajai bibliotēkai trūka līdzekļu mēbeļu iegādei, bija vajadzīgi 
katalogu skapji, galdi un krēsli (55). 1931. gada 30. novembra atskaitē profe-
sors Edgars Lejnieks LU Prezidijam par 1932. budžeta gada projektu raksta, 
ka LU Centrālās bibliotēkas budžets tiek izlietots žurnālu pasūtīšanai, no 
kuriem daži Latvijā ir tikai vienā eksemplārā, tādēļ nebūtu vēlams to skai-
tu samazināt. Nenomaksātie rēķini ārzemju izdevniecībām sasniedz 3700 Ls 
(56). Tika izteikts lūgums Dekānu padomei nomaksāt rēķinu par pasūtītajiem 
laikrakstiem. Ja jautājums netiktu pozitīvi atrisināts, tad būtu vēlams grozīt 
K. Morberga komitejas lēmumu, pēc kura Centrālā bibliotēka ar bibliotēkai 
piešķirtajiem līdzekļiem varētu nomaksāt tikai grāmatu rēķinus. Būtu nepie-
ciešams apmaksāt iekrātos žurnālu rēķinus. Drīz vien sekoja rektora atbilde: 
no K. Morberga fonda līdzekļiem jāatvēl zināma aizdevuma summa.
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Aktuāls arī tolaik bija telpu trūkums. Tika meklēti visdažādākie risināju-
mi, remontētas telpas Raiņa bulvārī 19. Jau 20. gadsimta divdesmitajos gados 
izvirzījās jautājums par speciāli Centrālajai bibliotēkai domātas ēkas celtnie-
cību. Arhīva materiālos atrodama LU Centrālās bibliotēkas izmaksas tāme. 
Jaunbūves izmaksas tika novērtētas uz Ls 571 500 (57). Tāmi sastādīja, taču 
darbs palika nepabeigts, un tālāk šo jautājumu nevirzīja.

Stājoties Centrālās bibliotēkas tehniskā vadītāja amatā 1933. gadā, profe-
sors Pēteris Ķiķauka sūtīja neskaitāmus iesniegumus LU rektoram, kuros iz-
skanēja prasība – pozitīvi atrisināt LU Centrālās bibliotēkas telpu jautājumu. 
Bibliotēka joprojām mitinājās LU galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19 bēniņu tel-
pās. Grāmatas atradās pilnīgi nepiemērotos apstākļos.

Neskaitāmie lūgumi tika uzklausīti, un LU Padome sāka rīkoties. Lai pie-
šķirtu līdzekļus, LU Padome nolēma griezties pēc palīdzības Rīgas pilsētas 
valdē (58). Arhīva materiāli nesniedz ziņas par jautājuma tālāku risinājumu.

1935. gadā par LU Centrālās bibliotēkas pārzini kļuva profesors Pēteris 
Ķiķauka. Stājoties amatā, jaunais bibliotēkas pārzinis turpināja iepriekšējos 
gados sākto cīņu par telpām – 1935. gada martā tapa ziņojums rektoram par 
stāvokli Centrālajā bibliotēkā (59), kurš vēsta, ka bibliotēka mitinās šaurībā 
un pilnīgi nepiemērotos apstākļos. Lai kaut nedaudz atslogotu Centrālās bib-
liotēkas stāvokli, Saimniecības padome tai piešķīra papildu telpas Baznīcas 
ielā 5, kur četrās pagrabtelpās izvietoja LU Rakstus, kopskaitā 110 000 ek-
semplāru (60). Tāds jautājuma atrisinājums nebija optimāls – joprojām trūka 
telpas disertāciju un periodisko izdevumu novietošanai.

Žurnāls „Universitas” 1939. gadā publicēja rakstu, ka „Cels jaunu biblio-
tēkas ēku” (61), kurā atkal uzsvērts, ka telpas novecojušas un tas kavē ra-
cionālu darbu, tālab nolemts tuvākajā laikā celt īpaši modenu un praktisku 
Centrālās bibliotēkas ēku, kurā kopīgi varētu novietoties LU bibliotēka un 
Valsts bibliotēka.

Jautājumu par Centrālās bibliotēkas telpu pozitīvu atrisinājumu autore 
apskatīs nākamajā nodaļā.

1939./40. mācību gadā Centrālās bibliotēkas lielums bija 145 000 vienības 
(skaitā ietilpst gan grāmatas, gan žurnāli, gan disertācijas). Grāmatu krāju ma 
apjoms kopskaitā ar fakultāšu bibliotēkām sasniedza 340 000 sējumu (62). 
Skaitļi nedaudz atšķiras no tiem, kurus pēc Valsts Statistikas pārvaldes di-
rektora Aleksandra Maldupa lūguma pārvaldei iesniedza LU rektors Mārtiņš 
Prīmanis. Atskaitē parādās dati: grāmatu kopskaits (uz 1939. gada 1. jūliju) 
329 982 vienības, no kurām Universitātes Centrālajā bibliotēkā – 142 608 vie-
nības (63). Lielāka ticamība varētu būt tieši LU Centrālās bibliotēkas pārziņa 
Pētera Ķiķaukas personīgi nosauktajiem datiem (dati tika iesniegti Universi-
tātes rektoram Mārtiņam Prīmanim).
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LU Centrālās bibliotēkas pirmais 
pārzinis profesors Edgars Lejnieks 

(1920-1934)

LU Centrālās bibliotēkas pirmais 
tehniskais redaktors profesors 

Imanuels Bencingers

LU Centrālās bibliotēkas pārzinis  
profesors Pēteris Ķiķauka

(1935-1944)
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LU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA 
NO 1940. LĪDZ 1944. GADAM

1940. gadā bibliotēkas pārziņa Pētera Ķiķaukas vadībā strādāja 11 dar-
binieki. Sadarbībā ar Bibliotēkas direktoru, darbu turpināja arī jaunievēlētā 
Bibliotēkas komisija. 1938./39. mācību gadā tās sastāvā bija šādi mācībspē-
ki: profesori Augusts Tentelis, Edmunds Ziemelis, Alfrēds Petrikalns, Jēkabs 
Prīmanis, Rūdolfs Grapmanis, Jānis Rezevskis, Pēteris Laurinovičs, vecākie 
docenti Ernests Štālbergs, Leons Āboliņš, Roberts Rūtiņš (64).

Krājuma komplektēšanā Universitātes Centrālā bibliotēka izmantoja vai-
rākus avotus, kas bija līdzīgi kā iepriekšējā laika posmā.

Krājuma papildināšanas pamatu veidoja iepirktā literatūra. Bibliotē kas 
inventāra grāmatas uzrāda šādus apgādus, no kuriem tika komplektēta bib-
liotēkā ienākošā literatūra: „Studentu Grāmatnīca”, „Valters un Rapa”, „LU 
Studentu apgāds”.

Pētot 1939./40. gada bibliotēkas inventāra grāmatas, var secināt, ka krā-
juma pieauguma lielu daļu veido LU mācībspēku, dažādu sabiedrisko orga-
nizāciju un privātpersonu dāvinājumi. 1939. gadā ievērojams ir bijis Univer-
sitātes profesora Kārļa Zalta (73 grāmatas), Reinharda Siksnas (58 grāmatas), 
profesora Nikolaja Maltas (2200 grāmatas) un bijušā diplomāta Pētera Sējas 
(443 grāmatas) dāvinājums bibliotēkai.

Savu ieguldījumu krājuma palielināšanā deva ārzemju sūtniecības, piemē-
ram, Čehijas sūtniecība – 14 grāmatas, Beļģijas sūtniecība – 14 grāmatas (65).

No Universitātes speciālajiem līdzekļiem tika pirktas vairāku mirušo mā-
cībspēku bibliotēkas. 1940. gadā nopirka ķīmiķa Kārļa Blahera (1867–1939) 
atstāto bibliotēku, kura sastāvēja no 34 grāmatām un 8 žurnālu komplektiem 
(66). 1939. gada februārī tika iedalīti līdzekļi profesora Roberta Adelheima 
privātbibliotēkas iegādei (Ls 610,90) (67).

Krājuma komplektēšanā bibliotēka izmantoja arī maiņas ceļā iegūtās grā-
matas. Pārsvarā tā bija apmaiņa ar Universitātes Rakstiem, pretī saņemot 
ār zemju kolēģu publikācijas.

Uz 20. gadsimta 40. gadu sliekšņa LU Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojās 
ar 233 ārzemju universitātēm, akadēmijām, bibliotēkām un arhīviem (68).

Apmaiņa ar Universitātes Rakstiem (līdz 1940. gada 17. jūnijam) tika veik-
ta ar 210 zinātniskiem institūtiem un bibliotēkām visā pasaulē (69). Datus 
sniedzis Universitātes rektors Mārtiņš Prīmanis 1943. gada atskaitē par Cen-
trālās bibliotēkas darbu.

1939. gadā iesākās un 1940. gadā turpinājās aktīva vācu tautības pilsoņu 
izceļošana uz Vāciju. Līdz ar to tika likvidētas vairākas biedrības: Rīgas Vā-
cu tiesību zinātņu biedrība, Rīgas Arhitektu biedrība, Rīgas Praktisko ārstu 
biedrība, Rīgas Mākslas biedrība. Ar Universitātes rektora gādību minēto bib-
liotēku krājumi tika pievienoti Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumam 
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(70). Vairākos gadījumos likvidēto biedrību bibliotēku krājumi tika nodoti 
fakultāšu rīcībā.

Straujš bibliotēkas fonda pieaugums bija pēc Herdera institūta likvidācijas 
(1939. gadā). No likvidētās biedrības bibliotēkas Centrālās bibliotēkas krājumā 
nokļuva 3502 grāmatas (71). Vēlāk tās tika pārvietotas uz Matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātes bibliotēkas telpām Kronvalda bulvārī (72). Krājums 
papildinājās arī ar bijušo Rīgas Dabaspētnieku biedrības bibliotēku, kuru pie-
vienoja Medicīnas fakultātes bibliotēkai (1011 grāmatas, kuras bija iznākušas 
no 1850. līdz 1900. gadam) (73).

Kopš LU Bibliotēkas dibināšanas bija apritējuši 20 gadi, bet telpu jautājums 
joprojām nebija atrisināts. LU Centrālās bibliotēkas pamatfonds atradās LU 
galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, vairākas fonda daļas palīgtelpās Baznīcas ielā 5.

Bija pienācis laiks, kad Universitātes Saimniecības padome bija nonākusi 
pie atziņas, ka beidzot bibliotēkas telpu jautājums būtu jāatrisina pozitīvi. 
Tika meklēti piemēroti objekti. Kā atbilstoši Centrālās bibliotēkas funkciju 
izpildei bija izraudzīti nekustamie īpašumi Kalpaka bulvārī 4 un Raiņa bul-
vārī 9. Īpašums Kalpaka bulvārī 4 piederēja Ludviga Vilhelma Kerkoviusa 
(1831–1904) mantiniekiem, kuri bija Vācijas pilsoņi, daļa no īpašuma piederēja 
Latvijas Kredītbankai. Nekustamie īpašumi Raiņa bulvārī 9 piederēja Latvijas 
pilsonei Natālijai Mencendorfai, kura tobrīd atradās Šveicē (74).

Notika sarunas starp ēku īpašnieku advokātiem un Universitāti par ie-
spējām iegādāties šos namus Universitātes bibliotēkas vajadzībām.

Nams Kalpaka bulvārī 4 tika būvēts 1874. gadā un ir viens no labākajiem 
pseidogotiskā stilā būvētajiem namiem Rīgā (75). Ēkas projekta autors – lat-
viešu arhitekts Jānis Baumanis, nama pasūtītājs – Rīgas tirgotājs un rātskungs, 
vēlākais pilsētas galva un goda pilsonis Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss.

1940. gadā ēkā Kalpaka bulvārī 4 atradās vairākas iestādes un dzīvokļi. 
Pirmajā stāvā mitinājās Veselības kopšanas muzejs, otrajā stāvā – akciju sabied-
rība „Ķieģelis”, 3. stāvā – studenšu korporācijas „Imerija” konventa dzīvoklis. 
Bez šīm iestādēm namā atradās vairāki dzīvokļi: 5 vienistabas dzīvokļi pag-
rab stāvā, viens divistabu dzīvoklis bēniņos un viens – virs autogarāžas (76).

Lai LU Centrālā bibliotēka namu varētu sekmīgāk apsaimniekot, bija ne-
pieciešama ievērojama nama pārbūve, lai tas atbilstu tām prasībām, kas ir 
svarīgas bibliotēkas darbā. 1940. gada aprīlī Universitātes Saimniecības pa-
dome šo uzdevumu uzticēja arhitektam V. Krūmiņam. Iesākumā priekšplānā 
izvirzījās prasība – darbu skices izveidošana un pārbūves kopizmaksas ap-
tuvena aprēķināšana (77).

Bibliotēkas telpu jautājums lēnām virzījās tuvāk pozitīvam atrisinājumam.
Aplūkotajā laika posmā LU Centrālā bibliotēka, lai gan telpu jautājums ne-

bija atrisināts, sekmīgi veica galveno savas sūtības uzdevumu – Universitātes 
mācībspēku un studentu apgādi ar grāmatām un jaunākajiem periodiskajiem 
izdevumiem. Otrs pozitīvs moments – tika radīts reāls pamats bibliotēkas 
telpu sakārtošanai.
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1940. gada 17. jūnijā Latvijā sākās padomju okupācijas laiks. Latvijas Uni-
versitātes centrālās bibliotēkas dzīvē iestājās laiks ar pilnīgi citādu darbu ie-
virzi un gaitu. Par galveno bibliotēku darbā kļuva uzdevums ar ideoloģisku 
ievirzi – „veikt darbaļaužu politisko izglītošanu, rosināt viņu šķirisko pašap-
ziņu un veicināt sabiedrisko aktivitāti, paplašināt to redzesloku” (78).

Latvijas Universitāti pārdēvēja par Latvijas Valsts universitāti. Jaunajos 
Latvijas Valsts universitātes Statūtos, kuri tika pieņemti 1940. gadā, bibliotē-
kas darba iedaļā par galveno Centrālās bibliotēkas funkciju izvirzīja prasību 
kontrolēt un vadīt fakultāšu, institūtu, kabinetu un laboratoriju bibliotēku 
darbu. Centrālā bibliotēka darbojās tiešā rektora pakļautībā. Tā kļuva identa 
padomju zinātnisko bibliotēku struktūras modelim – tās vadība tika centrali-
zēta ar vienotu komplektēšanu un krājumu uzskaiti. Universitātes bibliotēka 
kļuva par vadošo centru pārējo – filiāļu bibliotēku vidū. Centrālo bibliotēku 
vadīja direktors, kurš bija atbildīgs par tās darbu un grāmatu krājuma sa-
glabāšanu. Kā palīgs bibliotēkas direktoram joprojām darbojās Bibliotēkas 
padome (79).

Bija radusies ideja – celt Rīgā jaunbūvi apvienotajai Valsts un universi-
tātes bibliotēkai. Ēkai bija paredzēti čētri stāvi, un tās atrašanās vieta būtu 
iespējama bijušās Citadeles rajonā (80).

Projekts nerada atbalstu, jo universitātes rektors Jānis Paškevics atbalstīja 
domu par LVU Centrālās bibliotēkas izvietošanu Kalpaka bulvārī 4 (81).

1940. gada 1. septembrī tika noslēgts līgums starp Centrālās bankas pār-
stāvjiem, no vienas puses, un LVU rektoru Jāni Paškevicu, no otras puses, 
par nama Kalpaka bulvārī 4 izīrēšanu universitātei (82).

Nama pārbūve Kalpaka bulvārī 4, kura tika iesākta jau 1940. gadā at-
bilstoši Centrālās bibliotēkas vajadzībām, turpinājās. Lai gan vēl tika veikti 
celtniecības darbi, LVU bibliotēka pakāpeniski pārvietojās uz jaunajām telpām 
Kalpaka bulvārī 4.

1940. gadā bibliotēkas direktora Pētera Ķiķaukas pakļautībā strādāja 15 
darbinieki – inspektors Ēriks Francis, bibliotekāri Gustavs Paulīns, Elfrīda 
Biksiņa, Ludvigs Straume, vecākās bibliotekāres Erna Grēve, Kristīne Muiž-
niece, Natālija Reine, Regīna Freidenfelde, Alvīne Vikmane, tulkotāja Marta 
Ķiesnere, sekretāre Irēna Lagzdiņa. Vairāki darbinieki bibliotēkā strādāja jau 
ilgāku laiku.

Ar universitātes rektora „gādību” Centrālās bibliotēkas štatos tika pie-
ņemtas 5 no Padomju Savienības atbraukušās komunistiskās partijas bied-
res bibliotekāres Marta Ozoliņa, Anna Kornijenko, Tatjana Širjavceva, kā arī 
Eleonora Zīriusa, Emīlija Bērziņa. Jaunās bibliotekāres tika pieņemtas darbā 
bez sazināšanās ar bibliotēkas direktoru (83).

1941. gada pavasarī (84) universitātes bibliotēka pilnībā jau bija pārvieto-
jusies uz jaunajām telpām Kalpaka bulvārī 4. Iepriekšējās universitātes bib-
liotēkas telpas Raiņa bulvārī 19 tika atdotas Marksisma-ļeņinisma katedras 
bibliotēkas ierīkošanai (85). Par Marksisma-ļeņinisma katedras bibliotēkas 
vadītāju iecēla bijušo Centrālās bibliotēkas bibliotekāri Alvīni Vikmani.

LUB-vesture.indd   77LUB-vesture.indd   77 9/25/2007   9:59:02 AM9/25/2007   9:59:02 AM



 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA LAIKMETU GRIEŽOS78

Jaunajās Centrālās bibliotēkas telpās lasītājiem bija iespējams saņemt grā-
matas uz mājām, studentiem tika piedāvāta lasītava ar 72 vietām. Divas la-
sītavas bija paredzētas universitātes mācībspēkiem. Lasītavu izmantošanas 
laiks bija no plkst. 8.00 līdz 22.00.

Bibliotēkas nākotnes plānos ietilpa speciālas žurnālu lasītavas ierīkošana 
mācībspēku vajadzībām (86).

Lasītājiem tika piedāvāti divi katalogi, no kuriem studenti savā darbā 
va rē ja izmantot tikai sistemātisko katalogu, mācībspēku rīcībā atradās al fabē-
tis kais katalogs. Tā izmantošanas laiks bija stingri normēts – katru dienu no 
plkst. 9.00 līdz 15.00.

Pieprasījumu pieņemšana grāmatu izsniegšanai notika šādā kārtībā: ja 
pie prasījums tika iesniegts no 8.00 līdz 15.00, grāmatu lasīšanai varēja saņemt 
uzreiz, ja vēlāk, pēc 15.00, tad grāmatu lasītājam izsniedza tikai nākošajā 
dienā.

Aizvien dziļāk LVU Centrālās bibliotēkas darbā nostiprinājās padomju 
ideo loģija, apliecinājums tam – ar 1941. gada pavasari universitātes Centrālās 
bibliotēkas kolektīvs iesaistījās vispārējā sociālistiskā sacensībā.

1940. gada vasarā Latvijas Valsts universitātē, arī LVU bibliotēkā, visās 
dar bības jomās sākās rosīga darbība ar vienu mērķi – tuvināties padomju 
augst skolas etalonam. Līdz ar to LVU Centrālās bibliotēkas krājumā masveidā 
ie plūda literatūra ar marksistiski-ļeņinisku ievirzi.

Centrālās bibliotēkas 1940./41. gada inventāra grāmatas rāda, ka gada lai-
kā bibliotēkas krājumu papildināja vairāki tūkstoši grāmatu. Vērtējot grāma-
tas no saturiskā viedokļa, tās atbilda pastāvošās iekārtas ideoloģijai (pamatā – 
marksisma-ļeņinisma klasiķu darbi, PSKP vēsture). Jāatzīmē, ka no Padomju 
Savienības iesūtītās literatūras daudzums bija tik liels, ka 1940./41. gadā bib-
liotēkas darbinieki bija spiesti ieviest papildus inventāra grāmatu, kurā gada 
laikā bija izdarīti 18 867 ieraksti.

Universitātes Centrālās bibliotēkas krājuma lielums uz 1941. gada maiju 
bija 200 000 sējumu.

LVU Centrālās bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatu veidoja ie-
pirktā literatūra. Literatūras iegāde notika ar „Rīgas centrālās grāmatnīcas”, 
„LVU studentu padomes grāmatnīcas”, „Latvijas sakaru pārvaldes” Rīgā un 
„Союзпечать”, „Картгеобаза”, „Международная книга” Maskavā starpnie-
cību. 1941. gada novembrī tika noslēgts līgums ar Maskavas bibliotēku kolek-
toru par literatūras piegādi LVU Centrālajai bibliotēkai. Marksisma-ļeņinisma 
klasiķu darbus bibliotēka iegādājās tieši no Maskavas caur LK(b)P grāmatu 
apgādu „Spartaks” (87).

Centrālās bibliotēkas krājumā nonāca maiņas ceļā iegūtās grāmatas. LVU 
Centrālā bibliotēka turpināja aktīvu sadarbību ar ārzemju augstskolām – Hel-
sinku, Baltimoras, Upsalas universitātēm. Izņēmums nebija arī Padomju Sa-
vienības augstskolas, aktīva grāmatu apmaiņa notika ar Harkovas, Saratovas 
Valsts universitāti un daudzām citām.
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Universitātes bibliotēkas krājums palielinājās arī ar dažādu organizāciju 
dā vi nājumiem. Bibliotēkai grāmatas dāvināja gan privātpersonas, gan univer-
sitātes mācībspēki, gan arī dažādas starpvalstu iestādes, piemēram, vērienīgs 
bija Maskavas Universitātes dāvinājums – 104 grāmatas. Pamatā krājuma jaun-
ieguvumi bija krievu valodā.

No 1940. gada jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam universitātes bibliotēkai grū-
tības sagādāja periodisko izdevumu iegāde. Līdzekļi periodisko izdevumu 
iegādē tika samazināti, jo universitātes vadība uzskatīja, ka bibliotēkai nav 
nepieciešams tik liels daudzums periodikas, jo sevišķi tas attiecās uz ār zemju 
izdevumiem. Kā apgalvoja bibliotēkas inspektors Ēriks Francis, līdz 1941. gada 
maijam no pasūtītajiem 400 nosaukumiem bibliotēka saņēma tikai pusi (88).

Bibliotēkas krājuma politikā padomju okupācijas periodā (1940–1941) kā 
svarīgākais izvirzījās „kaitīgās” literatūras (89) izņemšana no bibliotēkām. 
Mērķa realizācijai Latvijā 1940. gada 9. augustā tika nodibināta Galvenā lite-
ratūras pārvalde (turpmāk – GLP). Septembrī likumam par GLP iznāca pa-
pildinājumi, kuri noteica, ka GLP pārzina izdevniecību poligrāfisko iestāžu, 
bibliotēku lietas (90).

1940. gada augustā Universitātes Centrālās bibliotēkas direkcija saņēma 
LPSR GLP pavēli – divu stundu laikā izveidot speciālu komisiju, kuras uzde-
vums būtu „kaitīgās” literatūras atlase. Komisija tika sastādīta, un jau pirmās 
sēdes laikā tika izveidots saraksts par izņemamās literatūras kategorijām. Tika 
nolemts, ka jāatlasa reliģiska, nacionālistiska, pornogrāfiska satura grāmatas. 
Komisijas locekļi gan atzīmēja, ka pēdējās bibliotēkā nav atrastas (91).

Visas atlasītās grāmatas novietoja slēgtā telpā, un katras darba dienas 
beigās telpas durvis aizzīmogoja.

Lai darbs nebūtu velts un grāmatas nenokļūtu lasītāju rokās, kā arī lai 
saglabātu slepenību, komisija pieņēma rīkojumu par atlasīto grāmatu fonda 
vadīšanu. Šis darbs tika uzticēts bibliotekārei komunistei Martai Ozoliņai.

Secinājums ir viens – jau 1940. gadā sākās vēlāk tik populāro specfondu 
radīšana.

No GLP tika saņemts rīkojums par atlasīto grāmatu nodošanu papīrfab-
rikai. Tomēr universitātes rektors Jānis Paškevics panāca, ka grāmatas tika 
saglabātas un atstātas bibliotēkā (92). 1940. gadā atlasīto grāmatu skaits bija 
liels – 15 000 grāmatas (93).

1941. gada 1. jūlijā sākās nacistiskās Vācijas okupācija Latvijā. Lai runātu 
par Centrālās bibliotēkas darbu nacistiskās okupācijas periodā, jāaplūko jau-
tājums, kāda Latvijā bija vācu iestāžu politika bibliotēku jomā.

No 1941. gada jūlija līdz 1944. gada septembrim Latvijā tika izveidotas 
ģenerāldirekcijas kā vietējās latviešu pašpārvaldes iestādes. Ģenerāldirekcijas 
darbojās vācu civilās pārvaldes orgāna – ģenerālkomisāra Rīgā – pārziņā un 
kontrolē.

1941. gada jūlijā darbu uzsāka Izglītības un kultūras ģenerāldirekcija, ku-
ras sastāvā darbojās Zinātnisko iestāžu un Vispārīgo lietu departaments, kuru 
1942. gada jūlijā pārdēvēja par Vispārīgo un Zinātņu departamentu.
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Vispārīgais un Zinātņu departaments koordinēja un vadīja zinātnisko ie-
stāžu, augstskolu, kā arī bibliotēku, arhīvu, muzeju, Latviešu valodas krā-
tuves un Latviešu folkloras krātuves darbu (94). Universitāte Rīgā (tā tagad 
sauca Latvijas Universitāti) un Universitātes Centrālā bibliotēka atradās šīs 
iestādes pakļautībā.

Ģenerāldirekcijas darbā iezīmējās divi pamatvirzieni. Pirmais – informāci-
jas vākšana par okupētās Latvijas kultūras iestāžu darbību. Otrs svarīgākais 
ģenerāldirekcijas darbības pamatvirziens bija „kaitīgās” literatūras izņemšana 
no apgrozības. Par nevēlamām tika uzskatītas kategorijas: boļševiku literatūra 
visās valodās, ebreju literatūra visās valodās, vecākā vācu literatūra ar mark-
sistisku tendenci, vācu emigrantu – pretnacistisku uzskatu paudēju literatūra, 
ārzemju literatūra, t.i., angļu, franču, amerikāņu literatūra kopš 1933. gada, 
latviešu literatūra ar pretvācisku tendenci. Visas nosauktās kategorijas attiecās 
uz grāmatām ar politisku, zinātnisku un beletristisku saturu (95).

1943. gada 23. februārī Latvijas ģenerālkomisariāts izsludināja jaunus no-
teikumus par „kaitīgās” literatūras atlasi – izņemamā literatūra ir jāiznīcina. 
Arhīva materiālos atskaitēs par Universitātes bibliotēkas darbu parādās in-
formācija, ka vācu nacistiskās okupācijas laikā iznīcinātas 26 500 grāmatas ar 
marksistiski-ļeņinisku saturu (96).

Vācu okupācijas laiks Universitātes Rīgā (Latvijas Universitātes) Centrālās 
bibliotēkas dzīvē nav bijis labvēlīgs posms tās pastāvēšanas laikā. Ar mutis-
ku Lielvācijas armijas grupējuma „Ziemeļi” komandiera ģenerāļa von Roka 
pilnvarotā muzeju un bibliotēku lietās Nīla fon Holsta rīkojumu 1941. gada 
10. jūlijā Universitātes Centrālās bibliotēkas darbība tika apturēta. Lasītājiem 
tā bija slēgta no 1941. gada 10. jūlija līdz 20. novembrim (97), un grāmatas tika 
izsniegtas apmeklētājiem tikai ar personīgu Nīla fon Holsta atļauju.

Lai gan bibliotēkas darbības tika apturēta, turpinājās aktīvs iekšējais 
darbs. Par vienu no svarīgākajiem dienaskārtībā izvirzījās uzdevums – bib-
liotēkas fonda attīrīšana no „kaitīgās” literatūras. Atlasītās grāmatas tika no-
vietotas pagraba telpās Baznīcas ielā 5 (98). Arhīva materiālos parādās ziņas, 
ka 1944. gada beigās „kaitīgās” literatūras krājums atradās telpās Lāčplēša 
ielā 75 (99). 1941. gada vasarā no Centrālās bibliotēkas krājuma tika izņem-
tas 25 000 grāmatas (100). Tā savā gada atskaitē ziņoja Centrālās bibliotē-
kas pārzinis Pēteris Ķiķauka. Otrs lielākais darbs, kas bija jāveic Centrālās 
bibliotēkas kolektīvam, bija – krājuma fondos atkal bija jānovieto literatūra, 
kura padomju okupācijas periodā tika uzskatīta par „kaitīgu”. Šo grāmatu 
kopskaits bija 15 000 grāmatas.

Paralēli minētajiem darbiem 1941. gada rudenī sāka bibliotēkas krājuma 
inventarizāciju.

Visu risināmo darbu gaitu sarežģīja apstāklis, ka Universitātes bibliotēka 
pakāpeniski sāka atbrīvot tai piederošās telpas Kalpaka bulvārī 4. Iemesls 
tam – jau 1941. gada nogalē bibliotēka saņēma Rīgas pilsētas virsbirģermeis-
tara Hugo Vitroka rīkojumu par nama pirmā stāva atbrīvošanu no grāmatām, 
bet jau 1942. gada martā Centrālajai bibliotēkai no šī nama pilnībā bija jā aiziet, 
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nams tika atdots Okupēto austrumu apgabalu Drošības policijas un drošības 
dienesta vajadzībām. Visu nacistiskās okupācijas laiku notika sarakste starp 
Universitātes Centrālās bibliotēkas pārzini, Universitātes rektoru un dažādām 
civilās pārvaldes institūcijām. Diemžēl rezultāti izpalika un Universitātes Cen-
trālā bibliotēka savas telpas neatguva.

Ar 1942. gada martu Universitātes bibliotēkas krājums tika novietots pag-
raba telpās Raiņa bulvārī 19 (101). 1942. gada martā bibliotēkas krājuma lie-
lums bija 250 000 grāmatas (102).

Tā kā pārcelšanās darbs notika steigā, ierādītās tepas bija šauras un ne-
piemērotas bibliotēkas funkciju izpildei, bija nepieciešama rūpīga grāmatu 
krājuma sistematizācija un grāmatu izvietošana plauktos, tādēļ bibliotēka 
savu darbu uz laiku pārtrauca. Arhīva materiālos ir ziņas, ka nepilna gada 
laikā Centrālā bibliotēka savu atrašanās vietu mainīja divas reizes (103). Pe-
riodisko izdevumu atrašanās vieta nacistiskās okupācijas laikā tika mainīta 
septiņas reizes (104).

Pēc Centrālās bibliotēkas steidzīgās pārvietošanas uz telpām Raiņa bul-
vārī 19 bija nepieciešama fundamentāla krājuma sakārtošana. Plānotais darbs 
tā arī netika līdz galam paveikts. 1944. gadā žurnālā „Laikmets” publikācijā 
parādās ziņa, ka Universitātes bibliotēka izvietota vairākās pagrabtelpās un 
lielā šaurībā. Mazākā telpa no grīdas līdz griestiem bija piekrauta ar nesa-
šķirotām grāmatām (105). Periodisko izdevumu izsniegšana tika pārtraukta, 
jo tie nesašķiroti bija sakrauti kaudzēs.

Lai gan bibliotēka darbojās ekstremālos apstākļos un izjuta nopietnas fi-
nansiālas grūtības, tā rada iespēju papildināt bibliotēkas krājumu ar iepirkto 
literatūru. Pamatā nepieciešamās literatūras iegāde notika caur šādiem ap-
gādiem: „Studentu padomes grāmatnīca”, „Mācību grāmatu apgāds”, „Ost-
land Vertrieb”, Holcnera izdevniecība Rīgā, „Frontbuchhandlung”, „Latvju 
grāmata”.

Ja salīdzina ar 1939./40. gadā iegādāto grāmatu skaitu, redzam, ka tas 
bija samazinājies.

Vācu okupācijas laikā nozīmīgs bibliotēkas krājuma papildināšanas avots 
bija maiņas ceļā iegūtā literatūra. Pamatā tā bija Universitātes Rakstu apmaiņa 
ar ārzemju universitāšu un citu zinātnisko iestāžu izdevumiem.

Universitātes Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojās ar Bavārijas Zinātņu 
akadēmijas bibliotēku, Berlīnes Tehniskās augstskolas bibliotēku (106), Kē-
nigsbergas universitātes bibliotēku, Hamburgas universitātes bibliotēku un 
daudzām citām universitātēm visā pasaulē.

Liela daļa no bibliotēkas jaunieguvumiem bija dāvinājumi. Grāmatas 
dāvināja gan atsevišķas privātpersonas – profesors Aleksandrs Labutins (13 
grāmatas), Pēteris Sēja (3 grāmatas), gan dāvinātāju vidū bija arī atsevišķas 
iestādes, piemēram, Jūrniecības un kuģu direkcijas hidroloģijas daļa, Zemes 
bagātību pētniecības institūts. Daudzos gadījumos ieraksti inventāra grāmatās 
izdarīti neprecīzi, dažkārt dāvinātāja vārds nav uzrādīts (1942. gada inventāra 
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grāmatās tādi ir 569 ieraksti), dažkārt figurē „vāciešu” dāvinājums, neko sīkāk 
nepaskaidrojot (107).

Šajā sarežģītajā laika posmā, kad Universitātes bibliotēkas finansiālie lī-
dzekļi bija ierobežoti, tā neatteicās no tāda krājuma papildināšanas avota 
kā bijušo mācībspēku privāto bibliotēku iepirkšana. Pie jauniegūtajām varēja 
pieskaitīt profesora Voldemāra Maldoņa (par RM 48 580) (108), profesora 
Rūdolfa Jirgensa (par RM 6500) (109) nopirktās privātās bibliotēkas.

Vērtējot bibliotēkas krājuma pieaugumu vācu okupācijas laikā pa gadiem, 
var teikt, ka 1941. gadā vislielāko jaunieguvumu skaitu bibliotēkas krājuma 
papildināšanā veidoja pirktā literatūra. Ja salīdzina ar iepriekšējā gada rādītā-
jiem (1940./41. gads), var secināt, ka jau pirmajā nacistiskās okupācijas gadā 
jaunieguvumu klāstā bija vērojama literatūras eksemplaritātes samazināšanās 
tendence. Tā, piemēram, 1942. gadā bibliotēkas krājums palielinājās par 4367 
grāmatām, bet 1944. gadā – tikai par 2708 grāmatām.

Lai gan apstākļi bija sarežģīti, Universitātes Centrālā bibliotēka nemitīgi 
domāja par savu galveno uzdevumu – strādāt tā, lai Universitātes mācībspē ki 
un studenti jebkurā situācijā varētu veikt savu zinātnisko un mācību darbu.

1944. gada augustā, kad kļuva redzams, ka iespējama drīza vācu okupā-
cijas režīma beigšanās, Universitātes bibliotēka saņēma Dekānu padomes pa-
vēli, kuru bija parakstījis ģenerālkomisariāta Kultūrpolitikas nodaļas vadītājs 
Kurts Dilfers (1908–1973) ar norādījumu par Universitātes arhīva materiālu, 
vērtīgā inventāra un bibliotēkas grāmatu nogādāšanu drošībā Lielvācijā (110).

Uz Vāciju aizceļoja atsevišķu mācībspēku privātās bibliotēkas un dažādu 
in stitūtu bibliotēkas. Uz Vāciju aizveda ārkārtas profesora Leona Āboliņa, 
pri vātdocentes Annas Kroģes privātbibliotēkas, grāmatas no Eksperimentālā 
zoo loģijas institūta bibliotēkas. Docents Pauls Putniņš uz Vāciju nogādāja 
daļu no Ģeofizikas un meteoroloģijas institūta bibliotēkas (111).

Universitātes Centrālā bibliotēka apkalpoja mācībspēkus, studentus un 
Universitātes darbiniekus (112).

Universitātes Centrālās bibliotēkas darba laiks (pēc atvēršanas 1941. gada 
novembrī) bija no plkst. 8.00 līdz 20.00, vasaras periodā no 9.00 līdz 15.00 
(113).

Universitātes mācībspēkiem vienlaikus izsniedza 20 grāmatas, bet studen-
tiem – 5 grāmatas (114). Grāmatu izmantošanas laiks arī bija atšķirīgs – mā-
cībspēki grāmatas varēja paturēt trīs mēnešus, bet studenti un pārējie Uni-
versitātes darbinieki – vienu mēnesi.

Lasītājiem tika piedāvāts alfabētiskais un sistemātiskais katalogs. Alfabē-
tiskā kataloga izmantošana no plkst. 8.00 līdz 15.00 bija iespējama tikai Uni-
versitātes mācībspēkiem. Studenti varēja izmantot tikai sistemātisko katalogu, 
turklāt no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Katru darba dienu laikā no plkst. 8.00 līdz 20.00 Universitātes mācībspēki 
un studenti varēja izmantot lasītavu pakalpojumus.
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Ja vajadzīgā grāmata neatradās bibliotēkas krājumā, Universitātes mācīb-
spēki grāmatas varēja saņemt arī ar starpbibliotēku abonementa palīdzību 
(115).

Uz mājām netika izsniegta uzziņu literatūra: enciklopēdijas, rokasgrāma-
tas, kā arī disertācijas mašīnrakstā.

Tajā laikā Universitātes studentiem daiļliteratūru uz mājām izsniedza tikai 
ar mācībspēku atļauju.

Līdz ar vācu okupācijas režīma nostiprināšanos Latvijā un Izglītības un 
kultūras ģenerāldirekcijas nodibināšanos pastāvīgi tika kontrolēts Universi-
tātes Centrālās bibliotēkas kadru sastāvs.

Kadrus izvēlējās personīgi pats bibliotēkas pārzinis Pēteris Ķiķauka un 
visos gadījumos saņēma atbalstu gan no Izglītības un kultūras ģenerāldirek-
cijas, gan Universitātes vadības puses.

Universitātes pārziņa amata pienākumus joprojām pildīja profesors Pē-
teris Ķiķauka (kopš 1935. gada 6. februāra). Lai gan situācija bija sarežģīta, 
turpināja darboties arī Bibliotēkas komisija.

Universitātes Centrālās bibliotēkas darbs tika organizēts četrās nodaļās. 
Tās bija: alfabētiskā kataloga, sistemātiskā kataloga, periodikas, izsniegšanas 
un krātuves nodaļas.

1941. gada 18. jūlijā Universitātes Centrālajā bibliotēkā strādāja šādi dar-
binieki: Ēriks Francis, seši bibliotekāri: Elfrīda Biksiņa, Gustavs Paulīns, Er-
na Grēve, Kristīne Muižniece, Natālija Reine, Regīna Freidenfelde, Ludvigs 
Straume, tulkotāja no svešvalodām – Marta Ķiesnere, sekretāre – Irēna Lagz-
diņa (116).

Trīs darbinieces komunistes – Marta Ozoliņa, Tatjana Širjavceva un Anna 
Kornijenko tika no darba atlaistas jau 1941. gada jūnijā. Tās bija devušās līdzi 
Sarkanās armijas daļām uz Krieviju.

Sakarā ar bijušās Marksisma-ļeņinisma katedras bibliotēkas likvidāciju 
1941. gada 1. jūlijā darbu bibliotēkā atstāja pārzine – Alvīne Vikmane un Cen-
trālās bibliotēkas bibliotekāres Emīlija Bērziņa un Eleonora Zīriusa (117).

1941. gada jūlija sākumā Universitātes Centrālā bibliotēka atradās sarež-
ģītos apstākļos – apmeklētājiem tā bija slēgta, bibliotēkas darbinieki veica ak-
tīvu iekšējo darbu – bija pienācis laiks krājuma caurskatīšanai un „kaitīgās” 
literatūras atlasei. Vienlaikus ar šiem pasākumiem notika bibliotēkas krājuma 
inventarizācija. Situācijā, kāda valdīja bibliotēkā, darbinieku skaits bija vai-
rāk nekā nepietiekams, septiņi bibliotekāri nespēja nodrošināt minēto darbu 
veikšanu teicamā kvalitātē.

Bibliotēkas pārzinis Pēteris Ķiķauka sāka steidzīgu bibliotēkas darbinieku 
skaita palielināšanas kampaņu.

1941. gada jūlijā bibliotēkas pārzinis iesniedza rektoram pieteikumu par 
jaunu darbinieku apstiprināšanu, tie bija bibliotekāri Ilga Akermane, Lilija 
Asare, Rūdolfs Ekšteins, Dmitrijs Ņesadomovs, Velta Ozola, Ruta Vaive, 
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Anna Vilciņa, Arnolds Čaupals, Elfrīda Biksiņa-Grīnberga, Vladimirs Pakalns, 
kā arī tulki Pāvels Brunovskis, Oskars Freimanis un Jānis Rīss.

Pētot Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijā iesūtītās kadru anketas, var 
secināt, ka lielākais Universitātes Centrālās bibliotēkas darbinieku skaits bija 
ar augstāko humanitāro izglītību (118).

1942. gada novembrī no darba bibliotēkā aizgāja Regīna Freidenfelde, 
Velta Ozola un Ivars Reinis.

Sakarā ar vairāku darbinieku aiziešanu no darba, pārzinis Pēteris Ķiķauka 
bija norūpējies par iespējamu bibliotēkas štata vietu samazināšanu, – rektors 
jau iepriekš bija izteicis šādu varbūtību.

Līdz ar bibliotēkas fondu pārvietošanu bija palielinājies nepadarīto darbu 
apjoms – bija jāapstrādā 9000 disertācijas, kataloģizācija nebija veikta pēdējos 
divos gados bibliotēkā ienākušajām grāmatām (119).

1942. gada novembra beigās trūkstošo darbinieku vietā steidzīgi tika pie-
ņemti jauni bibliotekāri: Vilma Ļubkāne, Arturs Vēveris un Kārlis Veitners 
(120).

Darbu sadalījums bija šāds:
• lietvedību bibliotēkā pārzināja un direktora vietnieka pienākumus iz-

pildīja Ēriks Francis;
• alfabētiskā kataloga nodaļas vadītāja bija Natālija Reine, kuras pakļautī-

bā strādāja Vilma Ļubkāne, Irēna Lejniece, Anna Vilciņa un Lilija Asa-
re;

• sistemātiskā kataloga nodaļu pārzināja Erna Grēve. Viņas pakļautībā 
strādāja Rūdolfs Ekšteins un Pāvels Brunovskis;

• periodisko izdevumu nodaļu vadīja Kristīne Muižniece, nodaļas darbi-
nieki bija Jānis Rīss un Pēteris Ļubkāns;

• apkalpošanas nodaļu vadīja Oskars Freimanis, tās darbinieki – Marta 
Ķiesnere, Arnolds Čaupals, Vladimirs Pakalns, Kārlis Veitners (121).

Jāpiezīmē, ka vairāki bibliotēkas darbinieki šeit strādāja vairāk nekā 10 
gadus, to vidū Ēriks Francis, Marta Ķiesnere un Erna Grēve.

Nemainīgu bibliotēkas kadru sastāvu – 17 darbiniekus – bibliotēkas pār-
zinim izdevās saglabāt tikai līdz 1943. gada aprīlim. Universitātes bibliotēkā 
pienāca pavēle par štatu samazināšanu (122). No darba tika atbrīvoti šādi 
bibliotekāri: Rūdolfs Ekšteins, Oskars Freimanis, Jānis Rīss, Irēna Lejniece un 
Arnolds Čaupals. Pēdējie – Irēna Lejniece (pirmā bibliotēkas pārziņa Edgara 
Lejnieka meita) un Arnolds Čaupals tajā laikā atradās apcietinājumā (123).

Universitātes rektoram Mārtiņam Prīmanim tika iesniegti neskaitāmi bib-
liotēkas pārziņa Pētera Ķiķaukas rakstiski lūgumi, ja iespējams, nesamazināt 
bibliotēkas darbinieku skaitu. Pēterim Ķiķaukam tas arī izdevās, jo 1944. gada 
6. martā Universitātes bibliotēkā strādāja 15 darbinieki, no kuriem viens – 
Ēriks Francis – inspektors, 10 bibliotekāri: Erna Grēve, Kristīne Muižniece, 
Natālija Reine, Pāvels Brunovskis, Marta Ķiesnere, Ludvigs Straume, 
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Ģertrūde Dakars, Vilma Ļubkāne, Biruta Ķiesnere, jaunākie bibliotekāri: Pē-
teris Ļubkāns, Anna Vilciņa, Kārlis Veitners, Dmitrijs Ņesadomovs, Lilija 
Baltars (124).

Vācu okupācijas sākumposmā izstrādātie normatīvi noteica, ka bibliote-
kāri ir iekļauti grupā ar samaksu robežās no RM 95 (IX kategorijā) līdz RM 
180 (VII a kategorijā).

1943. gada 1. novembrī Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijā tika izdo-
ti jauni Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai pakļauto iestāžu atalgojumu 
saraksti. Pēc jaunajiem noteikumiem tika novilkta stingra robeža – vecākais 
bibliotekārs ar augstāko izglītību ietilpa VII amatu grupā ar atalgojumu no 
RM 160 līdz RM 240. Jaunākais bibliotekārs saņēma RM 125 līdz RM 170. 
Pēc jaunajiem noteikumiem tika ieviests vecuma cenzs – vecākais bibliotekārs 
nedrīkstēja būt jaunāks par 27 gadiem (125). Bibliotēkas darbiniekiem bija 
iespējas saņemt papildu piemaksu par labām vācu valodas zināšanām. Pie-
maksa bija visai neliela – RM 20 (126).

Lai gan atalgojums bija neliels un darba apstākļi sarežģīti, Universitātes 
bibliotēkas darbinieki savus pienākumus veica ar vislielāko atbildības un pie-
nākuma izjūtu.

Nacistiskās okupācijas periods noslēdzās 1944. gadā, tam sekoja padom-
ju okupācijas atjaunošanās. Universitātes Centrālā bibliotēka darbu atsāka 
1944. gada rudenī. Jaunajos apstākļos bibliotēka savu darbu uzsāka sešu 
darbinieku sastāvā. Izvirzījās primārais jautājums – jauna bibliotēkas pārzi-
ņa iecelšana, jo iepriekšējais bibliotēkas pārzinis profesors Pēteris Ķiķauka 
1944. gada septembrī emigrēja uz Vāciju.

Par bibliotēkas pārzini kļuva ilggadējais bibliotēkas darbinieks Ludvigs 
Straume.

1944. gada rudenī Latvijas bibliotēku darbs tika virzīts uz visaptverošu 
bibliotēku ideoloģizāciju. Izņēmums nebija arī LU Centrālā bibliotēka. Darbs 
LU Centrālajā bibliotēkā tika turpināts, tikai ar citu ievirzi un gaitu.
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LU FAKULTĀŠU BIBLIOTĒKAS 
NO 1920. LĪDZ 1944. GADAM

Pēc Latvijas Universitātes dibināšanas 1919. gada septembrī aktuāls kļu-
va jautājums par bibliotēkas dibināšanu. Atšķirībā no Politehniskā institūta 
bibliotēkas Universitātes padomē tika nolemts katrai fakultātei organizēt sa-
vu pilnīgi patstāvīgu bibliotēku, kas nodrošinātu mācību procesu fakultātē. 
Kā optimāls tika izveidots projekts par Centrālās un fakultāšu jeb nozaru 
bibliotēku dibināšanu. Fakultāšu bibliotēkas dibināja kā patstāvīgas vienī-
bas ar savu grāmatu krājumu. Fakultāšu bibliotēku uzdevums bija – mācību 
literatūras sagāde savā specialitātē. Katras fakultātes padomes sēdē kādam 
zinošam speciālistam uzdeva organizēt un pārzināt bibliotēku.

Fakultāšu bibliotēku krājumu pamatu veidoja ārzemju sūtniecību, privāt-
personu un sabiedrisko organizāciju dāvinājumi. Kā savā rakstā apgalvoja 
T. Zeids, katastrofāli trūkst naudas un kā risinājums būtu daudzie privāt-
personu un organizāciju dāvinājumi.1 Katra fakultāte piešķīra lielus līdzekļus 
ārzemju periodisko izdevumu iegādei.

1923. gada novembrī Bibliotēkas komisija Universitātes padomei ziņoja 
par šādiem veicamajiem uzdevumiem:

1) priekšlikums izveidot kopkatalogu (kurš aptvertu LU Centrālās biblio-
tēkas un fakultāšu un katedru bibliotēku krājumus),

2) Centrālajai bibliotēkai jāizveido sistemātiskais katalogs, kas aptvertu 
arī fakultāšu bibliotēku krājumus.2

Jautājums tika risināts, un jau 1925. gada 1. aprīlī plānoja sākt fakultā-
šu bibliotēku krājumu kataloģizēšanu. Darbs bija paredzēts diviem gadiem.3 
Darbinieku trūkuma dēļ fakultāšu bibliotēku krājumu katalogu veidošanas 
darbs nedaudz ieilga, jo tikai 1928. gada oktobrī bija gatavi Inženierzinātņu, 
Ķīmijas, Matemātikas un dabaszinātņu, Tautsaimniecības un tiesību zinātņu, 
Filoloģijas un filozofijas, Teoloģijas fakultāšu bibliotēku katalogi.4

1934. gadā LU Centrālā bibliotēka ierosināja novērst grāmatu dublēšanos 
(tas ir, apzināt fakultāšu un kabinetu bibliotēku krājumus). Paralēli varēja 
pasūtīt tikai rokasgrāmatas.5 Šajā sakarā 1934. gada septembrī LU Centrālā 
bibliotēka deva rīkojumu fakultāšu un kabinetu bibliotēkām: nedēļas laikā 
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sniegt ziņas par grāmatām un žurnāliem, kas ir to krājumā un ierakstītas 
inventārā.6 Noraksts bija jāsastāda pēc noteiktas shēmas:

1) pilnīgs titullapas noraksts,
2) lappušu skaits,
3) jānorāda formāts,
4) inventāra numurs,
5) ja iesietajā grāmatā ir vairāki autori, ziņas jāsniedz par katru autoru

atsevišķi.7

Universitātes dibināšanas sākumā tika nolemts par fakultāšu bibliotēku 
kā patstāvīgu vienību organizēšanu, bet 1940. gadā izvirzījās jautājums par 
fakultāšu bibliotēku apvienošanu ar Centrālo bibliotēku. Diskusiju rezultātā 
fakultātes šādam lēmumam nepiekrita,8 un tika atstāts iepriekš izstrādātais 
projekts.

Arhitektūras fakultātes bibliotēka tika dibināta 1919. gadā, un par tās pirmo 
bibliotekāru kļuva asistents Hermanis Hartmanis9. Līdzekļu trūkuma dēļ fa-
kultātes bibliotēkai bija grūtības zinātniskās literatūras iegādē – daudzu fakul-
tāšu katedrās trūka pat visnepieciešamāko rokasgrāmatu. Arhitektūras fakul-
tātes bibliotēka savu eksistenci iesāka ar 974 sējumiem, kuru vidū bija mazāk 
vērtīgais 831 sējums un no Krievijas saņemtie 93 sējumi10 (bijušā Rīgas Poli-
tehnikuma bibliotēka). Nelielais grāmatu krājums ātri palielinājās, tas notika 
galvenokārt no turpmākajiem pirkumiem. Vislielākais pieaugums atzīmējams 
1920./21. mācību gadā – 552 jaunieguvumi, bet vismazākais 1931./32. mācību 
gadā – 84 jaunieguvumi. 1924. gadā Arhitektūras fakultātes bibliotēkā skaitī-
jās 2630 sējumu. Lai fakultātē studējošajiem atvieglotu studijas, tika sagādātas 
pašas nepieciešamākās grāmatas. Fakultātes bibliotēka saņēma 28 zinātniskos 
žurnālus un periodiskos izdevumus par mākslu. Trīsdesmito gadu beigās 
abonēto žurnālu skaits sasniedza 32, pēc sadalījuma pa valodām – 4 angļu, 
3 amerikāņu, 2 dāņu, 3 franču, 3 itāļu, 1 krievu, 2 latviešu, 1 norvēģu, 1 poļu, 
1 somu, 8 vācu, 2 zviedru žurnāli. Krājuma komplektēšanā nozīmīgu vietu 
ieņēma dāvinājumi.

Grāmatas, brošūras, žurnālus un separatnovilkumus u.c. lietas dāvinājuši 
Norsk Folkmuseum, profesors Eižens Laube, profesors Konstantīns Rončevskis, 
Čehoslovākijas konsuls Rīgā, Latvijas konsuls Prāgā, docents Pauls Kampe 
u.c.12 Jānis Lejnieks savās atmiņās rakstīja, ka trīsdesmito gadu beigās „Lat-
vijā tolaik bija pazīstami zviedru arhitektu darbi, LU Arhitektūras fakultātes 
bibliotēkā bija pieejama zviedru periodika, notika vairākkārtējas arhitektu un 
arhitektūras studentu ekskursijas uz Zviedriju”.13

Nākamo divu gadu laikā (1924–1926) bibliotēkas krājums pieauga par 
470 sē jumiem,14 kopskaitā – 3100 sējumu. Lai noteiktu, kādas grāmatas stu-
dijām būtu nepieciešamākās, pie fakultātes bibliotēkas darbojās īpaša ko-
misija.

Tika sastādīts alfabētiskais katalogs un katalogs pa zinātņu nozarēm. Tika 
izstrādāti noteikumi par bibliotēkas lietošanas kārtību. 1927./28. mācību gada 
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laikā fakultātes bibliotēka papildinājās par 339 sējumiem, no tiem īpaši vērtī-
gais K. Morberga dāvinājums – 105 sējumi. Krājuma kopskaits uz 1927. gada 
1. jūliju sasniedza 3439 sējumus.15 Komisijā, kas izskatīja jautājumu par ka-
tedrām nepieciešamajām grāmatām, tika ievēlēti R. Ādamsons, A. Krūmiņš, 
E. Štālbergs.

1928. gada 1. jūlijā bibliotēkas lielums bija 3672 sējumi. 1928./29. mācību 
gadā bibliotēka bija pieaugusi par 496 sējumiem, un uz 1929. gada 1. jūliju tās 
krājuma lielums sasniedza 4168 sējumus. Šajā mācību gadā komisijā, kas no-
skaidroja fakultātei nepieciešamās vajadzības, t.i., grāmatas, bija A. Malvess, 
R. Ādamsons un E. Štālbergs.16

No 1929. līdz 1930. gadam fakultātes bibliotēka palielinājās par 232 sēju-
miem. 1930. gada 1. jūlijā bibliotēkas krājumā skaitījās 4410 sējumi. Bibliotēkas 
komisijā, kas izskatīja jaunieguvumus, tika ievēlēti R. Ādamsons, A. Malvess, 
E. Štālbergs.17

1930./31. mācību gada laikā bibliotēkas krājums pieauga par 539 sēju-
miem, 1931. gada 1. jūlijā bibliotēkā bija 4949 sējumi. Bibliotēkas komisijas 
lielums un sastāvs nebija mainījies.18

Regulāri tika saņemti dāvinājumi no profesora Eižena Laubes, profe-
sora Alvila Bukholca, docenta Paula Kampes u.c.19 Ievērojams dāvinājums 
fakultātes bibliotēkai bija 1935./36. mācību gadā, kad bibliotēka savā īpa-
šumā saņēma arhitekta Roberta Ādamsona personīgo bibliotēku – 988 sēju-
mus.20 Arhitekts K. Pēkšēns 1928./1929. mācību gadā dāvina 190 sējumus, 
1926./27. mācību gadā ievērojams bija K. Morberga dāvinājums – 105 sējumi. 
1939. gadā fakultātes bibliotēkai lielu dāvinājumu ziedoja Rīgas arhitekts 
H. Melbarts – 101 grāmatu un 1 mapi ar fotoattēliem.21

Dalot grāmatas pa zinātņu nozarēm, grāmatu sadalījums ir šāds:
• 42% par arhitektūras mākslu, mākslu vispār un arheoloģiju;
• 22% par ēku un pilsētu iekārtu;
• 14% par matemātiskām zinātnēm;
• 8% par būvtehniku;
• 14% par dažādiem jautājumiem sakarā ar būvniecību.
1935/36. mācību gadā fakultātes bibliotēka saņēma šādus dāvinājumus: 

grāmatas un foliantus no profesora E. Veisa un no inženiera O. Pīlemana Lie-
pājā.23 1935. gadā Arhitektūras fakultātes vadība lūdz LU vadību par Ls 1140 
iegādāties mirušā profesora K. Rončevska atstātās grāmatas un lūdz tās sa-
dalīt starp Arhitektūras, Filoloģijas un filozofijas fakultāšu bibliotēkām un 
Centrālo bibliotēku.24

1939. gada jūlijā Arhitektūras fakultātes krājumā bija 7644 grāmatas.25

Trīsdesmito gadu beigās tika likvidētas dažādas biedrības un Arhitektūras 
fakultātei radās iespēja iegādāties šo biedrību bibliotēkas. 1940. gadā likvi-
dējamās Rīgas Arhitektu biedrības bibliotēka tika nogādāta LU un nodota 
Arhitektūras fakultātes rīcībā.26
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Inženierzinātņu fakultātes bibliotēkas dibināšanas jautājums tika aktuali-
zēts 1919. gada septembrī, kad fakultātes padome nolēma uzdot profesoram 
Grigorijam Švarcam iekārtot fakultātes bibliotēku. Šo darbu turpināja do-
cents Aleksandrs Siksne (1.12.1920.–17.12.1921.) un docents Edmunds Zieme-
lis (17.12.1921.–1.07.1922). 1922. gadā docents Edmunds Ziemelis izstrādāja 
fakultātes bibliotēkas lietošanas noteikumus. Ar šo faktu varētu apliecināt, 
ka fakultātes bibliotēkas organizēšana tika pabeigta. Ar 1922. gada novembri 
fakultātes bibliotēku pārzināja docents Maksimiliāns Vegners.

1924. gada grāmatu izsniegšanu bibliotēkā veica Auguste Baumane. Bib-
liotēka bija atvērta ik dienas divas stundas.

1923. gada 8. jūlijā Inženierzinātņu fakultātes bibliotēkai tika nodots dāvi-
nājums – Somijā vēstniecībā savāktā literatūra par ūdensspēku izmantošanu 
Somijā27.

1924. gada 1. jūlijā fakultātes bibliotēkā skaitījās 3095 iespieddarbi, no 
kuriem, līdzekļu trūkuma dēļ, 550 grāmatas netika iesietas. 1924./25. gadā 
krājums papildinājās par 539 sējumiem (1924./25. mācību gadā 3567 sējumi), 
bet 1925./26. gadā par 400 sējumiem (1925./26. mācību gadā – 3967 sējumi).

Pie bibliotēkas tika ierīkota lasītava, kurā varēja aplūkot 62 dažādus 
žurnālus. 32 žurnālus abonēja fakultāte, bet 30 žurnālus deva LU Centrā-
lā bibliotēka. Analizējot pa valodām, var teikt, ka vairākums žurnālu bija 
svešvalodās – latviešu valodā bija tikai 3 žurnāli, vācu valodā – 42, angļu – 5, 
franču – 10, citās valodās – 2 žurnāli.28 Gadu gaitā šie skaitļi mainījās, un jau 
1939. gadā abonēto žurnālu kopskaits sasniedza 53, no kuriem latviešu va-
lodā nāca 6 žurnāli, vācu valodā – 36, krievu – 4, franču – 4, angļu – 2, citās 
valodās pa vienam žurnālam.

1925./1926. mācību gada beigās grāmatu iespieddarbu kopskaits fakultā-
tes bibliotēkā bija 3567 grāmatas.29

1926./1927. mācību gada laikā bibliotēkas krājums palielinājās par 377 sē-
jumiem. Kā dāvinājumi no fakultātes mācībspēkiem un privātām personām 
tika iesniegts 131 sējums. Periodisko izdevumu skaits bija 38 nosaukumi, no 
kuriem visvairāk bija žurnāli vācu valodā – 28, latviešu valodā tikai trīs. Trīs 
žurnāli bija angļu, trīs – franču, viens – zviedru valodā. Bibliotēkā grāmatu 
izsniegums notika katru dienu divas stundas dienā.30

1927./28. mācību gadā fakultātes krājums palielinājies par 746 sējumiem, 
no kuriem pirkuma ceļā iegādāti 608 sējumi, bet dāvinājumu ceļā – 138 sējumi. 
Abonēto žurnālu skaits – 33, no kuriem latviešu valodā – 6, angļu – 1, fran-
ču – 2, vācu – 21, krievu – 2, čehu – 1 žurnāls. Iesietas 200 grāmatas, līdzekļu 
trūkuma dēļ netika iesiets ap 500 grāmatu. No fakultātes līdzekļiem tika ie-
gādāti divi grāmatskapji un viens katalogu skapis. Kataloģizētas gandrīz visas 
fakultātes grāmatas (izņemot 150 nosaukumu). Šajā mācību gadā tika pabeigta 
alfabētiskā kataloga veidošana. Fakultātes bibliotēkas darba laiks – ik dienas 
divas stundas dienā.31

1928./29. mācību gada laikā fakultātes bibliotēkas krājumā bija 6417 sējumi. 
Mācību gada laikā fakultātes bibliotēkas krājums palielinājās par 864 sējumiem, 
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no kuriem pirkšanas ceļā iegādāti 552 sējumi, bet 312 saņemti kā dāvinājumi. 
Lielākā jaunieguvumu daļa bija vācu un krievu valodā. Periodisko izdevumu 
skaits pieaudzis līdz 29 izdevumiem. Fakultātes bibliotēkas darba laiks bija 
ik dienas – vienu stundu dienā. Vidējais bibliotēkas apmeklējums – 15 līdz 
17 studenti. Mācību gada laikā par fakultātes bibliotēkas līdzekļiem iegādāti 
trīs grāmatskapji.32

Uz 1930. gada 31. martu fakultātes bibliotēkā skaitījās 7313 sējumi, no 
kuriem procentuāli vislielākais grāmatu skaits bija šādās zinātņu nodaļās: 
būvorganizācijā, būvmehānikā un sanitārtehnikā. Bibliotēkas jaunieguvumi – 
896 sējumi. 184 sējumi iegādāti pirkšanas ceļā, bet 212 – dāvināti. Fakultātes 
bibliotēka abonēja 33 periodiskos izdevumus. Fakultātes darba laiks – darb-
dienās vienu stunda dienā.33

Uz 1931. gada 31. martu fakultātes bibliotēkas krājumā bija 7957 sējumi, 
no kuriem procentuāli visvairāk grāmatu bija šādās nozarēs: ģeodēzijā – 5,8%, 
sanitārtehnikā – 13,8%, būvmehānikā – 6,3%, arhitektūrā – 4,6%. Jaunieguvu-
mi 1930./31. mācību gadā – 644 sējumi, no kuriem 487 bija iegādāti pirkšanas 
ceļā, bet 147 sējumi saņemti kā dāvinājumi. Jauniegādātās grāmatas pa valo-
dām sadalās šādi: vācu valodā – 57%, latviešu – 12%, krievu – 26%, angļu un 
citās valodās – 5%. Minētajā laika posmā iesietas un izlabotas 209 grāmatas. 
Abonēto žurnālu skaits fakultātes bibliotēkā bija 38, no kuriem vācu valo-
dā – 30, latviešu valodā – 4, pa vienam – krievu, angļu, franču un čehu valodā. 
Fakultātes bibliotēka bija atvērta vienu stundu 5 reizes nedēļā.34

1932. gadā Inženierzinātņu fakultātes bibliotēka saņēmusi kā dāvinājumu 
57 sējumus.35

Fakultātes bibliotēka 1935./36.mācību gadā saņēmusi 408 dažādus sēju-
mus no universitātes mācībspēkiem; no valsts iestādēm saņemti četri perio-
diskie izdevumi.36

Trīsdesmito gadu beigās Inženierzinātņu fakultātes krājumā bija 10865 sē-
jumi.37

Viena no lielākajām fakultāšu bibliotēkām bija Filoloģijas un filozofijas 
fakultātei. Bibliotēkas veidošana bija viens no pirmajiem darbiem, pie kā fa-
kultāte ķērās tūlīt pēc savas dibināšanas. Fakultātes organizācijas sēdē tika 
nolemts lūgt Izglītības ministriju piešķirt fakultātei tai derīgās grāmatas no 
ministrijas rīcībā esošajām grāmatu krātuvēm. Pirmajā mācību semestrī fa-
kultāte saņēma piecas kastes grāmatu no Valmieras grāmatu krātuves. Fakul-
tātei tika nodota pedagoģijas kursu bibliotēka un mirušā valodnieka Kārļa 
Mīlenbaha grāmatas – ap 300 sējumu.38 Fakultātes bibliotēkai tika nodoti bi-
jušā Krievijas tieslietu ministra grāfa Pālena materiāli un arhīvi. Fakultātes 
bibliotēka saņēma dāvinājumus no LU mācībspēkiem, piemēram, profesors 
Pēteris Smits nodeva kasti ar grāmatām, no profesora Pētera Zālītes bib-
liotēka saņēma 1484 grāmatas. Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēka 
studentiem tika atklāta 1920. gada 21. februārī.39 1920. gada beigās bibliotēkas 
grāmatu krājums sasniedza 5000 izdevumu.40 1924. gada beigās grāmatu krā-
juma lielums jau bija 20 000 sējumu. Grāmatu palielināšanas darbs bibliotēkā 
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tika sekmīgi veikts sakarā ar pozitīvu attieksmi fakultātes budžeta līdzek-
ļu atvēlēšanā – 1922. gadā bibliotēkas vajadzībām tika atvēlēti Ls 2600, bet 
1923. gadā – jau Ls 6200, bet 1924. gadā – Ls 6800. No 1925. līdz 1926. gadam 
iepirktas 1705 grāmatas, dāvinātas – 74 grāmatas. Krājuma lieluma pieau-
gums bija 1779 sējumi. Lielākie dāvinātāji bija Valsts arhīvs, doc. A. Dauge, 
Valsts bibliotēka u.c. No 1926. līdz 1927. gadam bibliotēkas fonds pieauga par 
2150 grāmatām (pirktas – 1115 grāmatas, dāvinātas – 1035 grāmatas). Lielākie 
grāmatu dāvinātāji: K. Straubergs – 65 grāmatas, P. Smits – 4 grāmatas, Pada-
vas universitāte – 754 grāmatas, Kultūras fonds – 26 grāmatas, Izglītības minis-
trija – 20 grāmatas.41 1927./28. mācību gada laikā fakultātes bibliotēka pieau-
ga par 1037 sējumiem, no kuriem pirkti – 726 sējumi, dāvināts – 131 sējums, 
apmaiņas ceļā iegūtas 180 grāmatas. Dāvinātāju vidū bija vairāki pazīstami 
LU mācībspēki – F. Balodis, A. Spekke, P. Smits, A. Tentelis, P. Ķiķauka u.c. 
Kultūras fonds dāvāja 52 sējumus, bet Pieminekļu valde — vienu sējumu.42

Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēka no 1928. gada 1. jūlija līdz 
1929. gada 1. jūlijam papildinājās par 3942 sējumiem, no kuriem pirkšanas 
ceļā iegādāti 3643 sējumi, bet dāvāti – 299 sējumi.43 Kopumā fakultātes bib-
liotēkas lielums bija apmēram 30 000 sējumu.

No 1929. gada 1. jūlija līdz 1930. gada 1. jūlijam bibliotēkas krājums pa-
pildinājās par 2732 sējumiem, no kuriem pirkti bija 1366 sējumi, bet dāvi-
nāti – 1366 sējumi. Kopumā grāmatu kopskaits fakultātes bibliotēka bija ap 
33 000 sējumu. Fakultātes bibliotēkai grāmatas dāvinājušas gan dažādas ie-
stādes, gan privātpersonas. No Zviedrijas dāvinājumu ceļā nākusi 971 grā-
mata. Grāmatas dāvinājuši: P. Šmits – 147 grāmatas, J. Zariņš, J. Endzelīns, 
A. Spekke, J. Endzelīns, Izglītības Ministrijas Mēnešraksta redakcija, Izglītības 
ministrijas Pieminekļu valde, Latvijas Filologu biedrība, Rīgas Vēstures un 
senatnes biedrība u.c.44

No 1930. gada 1. septembra līdz 1931. gada 1. septembrim Filoloģijas un 
filozofijas fakultātes krājumam klāt nākušas 1000 pirktas grāmatas un 2302 
dāvinātas grāmatas. Krājuma kopskaits bija 36 000 sējumu. Dāvinātāju skaits 
bija liels. Kā lielākie grāmatu dāvinātāji minami: Polijas Izglītības ministrija 
un Polijas konsuls Rīgā – 1391 grāmata, Liepājas pilsēta – 627 sējumi, pārējo 
dāvinātāju devums bija ievērojami mazāks.45 Agrākās Rīgas Politehnikuma 
augstskolas deviņu korporāciju materiālus tagad savā rīcībā pārņēma Pre-
zidiju konvents. Arhīvs tika novietots LU Filoloģijas fakultātes bibliotēkas 
telpās.46 1932. gada septembrī atzīmēta profesora P. Zālītes dāvana fakultātes 
bibliotēkai – 481 grāmata.47

1935./36. mācību gadā uz Valsts prezidenta draudzīgo aicinājumu ar Kul-
tūras fonda starpniecību Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēka saņēma 
224 grāmatas, no fakultātes mācībspēkiem – ap 100 grāmatu, no kurām lielā-
ko daļu dāvinājis profesors P. Smits, Valmieras skolotāja P. Dreimaņa dāvātā 
bibliotēka – 418 grāmatas.48 1935. gada maijā Filoloģijas un filozofijas fakultāte 
panāca vienošanos ar Liepājas pilsētu par vairāku tūkstošu grāmatu nodo-
šanu fakultātes bibliotēkai. Grāmatu pārvešanai uz Rīgu fakultāte lūdza LU 
piešķirt Ls 250.49
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1938. gadā Filoloģijas un filozofijas fakultāte Universitātes padomei ziņoja, 
ka profesors P. Zālīte savu bibliotēku Ls 6000 vērtībā (ar 1670 sējumiem) no-
devis fakultātei. No poļu profesora Kolbuševska un Po li jas valsts iestādēm 
fakultāte saņēmusi dāvinājumu – 307 grāmatas, no Francijas Ārlietu ministri-
jas – 19 grāmatas, no Rumānijas iestādēm – 49 grāmatas.50 1938. gadā Filolo-
ģijas un filozofijas fakultātes dekāns ziņoja, ka profesors P. Smits fakultātei 
atstājis vērtīgu bibliotēku – 1400 grāmatu.51

Trīsdesmito gadu beigās fakultātes bibliotēkas krājumā bija 53 000 grā-
matu.52

1919. gada beigās bibliotēka atradās LU Centrālās bibliotēkas telpās, bet 
1922. gada tā pārcēlās uz universitātes galvenās ēkas otro stāvu Arhitektu 
ielas pusē.53 Jaunajās telpās tika ierīkota arī lasītava.

Sākotnēji bibliotēkas kārtošanas darbus uzņēmās Anna Ābele, strādājot 6 
reizes nedēļā pa 3 stundām dienā. Annai Ābelei bija jāveic darbs pie grāmatu 
inventarizēšanas. Bibliotēkas kārtošanas darbā palīgā tika aicināti studenti. 
Tās bija studentes Helēna Butule un Alma Saltupe, kuras bibliotēkā strādāja 
līdz 1920. gadam.54

Grāmatu krājums tika komplektēts uz dāvinājumu un pirkumu pamata. 
Maiņas ceļā iegūtās grāmatas var saistīt tikai ar laika posmu līdz 20. gadu 
beigām.

Anna Ābele grāmatu fondu kārtoja saturiski, ar grāmatu kartīšu rakstīša-
nu nodarbojās H. Butule un A. Saltupe. Annas Ābeles darbu turpināja Ernests 
Blese (līdz 1924. gada jūlijam). Ernesta Bleses vietā nāca Kārlis Straubergs 
(līdz 1937. gadam). Tālāk bibliotēkas vadības darbus veica Pauls Jurevičs. No 
1921. gada aprīļa bibliotēkas kārtotājas darbus veica LU Centrālās bibliotēkas 
darbiniece Erna Grēve. 1921./22. gadā bibliotēkas kārtošanas darbā bez at-
līdzības strādāja Edīte Hauzenberga. 1922. gada 29. aprīli Edīti Hauzenbergu 
apstiprināja par subasistenti pie Baltu filoloģijas katedras, uzliekot par pie-
nākumu strādāt bibliotēkā 6 stundas. 1924. gadā Edītes Hauzenbergas vietā 
ievēlēja studenti Martu Grimmu.55

Grāmatas bibliotēkas krājumā nonākušas dažādā ceļā – tās tika gan dā-
vinātas, gan arī pirktas. Lielākie grāmatu dāvinātāji atrodami gan ārpus Lat-
vijas robežām, gan arī tepat Latvijā. Vērienīgi dāvinājumi nāk no Londonas, 
dāvinātājs ir Hagberts Vraits (Hagberg Wright).56 Polijas Izglītības ministrija 
piesūtīja 1391 grāmatu, Francijas vadība – 301 grāmatu, Polijas Zinātņu aka-
dēmija – 95 grāmatas, Rumānijas valdība – 49 grāmatas. No privātpersonu 
dā vinājumiem minami: profesors J. Kšižanovskis – 1107 grāmatas, profesors 
Gus tavs Bolinders – 302 grāmatas, profesors Staņislavs Kolbuševskis dāvi-
nāja 294 grāmatas, profesors Kārlis Straubergs – 136 grāmatas, lektors Jānis 
Zariņš – 104 grāmatas, privātdocente A. Karlsone – 76 grāmatas.57 1935. gadā 
no mirušā profesora K. Rončevska bibliotēkas daļa tika nodota Filoloģijas un 
filozofijas fakultātes bibliotēkai.58

Lielākā daļa grāmatu, kas ienāca bibliotēkā, bija neiesietas. Vajadzēja rū-
pēties par grāmatu iesiešanu. Iesiešanas darbs sākās no 1922. gada rudens. 
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1922. gadā iesietas 63 grāmatas, 1923. gadā – 18 grāmatas, 1924. gadā – 
249 grāmatas.

Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēka sadarbojās ar ārzemju kul-
tūras iestādēm arī grāmatu apmaiņas jomā – uz Baltkrievu Kultūras institūtu 
Minskā tika aizsūtīta J. Endzelīna „Lettische Grammatik” un K. Mīlenbaha 
„Latviešu valodas vārdnīca”.59

Lauksaimniecības fakultātes bibliotēka izveidojās, apvienojot fakultātes 
īpašumā nodoto Pētermuižas kroņa mežniecības bibliotēku ar grāmatām, 
kas bija palikušas no Rīgas Politehniskā institūta kontrolstacijas bibliotē-
kas. Patstāvīgās telpās bibliotēku varēja ierīkot tikai 1923./24. mācību gadā. 
1924./1925. mācību gadā fakultātes bibliotēka sastāvēja no 4500 sējumiem.60 
Divu gadu laikā (1924–1926) tās krājums pieauga līdz 6000 sējumiem.61

Bibliotēkas krājumi tika papildināti ar dažiem privātiem grāmatu krāju-
miem, jaunu grāmatu iegādi un apmaiņas kārtībā saņemtiem izdevumiem. 
No 1924. līdz 1926. gadam bibliotēka tika pārkārtota, grāmatām dota jauna 
numerācija. No grāmatu krājuma tika izslēgti maznozīmīgi periodiski izdevu-
mi un brošūras, nodibināts iedalījums vispārējā un speciālā bibliotēkā. Vispā-
rējā bibliotēka atradās fakultātes sekretāra pārziņā, kas pildīja arī bibliotekāra 
pienākumus. Speciālās bibliotēkas tika novietotas laboratorijās un kabinetos. 
Bibliotēkai bija savs hronoloģisks katalogs un iekārtota kartotēka. Grāmatu 
pasūtījumus speciālajām bibliotēkām izdarīja attiecīgie laboratorijas vadītāji 
un kabinetu pārziņi. Lauksaimniecības fakultāte Universitātes vadībai izteica 
vēlmi sadarboties, t.i., izdarot rakstu apmaiņu ar Ņujorka Valsts lauksaim-
niecības koledžu pie Kornellas universitātes.62

1925. gada 3. oktobrī Lauksaimniecības fakultāte no Berlīnes saņēma „Ber-
lin-Dahlemen Lehr-u Forschungsanstalt für Gartenbau” (divas grāmatas).63

1930. gadā bibliotēkas krājumā bija ap 10 000 sējumu.64 Līdz 1923. ga-
dam bibliotēkā bija 4502 izdevumi, bet 1938./1939. gada beigās – 12 610 sēju-
mi.65 1927. gada 1. jūlijā fakultātes bibliotēkas lielums bija 7996 sējumi,66 bet 
1931. gada 1. jūlijā – ap 9700 sējumi.

Lauksaimniecības fakultātē veica fakultātes izdoto rakstu apmaiņu ar 166 
ārzemju augstskolām, institūtiem un zinātniskām iestādēm.

Ķīmijas fakultātes bibliotēka bija radusies pilnīgi no jauna. No Rīgas Po-
litehniskā institūta bibliotēkas, kura tika evakuēta uz Krieviju, atguva vecus 
studentu laboratoriju žurnālus un patentu aprakstus. Sākumā līdzekļu trū-
kuma dēļ bija grūtības ar jaunākās ārzemju periodikas saņemšanu. Tikai no 
1921. gada fakultāte paaugstināja budžeta summas pilnīgai ārzemju ķīmijas 
un farmācijas periodisko izdevumu iegādei. 1924. gadā fakultātes bibliotē-
kā bija pavisam 5680 izdevumi, no kuriem 1658 bija periodiskie izdevumi.67 
Vēlākajos gados fakultāte bibliotēkai piešķīra pietiekamus līdzekļus grāmatu 
iegādei – Ls 11–12 000. Pirmsākumos fakultātes bibliotēka pirka grāmatas no 
privātām bibliotēkām. Pirmais un vislielākais pirkums bija Maģ. Johansena 
bib liotēka ar 1539 grāmatām. Tā lika pamatus Ķīmijas fakultātes bibliotēkai.68 
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Grāmatas tika saņemtas arī no ārzemēm. Piemēram, Ķīmijas fakultātes bib-
liotēka saņēma dāvinājumu no Francijas – 3 grāmatas.69 Francijas valdība dā-
vināja „Bulletin de la Societe chimique de France 1905.–1922”, „Annales de 
chimie et de Phisique 1841.–1922”, „Annales de Falsifications 1908.–1922”. 
No Londonas ķīmiķu biedrības valdes tika saņemts „Journal of the Chimical 
Societv 1914.–1921”70. Nākamo divu mācību gadu (1924–1926) laikā fakultātes 
bibliotēka saņēma 1402 sējumus; kopumā fakultātes bibliotēkā bija 6750 sēju-
mu. Fakultātes bibliotēka abonēja 61 periodisko izdevumu. Izsniegumu skaits 
aplūkojamajā laika posmā – 601 grāmata.71 No 1924. līdz 1926. gadam lielā-
kie bibliotēkas jaunieguvumi bija „Berichte der deutschen chemischen Gesell-
schaft” – 83 sējumi, „Journal für praktische Chemie” – 26 sējumi, „Zeitschrift 
für anorganische und allgemeine Chemie” – 98 sējumi u.c. 1926./1927. mācību 
gadā fakultātes bibliotēkā iegādāti 529 sējumi. Fakultāte abonēja 68 žurnālus. 
Krājuma kopskaits bija 6779 sējumi.72

No 1927. mācību gada sākuma līdz 1928. gadam Ķīmijas fakultātes bib-
liotēka krājumu papildināja par 414 sējumiem. Fakultātes bibliotēka abonē-
ja 66 žurnālus. 1928. gadā fakultātes bibliotēkas krājums ietvēra 7823 sēju-
mus.73

No 1928. līdz 1929. gadam fakultātes bibliotēkas krājums papildinājās par 
540 sējumiem, un fakultātes krājuma kopskaits 1929. gadā bija 8387 sējumi. 
Fakultāte abonēja 70 žurnālus. Mācību gada laikā Ķīmijas fakultātes biblio-
tēku apmeklēja 2800 personas.

Divu nākamo gadu laikā (1929–1930) bibliotēkas krājums palielinājās par 
453 sējumiem, krājuma kopskaits – 8843 sējumi. Lai fakultātes mācībspēki un 
studenti labāk apgūtu speciālos mācību priekšmetus, fakultātes bibliotēka 
abonēja 70 žurnālus.74

1930./31. mācību gada laikā fakultātes bibliotēka iegādāja 400 sējumus. 
Bibliotēku apmeklēja 3864 studenti un mācībspēki.75

1937. gadā Ķīmijas fakultāte lūdza universitātes vadību nopirkt profesora 
K. Blahera bibliotēku, kurā bija ķīmijas nozarei vajadzīgās grāmatas.76

Trīsdesmito gadu beigās Ķīmijas fakultātes bibliotēkas fondā bija 12224 ie-
spieddarbi.77

Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes bibliotēka kā patstāvīga vienī-
ba nebija reģistrēta. Trīsdesmito gadu beigās fakultātes bibliotēkās skaitī-
jās 46 000 sējumu (gan grāmatas, gan žurnāli), kas sadalīti pa atsevišķiem 
institūtiem. Katram institūtam bija sava speciāla bibliotēka, kuru pārzināja 
institūta vadītājs. 1919. gadā tika dibināts matemātikas kabinets, ko 1926. ga-
dā pārdēvēja par matemātikas semināru. Seminārs atradās telpās Raiņa bul-
vārī 16 — LU galvenajā ēkā. Pirmsākumos matemātikas kabinetā tika savākts 
2000 matemātiska satura grāmatas un žurnāli. Semināra bibliotēkas vadītājs 
no tā dibināšanas līdz 1935. gadam bija profesors E. Lejnieks, no 1935. ga-
da – vecākais docents A. Lūsis. Profesoram E. Lejniekam bibliotēkas vadīša-
nā no 1920. līdz 1922. gadam palīdzēja studente E. Ozole, bet no 1922. līdz 
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1924. gadam – studente M. Aumeistare.78 1924./25. un 1925./26. mācību gadā 
galvenā uzmanība tika pievērsta kabineta bibliotēkas paplašināšanai. Bibliotē-
kai trūka vēl daudzi nepieciešamie žurnāli, bet to ieguvi apgrūtināja līdzekļu 
trūkums. 1926. gada 1. jūlijā bibliotēkas krājumā bija 2850 sējumi.79 Bibliotēkā 
par vadītāja palīgiem no 1924. līdz 1926. gadam strādāja studentes M. Au-
meistere, M. Eizentāle, M. Zušmane. 1927. gada 1. jūlijā matemātikas seminā-
ra krājumā bija 3070 sējumu. Bibliotēkas vadītājam palīdzēja Milda Eizentāle 
un Marta Zušmane.80 1928. gada 1. jūlijā bibliotēkas krājumā bija 3560 sējumu 
(grāmatas, brošūras, žurnālu sējumi).81

1928./29. mācību gadā Edgaram Lejniekam lasītāju apkalpošanas darbā 
palīdzēja M. Zušmane.

Trīsdesmito gadu beigās bibliotēkā bija 10 100 sējumu.82

Fizikas institūta bibliotēku no tās pirmsākumiem – 1919. gada – līdz 
1926. gadam vadīja Fricis Gulbis. Bibliotēkā iegādāti vairāki žurnāli par fizi-
kas jautājumiem (kopskaitā 11). Grāmatu krājums – 850 sējumi.

No 1924. līdz 1926. gadam bibliotēkas krājums pieauga par 900 sējumiem. 
30. gadu beigās skaitījās 1784 sējumi. Regulāri pienāca ap 20 fizikas žurnālu, 
kas sniedza pārskatu par fizikālo pētniecību citās valstīs. 1927. gadā Fizikas 
institūta bibliotēka sāka abonēt „Handbuch der Physik” un „Handbuch der 
Experimentalphysik”. No 1927. gada līdz 1928. gadam institūta bibliotēka pa-
lielinājās par 970 sējumiem. No 1928. gada līdz 1929. gadam institūta bibliotē-
kas krājumā bija 1075 sējumu. Institūta bibliotēku joprojām vadīja profesors 
F. Gulbis.

No 1929. līdz 1930. gadam fakultātes bibliotēka palielinājās līdz 1145 sē-
jumiem.83

Ģeofizikas un meteoroloģijas institūta bibliotēkā 1926. gadā bija 400 grāmatu. 
30 gadu beigās – 1980 sējumu.

No 1927. gada institūts sadalījās, izveidojās Meteoroloģijas institūts ar ob-
servatoriju un Fiziskās ģeogrāfijas institūts. Meteoroloģijas institūta biblio-
tēkas vadītājs bija profesors R. Meijers. 1927. gadā bibliotēkas krājumā bija 
470 sē jumu, pamatā ārzemju institūtu publikācijas. Šo sējumu izvietošanai trū-
ka skapju un telpu. Fiziskās ģeogrāfijas institūta bibliotēku vadīja R. Putniņš. 
Institūta bibliotēkā klāt nākušas 150 grāmatas. Fakultātes bibliotēka ar kar-
tēm un atlantiem apgādāja arī citas katedras. 1928. gadā institūta bibliotēkas 
krājumā bija 490 sējumu. 1928./29. mācību gada laikā metereoloģijas institū-
ta bibliotēkas krājumā bija 719 sējumu. Institūta bibliotēku joprojām vadīja 
R. Meijers. 1931. gadā institūta bibliotēkā bija 800 sējumu.84

Fiziskās ģeogrāfijas un ģeonomijas institūta bibliotēku vadīja R. Putniņš. 
Pirmajos darbības gados tā strauji palielinājās. No 1924. līdz 1926. gadam 
bibliotēkas krājums turpināja paplašināties, bet ne tādos apmēros. Bibliotēkas 
krājumā skaitās 1500 sējumu (grāmatas, žurnāli, kartes). Sastādīts bibliotēkas 
sistemātiskais katalogs. Institūta bibliotēka papildinājās gan grāmatu pirkša-
nas ceļa, gan dāvinājumu veidā. Lielas grūtības radīja telpu jautājums – trūka 
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lasītavas.85 No 1927. gada līdz 1928. gadam bibliotēkas krājums palielinājās 
par 1800 sējumiem (šajā skaitā ir gan grāmatas, gan žurnāli, gan atlanti un 
kartes). Bibliotēka iegādājusi Monakas okeanogrāfiskā institūta izdotās jūras 
dziļumu kartes. Ar Centrālās bibliotēkas palīdzību līdz pilnam žurnālu kom-
plektam papildināta žurnāla sērija „Zeitschrift des Deutsch-Osterreichische 
Alpenvereins”.86 1928./29. mācību gada laikā institūta bibliotēku joprojām 
vadīja R.Putniņš. 1929.–1930. gadā institūta bibliotēka pieaugusi par 2200 sē-
jumiem.

Teorētiskās astronomijas un analītiskās mehānikas institūts pastāv no 
1925. gada. Tā bibliotēku vadīja profesors A. Kloze. Pārskata periodā – 1924.–
1926. gadā – institūta bibliotēkā skaitījās 94 sējumi, kurus iegādāja no institūta 
lī dzekļiem. 30. gadu beigās institūta bibliotēkā bija 2242 grāmatas. 1926. gadā 
mehānikas institūta bibliotēkai tika ierādītas jaunas telpas Baznīcas ielā 5, 14.dz. 
No 1926. gada līdz 1927. gadam bibliotēkas krājums no 94 sējumiem pieauga 
līdz 510 sējumiem. Par institūta līdzekļiem tika iegādāti 24 sējumi, pārējie – ie-
gūti dāvinājumu un apmaiņas ceļā no ārzemju pētnieciskajām iestādēm.87 No 
1927. gada līdz 1928. gadam institūta grāmatu krājums no 510 palielinājās līdz 
659 sējumiem. Par institūta līdzekļiem iegādāts 71 sējums, pārējie iegūti mai-
ņas ceļā ar ārzemju zinātniskajām iestādēm. 1928. gadā institūts sadarbojās 
ar 119 ārzemju institūtiem, observatorijām un bibliotēkām.

Mācību gada laikā (1928–1929) institūta bibliotēkā krājums palielinājās 
no 659 līdz 868 sējumiem, no kuriem 141 iegūts pirkuma ceļā un 68 izdevu-
mi – maiņas ceļā. Teorētiskās astronomijas un analītiskās mehānikas institūts 
veica institūta darbu apmaiņu ar 121 zinātnisku iestādi visā pasaulē.89 

1929.–1930. gadā fakultātes bibliotēkas lielums palielinājās no 868 līdz 
954 sējumiem. Gada laikā par institūta līdzekļiem nopirkti 28 sējumi, bet mai-
ņas ceļā ar ārzemju zinātniskajām iestādēm iegūti 58 sējumi.90

Astronomiskās obsevatorijas bibliotēkas krājuma pamatu veidoja no ārzemju 
observatoriju iesūtītajām publikācijām. Bibliotēku vadīja A. Žaggers. 1924. ga-
dā tika iesākta sarakstīšanās ar visām pasaules astronomiskām observatori-
jām, lai apmainītos ar publikācijām.

1927. gadā bibliotēkas krājumā bija 1500 sējumu. Trūka mācību literatūras, 
sevišķi izjūtams izdevuma „Astronomische Nachrichten” trūkums.

Observatorijas darbinieki visiem spēkiem pūlējās nokomplektēt mācībām 
un pētniecībai nepieciešamās grāmatas. 1925. gadā LU rektoram tika adresēts 
iesniegums ar lūgumu nodot Astronomiskās observatorijas rīcībā no Pulkovas 
observatorijas saņemtās grāmatas.91

1928./29. mācību gadā observatorijas bibliotēkas krājums papildinājās 
ar Jāņa Esera dāvinājumu. Astronomiskās observatorijas bibliotēka saņēma 
490 izdevumus, kā vērtīgākā daļa – izdevuma „Astronomische Nachrichten” 
123 sējumi.92 30 gadu beigās bibliotēkā bija 5500 sējumi.

Augu morfoloģijas un sistemātikas bibliotēku 1927. gadā vadīja N. Malta. 
Notika aktīva darbu un izdevumu apmaiņa ar vairākiem slaveniem ārval-
stu zinātniskajiem institūtiem. 1928. gadā institūts pārgāja uz jaunām telpām 
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Alberta ielā 10, situācija telpu jautājumā salīdzinājumā ar iepriekšējām telpām 
Kronvalda bulvārī 4 bija uzlabojusies. 30. gadu beigās skaitās 6890 grāmatas. 
1939. gadā institūta bibliotēka saņēma N. Maltas dāvinājumu – 2200 zinātnis-
ku darbu atsevišķos iespiedumus.93

Augu fizioloģijas un anatomijas institūta bibliotēku 1927. gadā vadīja O. Tre-
bū. 30. gadu beigās tajā bija 558 sējumi. 1928. gada janvārī institūts pārvietojās 
uz telpām Alberta ielā 10, kur institūtam ierādīja četras telpas. Tomēr ar 
to nepietika, un institūta bibliotēku nācās izvietot koridorā.94 No 1929. līdz 
1930. gadam institūta bibliotēkas lielums palielinājās par 20 sējumiem.

1928./29. mācību gada laikā institūta bibliotēku joprojām vadīja O. Trebū, 
un tās krājumā bija ap 700 sējumu. 1930./31. mācību gada laikā fakultātes 
bibliotēka pieaugusi par 30 sējumiem.95

Salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūta biblio tēkā 
no 1919. līdz 1924. gadam krājumā bija 440 grāmatas un 17 žurnālu sēri-
jas. Institūta bibliotēku papildināja gan dāvinājumu ceļā, gan apmaiņā pret 
paša institūta publikācijām. No 1924. līdz 1926. gadam bibliotēka iegādājās 
54 jaunas grāmatas. Tika saņemti daudzveidīgi zinātniskie žurnāli. Uz 88 
da žādiem ārzemju institūtiem tika izsūtītas institūta publikācijas, pretī sa-
ņemot ārzemju kolēģu publikācijas un grāmatu dāvinājumus. No 1924. līdz 
1926. gadam bibliotēku vadīja profesors N. Ļebedinskis. 1927. gadā institūta 
bibliotēkā bija 400 sējumu un ap 1000 kopijas. No ārzemju kolēģiem saņemti 
662 separātizdevumi. 1926. gadā institūts kopā ar bibliotēku pārvietojās uz tel-
pām Alberta ielā 10.96 1927./28. mācību gadā institūta bibliotēkā bija 462 grā-
matas. 1928./29. mācību gada laikā institūta bibliotēku vadīja N. Ļebe dinskis. 
Tājā laikā institūta bibliotēkas lielums – 553 grāmatas. 1931. gadā bibliotēkas 
lielums bija 807 sējumi.97 1939. gadā skaitās 4396 sējumi.

Sistemātiskā zooloģijas institūta bibliotēku, sākot ar 1923. gadu, vadīja 
profesors E. Strands. No 1924. līdz 1926. gadam bibliotēka palielinājās par 
170 sējumiem. 1927. gadā Sistemātiskās zooloģijas institūts kopā ar bibliotēku 
pārcēlās no telpām Kronvalda bulv. 9 uz telpām Alberta ielā 10. Bibliotēkas 
krājums palielinājās par 147 iespiedvienībām. 30. gadu beigās bija 2857 sē-
jumi. 1927./28. mācību gada laikā bibliotēka papildinājās par 100 vienībām. 
Palielinājies periodisko izdevumu klāsts (tostarp arī maiņas ceļā iegūtie iz-
devumi). 1928./29. mācību gadā bibliotēku turpināja vadīt E. Strands. Gada 
laikā bibliotēkas krājums pieaudzis par 426 sējumiem, no kuriem 174 sepa-
rātizdevumus dāvināja R. Kleins Sčecinā.

No 1929. līdz 1930. gadam institūta bibliotēkas paplašināšanā liela nozīme 
bija institūta direktora E. Stranda nodibinātajam žurnālam „Folia Zoologica 
et Hvdrobiologica”. Ar šī žurnāla starpniecību tika ievadīta literatūras ap-
maiņa ar 153 institūtiem un biedrībām. Šajā gadā bibliotēkas fonds pieaudzis 
par 315 izdevumiem.98 1930./31. mācību gada laikā apmaiņa ar Sistemātiskās 
zooloģijas institūta zinātniskajām publikācijām un ārzemju kolēģu darbiem 
veikta ar 156 ārzemju institūtiem, saņemot 150 zinātniskas publikācijas.99
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Ģeogrāfijas institūta bibliotēkā 30. gadu beigās bija 1800 grāmatas un kar-
tes.

Ģeoloģijas un paleontoloģijas institūta bibliotēku no 1924. līdz 1926. gadam 
vadīja profesors E. Krauss. 1926./27. mācību gada beigās institūta bibliotēkā 
bija 1000 sējumu (to skaitā žurnāli un kartes). Tika nodibināta grāmatu ap-
maiņa ar vairākiem ārzemju institūtiem, piemēram, Igaunijā, Polijā, Vāci-
jā, Šveicē un citur.100 1927./28. mācību gada beigās bibliotēkas krājumā bija 
3000 eksemplāru (grāmatas, žurnāli un kartes). 1927./28. mācību gada laikā 
nozīmīgi bija šādi jaunieguvumi: „Jahrbuch der preusischen geologi schen 
Landesanstalt 1890–1928”, „Fossilium Catalogus”, „Zeitschrift der deut schen 
geologischen Gesellschaft 1890–1928” u.c. Turpinājās plaša sadarbība ar ār-
zemju universitāšu ģeoloģiskiem institūtiem, ģeoloģiskām komitejām un Kal-
nu akadēmiju Maskavā.101 1928./29. mācību gada laikā institūta bibliotēka 
palielinājusies par 325 sējumiem. Grāmatu lielākā daļa iegūta maiņas ceļā 
ar ārzemju ģeoloģiskiem institūtiem, ģeoloģiskām iestādēm un biedrībām. 
Savus izdotos rakstus institūts izsūtījis 41 ārzemju iestādei.102 1930./31. mā-
cību gadā institūta bibliotēkas krājums papildinājās par 380 sējumiem. Savus 
zinātniskos darbus institūts izsūtīja 42 ārzemju institūtiem un ģeoloģiskām 
iestādēm, pretī saņemot ārzemju kolēģu publikācijas.103 Bibliotēkā 30. gadu 
beigās bija 3500 sējumi.

Pēc izdevuma „Latvijas Universitātes darbības pārskats: 1927./28. akad. 
gads” datiem, Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē bija nodibināta tā dē vētā 
fakultātes vispārējā bibliotēka. Par tās pārzini kļuva bibliotekārs (fakultātes 
sekretārs) A. Liberts. Fakultātes bibliotēkas krājumā bija 100 sējumu. Šajā bib-
liotēkā tika reģistrēti vispārīga rakstura izdevumi, grāmatas un darbi, kas 
neietilpst atsevišķu institūtu speciālajās bibliotēkās: gada pārskati, kalendāri, 
instrukcijas un likumi u.c. 1928./29. mācību gada laikā fakultātes vispārīgajā 
bibliotēkā bija 120 iespieddarbi. No 1929. līdz 1930. gadam fakultātes biblio-
tēkā, kuru joprojām vadīja A. Liberts, bija 160 iespieddarbi.

Mehānikas fakultātes bibliotēka. Latvijas Universitātes piecgadu pārska tā 
parādās ziņas, ka LU pirmsākumos Mehānikas fakultātes bibliotēka vispār 
nepastāvēja un būtu jāpapūlas, lai atjaunotu uz Krieviju evakuētās grāmatas. 
Lai atjaunošana būtu sekmīga, vajadzētu ņemt kredītu. Arhīva materiālos 
ne pa rādās ziņas, vai tas tiek ņemts, bet pārskatā par Universitātes darbību 
1920./21. mācību gadā parādās ziņas, ka Mehānikas fakultātē jau ir 412 grā-
matas. 1921./22. mācību gada laikā bibliotēkas lielums palielinājās par 437 sē-
jumiem, un 1922. gada jūnijā tās lielums ir 849 grāmatas. 1922./23. mācību 
gada beigās bibliotēkas krājuma lielums – 1340 sējumu. 1923./24. mācību ga-
dā bibliotēkā grāmatu skaits pieaudzis par 1547 grāmatām. 1924./25. mācību 
gadā bibliotēka abonēja 36 žurnālus. Savu krājumu tā papildināja par 129 grā-
matām. 1925./26. mācību gadā bibliotēka abonēja 37 žurnālus un laikrakstus, 
krājumā nonāca 177 grāmatas. No 1924. līdz 1926. gadam Mehānikas fakul-
tātes bibliotēka saņēma dāvinājumus: no profesora G. Nolteina 13 grāmatas 
par lokomotīvēm, no E. Cizareviča vienu grāmatu.104 No 1926. gada l. jūlija 
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līdz 1927. gada 1. jūlijam Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumā ie nākušas 
254 grāmatas. Tika abonēti 35 žurnāli. Fakultātes bibliotēkai dāvināja 72 grā-
matas un žurnālus.105 Tajā laika posmā Mehānikas fakultāte sadarbojās ar 
Latvijas sūtni Ļeņingradā. Fakultātes bibliotēka saņēma Volhovas hidroelek-
trostacijas biļetenu.106 No 1927. mācību gada l. jūlija līdz 1928. gada 1. jūnijam 
fakultātes bibliotēka iegādājās 240 grāmatas. Bibliotēka abonēja 42 zinātnis-
kos žurnālus. Minētajā laika posmā Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājums 
dāvinājumu ceļā papildinājās ar 29 grāmatām un 11 žurnāliem.107 No 1929. 
līdz 1930. gadam bibliotēka iegādājās 172 grāmatas un 47 zinātniskos žurnā-
lus, kopsummā par Ls 3600. Fakultātes bibliotēkai ziedotas 27 grāmatas un 
5 žurnāli. 1928./29. mācību gada laikā fakultātes bibliotēka papildinājās par 
188 grāmatām un 54 zinātniskiem žurnāliem – kopsummā par Ls 7000. Bib-
liotēkai ziedotas 43 grāmatas un 10 žurnāli. Fakultātes bibliotēkas lielums – 
3124 sējumi.108 1930. gadā krājuma lielums bija 3376 sējumi.109 No 1930. gada 
l. jūlija līdz 1931. gada 1. jūlijam Mehānikas fakultātes bibliotēkā par fakultā-
tes līdzekļiem iegādātas 96 grāmatas un 52 zinātniskie žurnāli – par Ls 5562. 
Bibliotēkas krājumu papildinājuši ziedojumi: 21 grāmata un 11 žurnāli. Gada 
laikā bibliotēkas krājums palielinājies par 180 sējumiem. 1930./31.mācību ga-
da laikā Mehānikas fakultātes bibliotēkas krājumā skaitās 3557 sējumi.110

Teoloģijas fakultātes bibliotēkā 1925. gada 1. janvārī – 6100 sējumi. 1925. ga-
dā bija pilnīgi gatavs Teoloģijas fakultātes bibliotēkas katalogs.111

1926. gada jūlijā fakultātes bibliotēkā bija 6907 sējumi.112 1927. gada 1. jūlijā 
fakultātes bibliotēkas krājuma lielums bija 7408 sējumi.113 1927. gada 1. jūli-
jā Teoloģijas fakultātes bibliotēkā bija 7408 sējumi, bet 1928. gada 1 . jūlijā– 
7950 sējumi.114

1928. gada l. jūlijā fakultātes bibliotēkā bija 7950 sējumi, 1929. gada 1. jū-
lijā – 8166 sējumi.115 1929. gada 1. jūlijā fakultātes bibliotēkā bija 8166 sējumi, 
bet pēc gada – 1930. gada 1. jūlijā – 8387 sējumi.116

Fakultātes bibliotēkas krājumā 1930. gada 1. jūlijā bija 8387 sējumi, bet 
1931. gada 1. jūlijā – 8685 sējumi. Fakultātes bibliotēkai vairākas grāmatas dā-
vinājuši prof. H. Rusts Karalaučos, Latvijas Valsts arhīvs un Dr. Žiglēvics.117 
1923. gada septembrī Teoloģijas fakultātes bibliotēkai Dr. Hagbergs Vraita 
kungs dāvināja „Encyclopedia Biblica”.118 1935. gada maijā Universitātes Saim-
niecības padome ierosināja pirkt profesora Imanuela Bencingera bibliotēku 
par Ls 6000. LU Centrālās bibliotēkas vadītājs Pēteris Ķiķauka lūdza to sadalīt 
starp Centrālo bibliotēku un Teoloģijas fakultātes bibliotēku. I. Bencingera 
bibliotēkas novērtēšanai izvirzīja profesorus F. Balodi un E. Zicānu.119

1935./36. mācību gadā Teoloģijas fakultātes bibliotēkai vairāki Universitā-
tes mācībspēki dāvinājuši grāmatas: L. Adamovičs – 35 grāmatas, E. Ķiploks – 
15 grāmatas, J. Vītols – 8 grāmatas. Dāvinājušas arī dažādas organizācijas: 
Kultūras fonds – 4 grāmatas, Latvijas sūtniecība Maskavā – vienu grāmatu.120 
1937. gadā Teoloģijas fakultāte saņēmusi dāvinājumu no Liepājas pilsētas bib-
liotēkas – 135 vecā izdevuma grāmatas. Profesors L. Adamovičs Teoloģijas 
fakultātei dāvinājis 37 grāmatas, Helsinku universitātes Teoloģijas fakultātes 
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dekāns Puoko – 3 grāmatas, Kultūras fonds – 16, fakultātes mācībspēki – 11, 
Valsts Statistikas pārvalde – 3 grāmatas.121 Trīsdesmito gadu beigās Teoloģi-
jas fakultātes bibliotēkas fondā bija 11932 grāmatas.122 Teoloģijas fakultātes 
bibliotēku ilgus gadus vadīja I. Bencingers. Pēc viņa fakultātes bibliotēkas 
vadību uzņēmās J. Rezevskis.123

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka ir dibināta 1923. ga-
da pavasarī. Pamats fakultātes bibliotēkai tika likts, iegādājoties profesora 
Bergmaņa bibliotēku.124 Divu gadu laikā tās grāmatu skaits pārsniedzis 
5000 sējumu. Bibliotēkas krājums strauji auga. Bibliotēkas darba laiks bija 
katru dienu no plkst. 15 līdz 19, brīvlaikā – otrdienās un ceturtdienās – no 
plkst. 15 līdz 18. No 1923. gada līdz 1926. gadam bibliotēku vadīja J. Griķis 
un E. Šīrons.125 1926. gada pavasarī bibliotēkas lielums bija 8200 sējumu. Gadu 
gaitā tika secināts, ka fakultātes bibliotēkai nepieciešama plašāka bibliotēka, 
bet līdzekļu trūkuma dēļ to nav iespējams ierīkot. Par budžeta līdzekļiem 
var iegādāties tikai pašus nepieciešamākos izdevumus, bet studiju procesā 
būtu nepieciešami arī agrākos gados izdotie darbi. 1926. gadā tika iegādāts 
vērtīgs izdevums – „Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik” (visi līdz 
šim iznākušie sējumi). 1927. gada 1. jūlijā fakultātes bibliotēkā bija 9600 sēju-
mu. Bibliotēku pārzināja J. Kārkliņš, kuram palīdzēja subasistenti K. Bērziņš 
un R. Frīdenbergs.126 1928. gada 1. jūlijā fakultātes bibliotēkas krājumā bija 
11063 sējumi. Bibliotēkas krājumu pārvaldīja J. Kārkliņš, kuram palīdzēja sub-
asistenti J. Valbergs un A. Jankovskis. 1927./28. mācību gada laikā ievēroja-
mākie bibliotēkas jaunieguvumi bija: „Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft” no 1844. līdz 1928. gadam (82 sējumi), „Archiv für Sozialuissenschaft 
und Socialpolitik” no 1888. līdz 1928. gadam (59 sējumi), „The encyclopedia 
Britannica: a dictionary of artes, sciences, literature and general information” 
(16 sējumi).127 1928./29. mācību gadā fakultātes bibliotēkas grāmatu krājums 
palielinājās par 2000 sējumiem. Dažas no fakultātes katedrām no speciāli at-
vēlētiem līdzekļiem iegādājušās nepieciešamāko mācību literatūru. Bibliotēku 
pārvaldīja subasistenti A. Jankovskis un J. Valbergs.128

1929./30. mācību gadā bibliotēkas krājums pieaudzis par 3000 grāma-
tām, krājuma kopskaits sasniedza 17 000 sējumus. Aizvadītajā mācību gadā 
fakul tāte izdeva sistemātisko katalogu, kuru J. Kārkliņa redakcijā sastādījuši 
P. Mucenieks, E. Šīrons un K. Bērziņš. Fakultātes bibliotēku joprojām vadīja 
J. Kārkliņš, bet tehniskos darbus veica subasistenti A. Jankovskis, A. Krieviņš, 
R. Lindenbergs un J. Valbergs.129

1930./31. mācību gada laikā fakultātes bibliotēkas krājums pieaudzis
par apmēram 1500 sējumiem. Bibliotēkas krājumā bija tādi vērtīgi
izdevumi kā „Archiv für Bürgerliches Recht”, „Archiv für öffentliches Recht”, 
„Bibliographie der Sozialwissenschaften” u.c. 1930./31. mācību gada laikā 
fakultātes bibliotēka bija atvērta darbadienās no plkst. 9 līdz 13 un no plkst. 
15–19. Fakultātes bibliotēkas vadītājs J. Kārkliņš, kura vadībā strādāja sub-
asistenti A. Jankovskis, V. Kalniņš, A. Krieviņš, R. Lindenbergs.130

1935./36. mācību gadā fakultātes bibliotēkai tika nodotas kooperatora Šili-
ņa bibliotēka – ap 500 sējumu. Vecākais docents H. Albāts bibliotēkai nodeva 
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273 sējumus. Kooperācijas un revīzijas komisija Tautsaimniecības un tiesību 
fakultātes bibliotēkai nodeva Ls 300.131 1937. gadā Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes sēdē tika nolemts pirkt profesora A. Būmaņa bibliotēku 
Ls 4303 apmērā. 1937. gadā Savstarpējā apdrošināšanas sabiedrība Tautsaim-
niecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkai grāmatu iegādei ziedojusi 
Ls 1500.133 Veterinārmedicīnas fakultātes bibliotēkas pirmsākumos skaitāmi 
780 sējumi. No saturiskā viedokļa raugoties, tās bija rokasgrāmatas un žurnāli 
Ls 4165 vērtībā.134 Nākamajos divos gados bibliotēkas fondi papildinājās ar 
423 grāmatām par Ls 3300,52. Uz 1926. gada 1. jūliju fakultātes bibliotēkā bija 
1203 grāmatas par Ls 7465,52.135 1927./28. mācību gadā Veterinārmedicīnas 
fakultātes bibliotēkā klāt nākušas 316 grāmatas par Ls 4600,17, no kurām 28 
bija disertācijas un pārskati. Paralēli jaunajām grāmatām fakultātes bibliotēka 
krājumu papildināja arī ar iepriekšējo gadu izdevumiem – šajā laika posmā 
tika iegādāti vairāki iepriekšējo gadu žurnālu komplekti. 1928. gada 1. jūli-
jā fakultātes bibliotēkas krājumā bija 1689 sējumi.136 1935./36. mācību gadā 
fakultātes bibliotēka no veterinārārsta Dreimaņa saņēmusi 243 grāmatas.137 
Tājā pašā gadā fakultātes bibliotēka saņēmusi Liepājas pilsētas dāvināju-
mu – 400 grāmatas, Ārlietu ministrija bibliotēkai dāvinājusi 582 grāmatas.138 
Trīsdesmito gadu beigās Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bib-
liotēkā bija 28 500 iespieddarbu.139

Medicīnas fakultātes bibliotēka. Fakultātes organizēšanas laikā bija no-
lemts dibināt arī fakultātes bibliotēku. Pirmsākumos bibliotēku pārzināja Dr. 
Augusts Pētersons. Viņa pārziņā bibliotēka atradās divus gadus – no 1919. 
līdz 1921. gadam. No 1921. gada bibliotēku pārzināja students Jānis Skuja. 
1923. gadā Medicīnas fakultātes bibliotēka tika sadalīta pa katedrām (pama-
tojoties uz 1922. gada 10. oktobra lēmumu). Centralizētais katalogs atradās 
Medicīnas fakultātes kancelejā. Šis apstāklis sarežģīja atspoguļot informāciju 
par jaunieguvumiem – katedras informāciju iesniedza neregulāri. Kopkata-
loga izveides darbs apstājās. Lai gan fakultātes bibliotēka kopš 1921. gada 
bija sadalīta pa katedrām, arhīva materiālos arī turpmākajos gados atrodama 
kopējā informācija par pirkumiem un dāvinājumiem Medicīnas fakultātes bib-
liotēkai bez atšifrējuma, kurai fakultātes katedrai tās paredzētas.

Fakultātes bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatu veidoja mirušo 
ārstu bibliotēku dāvinājumi ar dažādu vērtību.140 1922. gadā Dr. Zandberga 
kungs Maskavā dāvināja savu bibliotēku Medicīnas fakultātei, kuras sastāvā 
bija daudz vērtīgu medicīnisku žurnālu.141 Ar Maskavā esošās vēstniecības 
starp niecību Medicīnas fakultātes bibliotēkai tika nodotas Odesas Universi-
tātes profesora Babkina dāvātas 16 grāmatas.

1923. gada maijā Universitātes padome nolēma, ka Tērbatas profesora 
Debio bibliotēka nododama Medicīnas fakultātes bibliotēkai.143 1924. gada 
22. jan vārī fakultātes bibliotēka no Dr. Kimmela Amerikā saņēma medicīnis-
ka satura žurnālus angļu valodā.144 1939. gadā Medicīnas fakultāte saņēmusi 
Ādama Butuļa ģimenes literatūru Ls 5000 vērtībā.145 Tajā pašā gadā J. Alksnis 
ziedoja universitātei 24 sējumus zinātnisku rakstu par medicīnu.146 1924. gadā 
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LU Medicīnas fakultātei tika dāvināti Zviedrijas Ārstu biedrības zinātniskie 
izdevumi.147 Kā pateicību par šo vērtīgo dāvinājumu LU nolēma sūtīt Zvied-
rijas Ārstu biedrībai LU Rakstus. 1928. gadā Fakultātes padome nolēma lūgt 
universitātes Centrālajai padomei veikt Medicīnas fakultātes grāmatu katalo-
ģizēšanas darbu. Šis darbs tika veikts. Diemžēl grāmatu kataloģizēšanas darbs 
tika pārtraukts 1928. gadā. Grāmatas, kas tika iegūtas pēc 1928. gada, netika 
kataloģizētas. Tomēr trīsdesmito gadu beigās arhīva materiālos atrodamas 
ziņas, ka Medicīnas fakultātes bibliotēkā bijuši 13 033 iespieddarbi.148
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Centrālās bibliotēkas lasītava 1929. g.

Filoloģijas fakultātes bibliotēka 1929. g.

Ekonomikas fakultātes bibliotēka 1929. g.

LUB-vesture.indd   117LUB-vesture.indd   117 9/25/2007   10:00:18 AM9/25/2007   10:00:18 AM



 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA LAIKMETU GRIEŽOS118

LVVA, 7427.f., 6.apr., 227.l., 439.lp.
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NO 1944 LĪDZ 1962 GADAM

UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKAS 
TELPAS UN KRĀJUMS

Līdz ar Latvijas atkārtoto okupāciju 1944. gada rudenī Latvijā sākās aktīva 
padomju režīma īstenošana visās dzīves sfērās. 

Valdošās varas pārstāvji bibliotēku jomu uztvēra kā vienu no svarīgāka-
jiem līdzekļiem pastāvošās iekārtas ideoloģijas popularizēšanai Latvijas ie-
dzīvotāju vidū. 1944. gada septembrī Krievijas pilsētā Kirovā tapa Izglītības 
Tautas komisariāta Bibliotēku daļas vadītāja Artūra Eglītes raksts, kurā pausti 
norādījumi par politizglītības iestāžu tīkla atjaunošanu un tā darbības uzsāk-
šanu atbrīvotajos Latvijas novados.1 Raksts tika adresēts Latvijas PSR Tautas 
komisāru padomei un Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālajai 
komitejai (turpmāk – LK(b)P CK).

Artūra Eglītes rakstā uzsvērts: „..saskaņā ar marksisma klasiķu atzinu-
miem un VK(b)P CK lēmumiem par presi kā izšķīrēju ieroci aģitācijas un 
propagandas darbā sevišķu nozīmi iegūst bibliotēkas.”2

Citāts raksturo, kādā gultnē tika virzīts visu Latvijas bibliotēku darbs pēc 
1944. gada notikumiem – uz visaptverošu bibliotēku ideoloģizāciju.

Pēc nacistiskās okupācijas perioda beigām un padomju okupācijas atjau-
nošanās 1944. gada rudenī Latvijas Universitātes Centrālā bibliotēka darbu 
atsāka jau 1944. gada 16.oktobrī – sešu darbinieku sastāvā.

Kā primārais izvirzījās jautājums par jauna bibliotēkas pārziņa iecelšanu, 
jo iepriekšējais bibliotēkas pārzinis – profesors Pēteris Ķiķauka (LU bibliotēka 
1935–1944) 1944. gada septembrī emigrēja uz Vāciju.

Par bibliotēkas pārzini kļuva ilggadējais bibliotēkas darbinieks Ludvigs 
Straume, kurš šajā amatā strādāja līdz 1947. gadam. Pēc izglītības viņš bi-
ja jurists, bet pēc aicinājuma – bibliotekārs, un savas neilgās darbības laikā 
bibliotēkas pārziņa amatā (1944–1947) viņš pierādīja, ka ir īsts universitātes 
bibliotēkas patriots vārda vislabākajā nozīmē. 

1944. gada oktobrī Universitātes bibliotēka atradās Universitātes centrālās 
ēkas pirmajā stāvā Raiņa bulvārī 19. Universitātes bijušā rektorāta telpās bija 
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izvietojušās visas bibliotēkas nodaļas, arī direkcija. Bibliotēkas grāmatu krātu-
ve atradās studentu ēdnīcā un vairākās papildu telpās. 1944. gada decembrī 
lasītājiem kļuva pieejamas arī fakultāšu bibliotēkas. 

Studentu lasītava atradās vienā telpā ar abonementu. Mācībspēku lasīta-
va, ar ko bibliotēka lepojās iepriekšējos gados, bija likvidēta.

Līdz 1945. gada martam lasītāji grāmatas varēja lasīt tikai uz vietas, iz-
mantojot lasītavas pakalpojumus. Ar 1945. gada martu grāmatas izsniedza 
lasīšanai uz mājām. Lasītājiem bibliotēka bija atvērta katru darba dienu no 
9.00 līdz 19.00.3 Universitātes mācībspēkiem vienlaikus izsniedza 15 grāmatas, 
pārējiem lasītājiem – 5 grāmatas. Uzziņu literatūru, kura universitātes biblio-
tēkas krājumā bija pārstāvēta lielā skaitā, disertācijas mašīnrakstā, grāmatu 
vienīgos eksemplārus un periodiskos izdevumus uz mājām neizsniedza.

1945. gadā universitātes bibliotēkas darbs tika organizēts piecās nodaļās:
• komplektēšanas nodaļa (3 darbinieki);
• inventarizācijas (4 darbinieki);
• kataloģizācijas (6 darbinieki);
• periodikas (3 darbinieks);
• bibliogrāfijas nodaļa (1 darbinieks).4 
1945. gada novembrī Universitātes bibliotēkā tika nodibināta jauna noda-

ļa – bibliogrāfijas nodaļa. Par tās vadītāju un bibliogrāfu vienā personā tika 
pieņemts Henriks Novackis (LU bibliotēka, 1945–1973). Par galveno biblio-
grāfa funkciju tika uzskatīta dažāda veida uzziņu sniegšana. Tikai 40. gadu 
beigās bibliogrāfu skaits bibliotēkā tika palielināts par vienu darbinieku – 
Ellu Lauberti, kura līdz 1949. gadam pildīja direktora vietnieces pienākumus. 
Gadu gaitā pie bibliogrāfijas nodaļas tika izveidots tā sauktais masu sektors, 
kura pārziņā atradās izstāžu un lasītāju konferenču organizēšana. 

1948. gadā bibliotēkas nodaļu skaits palielinājās, tika nodibināta:
• filiāļu nodaļa;
• arhīva nodaļa (abas laika gaitā tika iekļautas citās nodaļās).
1950. gadā Universitātes Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk UZB) pārskatā 

par sagatavošanos 1949./1950. gada pavasara sesijai norādīts, ka grāmatu krā-
juma komplektēšanā sakatāmi vairāki trūkumi – trūkst padomju literatūras, 
kas izdota līdz 1940. gadam, Lielā Tēvijas kara (LTK) laikā izdotā literatūra un 
pēckara perioda padomju literatūra. Bibliotēkas vadība lika lielas cerības uz 
sadarbību ar Maskavas un Ļeņingradas augstskolām, jo grāmatu tirdzniecības 
tīklā tādas grāmatas vairs nav atrodamas. Pēc PSRS AM lēmuma minētajām 
augstskolām UZB bija jānodod 40 000 eksemplāri.5

1944. gada nogalē nedaudzie Universitātes bibliotēkas darbinieki veica 
grāmatu sistematizāciju – bija jāizsaiņo grāmatas, kuras 1944. gada rudenī 
tika sagatavotas transportēšanai uz Vāciju.

Otrs svarīgs uzdevums, kas bija jārisina Universitātes bibliotēkas direkto-
ram, bija bibliotēkas krājuma pārbaude un „kaitīgās” literatūras atlase, kura 
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bibliotēkas krājumā ieplūdusi nacistiskās okupācijas laikā. Atlasīto grāmatu 
skaits 1944. gadā sasniedza 19 000, tās operatīvi nodeva bibliotēkas specfonda 
rīcībā.6

Bibliotēkas specfonds tika izvietots vairākās pagrabtelpās Baznīcas ielā 5. 
Par specfonda vadītāju iecēla Komunistiskās partijas biedri A. Pāvulsoni. Šajā 
amatā viņa nostrādāja līdz pat 1949. gadam. 

Bibliotēkas darbiniekiem vajadzēja operatīvi apstrādāt bijušo universitā-
tes mācībspēku privāto bibliotēku grāmatas, kuras Universitātes bibliotēkas 
rīcībā nonāca pēc zinātnieku emigrācijas uz ārzemēm 1944. gada rudenī. Bib-
liotēkas fondos bija nepieciešams ietvert 61 privāto bibliotēku.7

Vienlaikus bija nepieciešams iekļaut apritē grāmatas, kuras tika uzskatītas 
par „kaitīgām” nacistiskās okupācijas laikā un kuras bibliotēkas darbinieki, 
lai gan bija nacistisko iestāžu rīkojums tās iznīcināt 1943. gadā, bija saglabā-
juši.

Lai Universitātes bibliotēka varētu sekmīgi darboties tālāk, bija jānovērtē 
situācija, kādā atradās bibliotēkas krājums pēc nacistiskās okupācijas.

Jau 1944. gada nogalē Centrālās bibliotēkas pārzinis Ludvigs Straume iz-
sūtīja visu Universitātes fakultāšu bibliotēku vadītājiem rīkojumu par krāju-
ma lieluma novērtēšanu.

Pēc materiālu apkopošanas situācija bija šāda:
• Ekonomikas un Juridiskās fakultātes bibliotēkas krājumā – 30 072 grā-

matas;
• Arhitektūras fakultātes bibliotēkas krājumā – 9500 grāmatas;
• Ķīmijas fakultātes bibliotēkā – 14 000 grāmatas;
• Inženierzinātņu fakultātē – 14 130 grāmatas;
• Mehānikas fakultātē – 10 000 grāmatas;
• Medicīnas fakultātes bibliotēkā – 11 000 grāmatas.8

Lai Universitātes bibliotēkas darbs varētu tālāk sekmīgi turpināties, bib-
liotēkas direktors Ludvigs Straume kā primāro izvirzīja uzdevumu – bib lio-
tēkas statūtu izstrādi. Darbs tika uzticēts Bibliotēkas Padomei, kura nāca ie-
priekšējās – Bibliotēkas Komisijas vietā, kura darbojās Latvijas brīvvalsts un 
nacistiskās okupācijas laikā. Bibliotēkas Padomes locekļi apsprieda bibliotēkas 
stratēģisko virzību, kā arī nozīmīgus praktiskus jautājumus.

Bibliotēkas Padomi vadīja Universitātes prorektors Indriķis Zaķis. 1946. ga-
dā Bibliotēkas Padomes sastāvā bija iekļauti šādi universitātes mācībspēki: 
profesors Pauls Stradiņš, profesors Jānis Maizīte, Jānis Krustiņsons, Rūdolfs 
Egle, Mārtiņš Robs, Aleksandrs Birznieks, Edgars Šīrons, Gustavs Lukstiņš, 
Alfons Apinis, Roberts Upmanis, Voldemārs Miške, Emīlija Ozoliņa, Eduards 
Balodis, Pāvels Brunovskis, Jānis Vītiņš, Miervaldis Lazdiņš, Aleksandrs Pa-
vars, Roberts Akmentiņš un Dominiks Kalvelis. Bibliotēkas Padomē bibliotēku 
pārstāvēja direktors Ludvigs Straume, direktora vietniece Elza Lauberte un 
lietvede Tatjana Skomorovska.9
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Lai bibliotēkas statūtu izstrādi veiksmīgi atrisinātu, Padomes dienaskār-
tībā izvirzījās jautājums par bibliotēkas nosaukumu: kā turpmāk dēvēt Uni-
versitātes bibliotēku – par Centrālo (kā sākotnējā nosaukumā) vai Zinātnisko 
bibliotēku. Nosaukums ietvertu arī bibliotēkas pamatfunkciju – vai tā kļūtu 
centrālā un turpinātu būt neatkarīga, vai būtu zinātniskā ar tai pakļauto fa-
kul tāšu bibliotēku tīklu.

Bibliotēkas Padomes dalībnieku vairākums atbalstīja domu par vecā no-
saukuma atstāšanu. Šīs domas aktīvs atbalstītājs bija Juridiskās fakultātes 
docents Aleksandrs Pavars.10 Diskusiju gaitā Padomes dalībnieki tomēr pie-
ņēma lēmumu par jauna bibliotēkas nosaukuma radīšanu, un kopš 1946. gada 
Universitātes bibliotēka ieguva jaunu nosaukumu – tā kļuva par LVU Zi nāt-
nisko bibliotēku (turpmāk – LVU ZB), kurai tika izstrādāti savi Statūti un 
bibliotēkas lietošanas noteikumi.11

Līdz ar to fakultāšu bibliotēkas beidza eksistēt kā patstāvīgas vienības, 
visu universitātes bibliotēku darbību noteica Centrālā bibliotēka – LVU ZB 
va dība kļuva centralizēta.

LVU Zinātniskās bibliotēkas galvenais uzdevums bija nodrošināt Uni-
versitātes profesorus un citus mācībspēkus, studentus, aspirantus, zinātniskos 
darbiniekus un līdzstrādniekus ar nepieciešamo literatūru.12 Bibliotēkas Pado-
mes uzdevums – saskaņot bibliotēkas darbu ar LVU mācību daļas plāniem.

Gadu gaitā bibliotēkas komisija piedzīvoja vairākas izmaiņas. 1952. gadā 
Bibliotēkas Padome nolēma izveidot komisijas, kas risinātu šādus jautājumus: 

• krājuma komplektēšana; komisijā – docenti M. Sungals, A. Pavars, 
M. Tauja, vec. pasniedz. A. Senkāns;

• bibliogrāfijas jautājumi; komisijā – prof. V. Vasiļčenko, vec. pasn. V. Be-
lošapkova, vec. pasn. A. Kolotijevskis, Peizuma (ziņas par viņu nav iz-
devies noskaidrot);

• katalogu organizēšana; komisijā – prof. Liepiņa, doc. K. Blušs, vec. pasn. 
J. Prēdele, vec. pasn. G. Engels.13

1956. gadā notika Bibliotēkas Padomes sēde, kurā tika apspriests LVU ZB 
līdzšinējais darbs un nosprausti turpmākie uzdevumi. Diskusiju rezultātā no-
tika Bibliotēkas Padomes struktūras pārveidošana – tās pakļautībā izveidoja 
vairākas sekcijas, kuras dalījās pa zinātņu nozarēm : 

• sabiedrisko zinātņu sekcija – doc. G. Kļava, doc. J. Āboliņš, prof. K. Bēr-
ziņš, doc. A. Pavars, vec. pasn. Lindenbergs;

• bioloģijas un ģeogrāfijas zinātņu sekcija – prof. P. Galenieks, prof. J. Lū sis, 
doc. A. Kolotijevskis, vec.pasn. A. Alksnis, specfonda vad. M. Voitišķe;

• filoloģijas un daiļliteratūras sekcija – doc. J. Kārkliņš, vec. pasn. A. Grīn-
blats, vec. pasn. A. Rolova, vec. pasn. R. Strazdiņa, komplektēšanas no-
daļas vadītāja O. Odzeļeviča;

• eksakto un tehnisko zinātņu sekcija – prof. A. Ieviņš, prof. K. Liepiņa, 
prof. A. Lūsis, doc. P. Bērzkalns, doc. K. Gailis, doc. P. Kuņins, doc. 
K. Tabaks, doc. V. Panteļejevs;
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• bibliogrāfijas un bibliotēku ekonomijas sekcija – bibliotēkas direktors 
P. Baško, komplektēšanas nodaļas vadītāja O. Odzeļeviča, grāmatu krā-
tuves pārzine M. Žuravska, specfonda vadītāja M. Voitišķe, galvenais 
bibliogrāfs H.Novackis.14

1957. gadā Bibliotēkas Padomes sastāvā jau bija 32 pārstāvji.
LVU ZB atradās Universitātes centrālajā ēkā Raiņa bulvārī 19, savas 

speciāli iekārtotās telpas Kalpaka bulvārī 4 (pēc padomju varas ielu pār dē-
vēšanas politikas – Komunāru bulvārī 4) tā neatguva līdz pat 1957. gadam. 
Ēkā Komunāru bulvārī 4 bija izvietojies PSRS VDM Dzelzceļa karaspēka divī-
zijas Baltijas štābs. Visos līmeņos notika sarunas par telpu atgūšanu, taču 
nesekmīgi.

Pirmajā piecgadu plānā parādās fakti, ka bibliotēkai krājuma izvietošanai 
būtu nepieciešami 5000 kvadrātmetri, 1946. gadā bibliotēkas rīcībā bija 799,4 
kvadrātmetri. Grāmatu krātuvei atvēlēti 425 kvadrātmetri, kuros ietilpināti 
200 000 sējumi. Pārējais krājums bija izvietots dažādās telpās, un lasītājiem 
tas nebija pieejams. 42 kvadrātmetru lielā telpā atradās komplektēšanas, in-
ven tarizācijas, sistematizācijas un kataloģizācijas nodaļas.15

Universitātes vadība telpu jautājumu mēģināja atrisināt vairākkārt. Bija 
vairāki iespējamie varianti, viens no tiem – 1948. gadā LVU ZB tika pa re-
dzē tas telpas Brīvības bulvārī 2/4. Universitātes vadība šajās telpās pa re-
dzē ja iz vietot mācību literatūras krājumu un lasītavas16. Bibliotēkas telpu 
jau tājumu sa darbībā ar LVU rektoriem risināja visi bibliotēkas direkto-
ri – no Ludviga Straumes līdz Jānim Jansonam (LU Bibliotēka, 1953–1956). 
Tapa vēstules LPSR Valsts kontroles ministrijai, PSRS izglītības ministram 
S. Kaftanovam utt.17 Savas telpas Komunāru bulvārī 4 LUB atguva tikai 
1957. gadā. Telpu pārbūvei LVU Saimniecības pārvalde atvēlēja 160 000 rbļ., 
1957. gada budžetā bibliotēkas vajadzībām tika atvēlēti 190 000 rbļ. (šajā 
summā 35 000 rbļ. paredzēti bibliotēkas pārvietošanai no Raiņa bulvāra 19 
uz Komunāru bulvāri 4). 1959. gada dokumentācija liecina, ka pakāpeniski 
LVU Centrālā bibliotēka nostabilizējās savās telpās Komunāru bulvārī 4, bet 
materiāli tehniskā bāze bija vāja – trūka elementārās tehnikas, rakstāmmašīnu, 
skapju. Visā bibliotēkā bija tikai viens telefona aparāts.18

Arhīva materiālos sakopotajās daudzveidīgajās atskaitēs atrodami dati, 
kas ne vienmēr savstarpēji sakrīt.19 Autore uzskata, ka okupācijas laika iestāžu 
oficiālajām atskaitēm pilnīgi uzticēties nevar, tās izmantojamas kā līdzeklis 
vēsturiskās patiesības atklāšanai.

Pēc darba atsākšanas 1944. gada oktobrī LVU ZB darbinieki ik dienas 
saskārās ar tādu problēmu kā nepietiekamo mācību grāmatu skaitu. Bija 
jādzird pamatoti iebildumi, jo vajadzīgo 200 eksemplāru vietā bibliotēkas 
krājumā bija 20 eksemplāri.20 Tas bija saistīts ar bibliotēkas finansiālo stāvokli, 
kurš bija sevišķi smags. Finanšu trūkums apgrūtināja pildīt bibliotēkas galve-
no misiju – studentu un pasniedzēju nodrošināšanu ar zinātnisko literatūru. 
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LVU ZB vadībai visai bieži nācās uzklausīt Universitātes fakultāšu pārstāvju 
aizrādījumus par nepietiekamo grāmatu skaitu fakultāšu bibliotēkās.

Līdzekļu trūkuma dēļ LVU ZB 1949. gadā bija spiesta atteikties no PSRS 
maksas obligātā eksemplāra.21

Analizējot LVU ZB inventāra grāmatas, viennozīmīgi var teikt, ka 
bibliotēkas krājumu pārpludināja no Padomju Savienības ieplūstošā 
literatūra ar marksistiski–ļeņinisku ievirzi, turklāt ar visai pārsteidzoši lielu 
eksemplaritāti.22 LVU ZB krājuma pieaugums uzskatāmi redzams šajā tabulā 
(dati ņemti no LVU ZB atskaitēm).

1950 1951 1952 1953 1960

Grāmatu 
skaits 745 676 777 454 794 946 904 852 1 030 615

Izsniegums 556 827 596 368 622 359 618 960 421 138

Lasītāji 9341 9044 8595 8734

1950. gada publikācijā avīzē „Padomju Students” direktora vietniece Mar-
ta Ozoliņa ar sajūsmu apliecināja, ka Universitātes bibliotēkas krājuma pie-
augums ir vienkārši pārsteidzošs. Viņa deva salīdzinošu pārskatu –1944. gadā 
bibliotēkas krājumā ienākušas 4150 grāmatas, bet 1945. gadā – 17 168.23 

Bibliotēkas krājuma pieauguma pamatā bija
• lielā grāmatu eksemplaritāte,
• žurnālu reģistrācija ar patstāvīgiem inventāra numuriem.
LVU ZB bibliotēkas krājums tika kompektēts, izmantojot tradicionālās 

metodes.
Komplektēšanas pamatu veidoja iepirktā literatūra. Bibliotēka savu krā-

jumu papildināja ar PSRS obligāto maksas eksemplāru (kopš 1945. gada). 
Grāmatu iegāde notika ar PSRS izdevniecību „Академкнига”, „Междуна-
родная книга” līdzdalību, kā arī ar Latvijas PSR Tautas komisāru padomes 
Valsts apgādniecības un poligrāfijas uzņēmumu pārvaldes (turpmāk – VAAP) 
starpniecību.

Jau 1946. gadā bibliotēka atjaunoja sadarbību ar 10 zinātniskajām iestādēm 
un nodibināja savstarpēju grāmatu apmaiņu.

Bibliotēkas krājums papildinājās arī ar dāvinājumu palīdzību. Atšķirībā 
no Latvijas brīvvalsts laikiem vērojama tendence, ka samazinājās dāvinātāju 
skaits un dāvinājumu apjoms. Inventāra grāmatas praktiski neuzrāda in di-
viduālos dāvinātājus. Pārsvarā tie bija sabiedrisko organizāciju dāvinājumi: 
1945. gadā – Latvijas KP CK 682 sējumi,24 1947. gadā tika saņemts dāvi nā-
jums – 1003 grāmatas no V.I. Ļeņina universitātes Maskavā,25 43 kastes (ar 
5000 grā matām) tika atsūtītas no Baumaņa vārdā nosauktās Tehniskās augst-
skolas Maskavā.26
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Kopš 1945. gada UZB sāka darboties Starpbibliotēku abonements (SBA), 
un universitātes bibliotēkas vadība nodibināja sadarbību ar V. I. Ļeņina 
bibliotēku Maskavā, Saltikova-Ščedrina vārdā nosaukto bibliotēku Ļeņingradā 
u.c. Universitātes bibliotēka attīstīja sadarbību ar PSRS augstskolu bibliotēkām. 
1949. ga da bibliotēkas darba atskaitēs parādās fakts, ka bibliotēkas vadība nav 
apmierināta ar SBA darbu.

1955. gadā UZB bija noslēgti sadarbības līgumi ar 24 lielākajām PSRS bib-
liotēkām.27 1956. gadā savstarpējās grāmatu apmaiņas ceļā no PSRS biblio tē kām 
iegūtas 2483 grāmatas. Notika arī zinātnisko rakstu apmaiņa. 1956./57. mā cību 
gadā bibliotēka izsūtīja 1538 zinātnisko rakstu eksemplārus.

UZB atskaitēs parādās fakti, ka bibliotēka bija sadarbojusies ar ārzemju 
mācību iestādēm, bet konkrēts iestāžu un valstu uzskaitījums neparādās. Bib-
lio tēkas dokumentācija liecina, ka nemainīgi parādās fakts – nepieciešams at-
tīs tīt SBA darbu ar ārvalstu bibliotēkām.

1956. gadā LUB atskaitēs parādās ziņas, ka kopš 1947. gada UZB ti-
ka uzskaitīta no ārzemēm ienākošā literatūra. Pēc bibliotēkas darbinieku 
aplēsēm, šajā laikā ārzemju literatūras skaits Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 
bija 50%. Ārzemju literatūru iegūšanas veidi:

- maiņa ar ārzemju bibliotēkām 
(piebilde atskaitē – līdz šim neko neesam sūtījuši);

- speciāli pasūtītā literatūra 
(piebilde atskaitē – pāris desmiti nosaukumu);

- žurnāli tiek pasūtīti izdalītā valūtas limita robežās.
Bibliotēkā ienākošo ārzemju grāmatu skaits pēc „fonda kustības grāmatas” 

datiem: 1947. g. – nav; 1948. g. – nav; 1949. g. – 44 grāmatas; 1950. g. – nav; 
1951. g. – 1293 grāmatas; 1952. g. – 47 grāmatas; 1953. g. – 312 grāmatas; 
1954. g. – 277 grāmatas; 1955. g. – 1743 grāmatas.

1956. gadā minētas 159 grāmatas, tālāk uzskaitījums neseko. Jāpiebilst, ka šo 
grāmatu sarakstā ietilpst arī grāmatas no tā sauktā neapstrādātā krājuma.28

Bibliotēkas atskaitēs līdz pat 1962. gadam parādās vienota tendence – 
sadarbība ar ārzemēm, kā arī jauno ārzemju grāmatu iegāde cieš ierobežotā 
valūtas limita dēļ. 

1949. gada jauniegūto grāmatu sadalījums pēc valodas principa bija šāds: 
grāmatas krievu valodā – 32 475 grāmatas, latviešu valodā – 9794 grāmatas, 
vācu valodā – 213 grāmatas, angļu valodā – 77 grāmatas. 1950. gada ZB 
atskaitēs šis skaitlis atšķīrās vēl vairāk: krievu grāmatu skaits palielinājās – 
48 561 grāmatas, latviešu grāmatu skaits bija palicis gandrīz iepriekšējā gada 
līmenī – 10 183 grāmatas.29 Turpmākajos gados jauniegūto grāmatu skaitā 
joprojām dominējošā bija krievu valoda. Ārzemju literatūra ienāca ļoti mazā 
eksemplaritātē. Bibliotēkas vadība aizbildinājās ar limitētajiem finansiāliem 
līdzekļiem, kurus sadalīja PSRS Augstākās izglītības ministrija.

LVU ZB krājuma daļu sastādīja rezerves krājums – grāmatas, kuras nebija 
inventarizētas. Rezerves krājums, kura apjoms 1949. gada 1. septembrī bija 
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600 000 grāmatas, neatradās vienkopus, grāmatas bija izvietotas septiņās 
dažādās vietās un telpās.30 Atskaitēs uzrādītais skaitlis nav uzskatāms par 
pilnīgi pareizu, jo skaitlim dokumentā seko piebilde: skaitlis ir aptuvens, jo 
rezerves krājuma grāmatām nav precīzas uzskaites.

Rezerves krājuma apstrāde aktīvi iesākās UZB direktora Boruha Berkoviča 
laikā, kad 1950. gadā tika apstrādātas 15 338 grāmatas.31 Rezerves krājuma 
apstrādes gaitā literatūra bija sadalīta vairākās grupās:

• izmantojamā literatūra,
• speckrājumā novietojamā literatūra,
• literatūra, kura jārecenzē,
• grāmatas, kuras paredzētas nodošanai makulatūrā.
Darbs ar rezerves krājumu turpinājās vēlākajos gados. Spriežot pēc UZB 

darba atskaitēm, 20. gadsimta piecdesmitajos gados rezerves krājuma lielums 
strauji saruka. 1949. gadā tā lielums bija 600 000 izdevumu, bet jau 1951. gada 
atskaitēs redzam skaitli 200 000.32 Jautājums par neapstrādātās literatūras krā-
jumu ir aktuāls līdz pat 1961. gadam. Par šā jautājuma risināšanu interesējās 
darbinieki visos LVU līmeņos. Gadu gaitā neapstrādātās literatūras krājuma 
caurskates tempi samazinājās. 1957. gadā šī krājuma lielums bija 90 000 grā-
matas. UZB atskaites vēsta, ka 1961. gadā rezerves krājums aptvēra 70 000 
sējumu. 

UZB bibliogrāfijas nodaļa tika dibināta 1945. gadā, par nodaļas vienīgo 
darbinieku kļuva Henriks Novackis (1915–1973), bibliogrāfa amatā viņš no-
strādāja 28 gadus (1945–1973). Bibliogrāfa pienākumos ietilpa :

• bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana par aktuāliem tematiem („PSRS 
vēsture”, „VK(b)P vēsture”),

• uzziņu sniegšana,
• bibliotēkas jaunieguvumu sarakstu sastādīšana,
• grāmatu izstāžu rīkošana.33 Izstāžu nosaukumi bija ar ideoloģisku ie-

virzi: „Pirmais maijs”, „Uzvaras svētki pār Japānu”, „Maskavai – 800” 
un tamlīdzīgi. 

1950. gada 29.decembra Bibliotēkas Padomes sēde tika veltīta tieši biblio-
grāfiskā darba organizēšanai LUB. H. Novackis analizēja bibliotēkas biblio-
grāfu darbu retrospektīvi un tuvākajā laika posmā. Jaunums bibliogrāfiskajā 
darbā – reizi mēnesī bibliogrāfijas nodaļas darbinieki izdeva specbiļetenu, kas 
bija veltīts „jaunajām komunisma idejām”.34

Gadu gaitā UZB Bibliogrāfijas nodaļas darbā parādījās jauni darbības 
virzieni – UZB bibliogrāfi sāka veidot augstskolas mācībspēku publikāciju 
kartotēku, augstskolas pirmo kursu studentus iepazīstināja ar UZB darbu, 
katalogu izmantošanu, bibliogrāfiskā darba metodiskiem materiāliem utt.

Kopš 1944. gada UZB struktūrā bija notikušas dažādas pārmaiņas: alfa-
bētiskā un sistemātiskā kataloga nodaļas apvienotas vienā (1949. gadā), pe-
riodikas nodaļa apvienota ar komplektēšanas nodaļu, izveidota lasītāju ap-
kalpošanas nodaļa. 1957. gadā bibliotēkas struktūra bija šāda: 
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1. Direkcija.
2. Literatūras komplektēšanas nodaļa.
3. Literatūras zinātniskās apstrādes nodaļa.
4. Lasītāju apkalpošanas nodaļa ar starpbibliotēku abonementu.
5. Grāmatu krātuve.
6. Bibliogrāfijas nodaļa ar masu darba sektoru.
7. LVU fakultāšu bibliotēkas.
8. PSKP vēstures katedras bibliotēka.
9. Specfonds.35

KATALOGI

Līdz 1945. gadam UZB bija izveidoti divi katalogi: alfabētiskais katalogs 
un sistemātiskais katalogs. No Latvijas brīvvalsts laikiem bija saglabājusies 
grāmatu klasifikācija pēc prūšu–amerikāņu klasifikācijas sistēmas.

Līdz ar UZB darba atsākšanu 1944. gada oktobrī lasītāju lietošanā tika 
nodots sistemātiskais katalogs. Alfabētiskā kataloga izmantošana nebija 
iespējama līdz pat 1948. gadam. Autore uzskata, ka izskaidrojums šeit var 
būt tikai viens. Jau kopš padomju okupācijas atjaunošanās 1944. gadā UZB 
fondi tika pakļauti dažādiem procesiem, no kuriem galvenais – t.s. kaitīgās 
literatūras atlase. Līdz ar to visas izmaiņas, kuras notika krājumā, bija 
nepieciešams atspoguļot arī katalogā, un darbinieku trūkuma dēļ šis pro-
cess ieilga.

Laikā, kad bibliotēkas lasītājiem nebija iespējams izmantot alfabētisko 
katalogu, bibliotēkas darbinieki universitātes mācībspēku rīcībā nodeva 
alfabētisko darba katalogu, kas atradās bibliotēkas darba telpās.36

Izmaiņas katalogu sistēmā notika 1950. gadā, kad tika iesākts darbs 
pie katalogu reorganizācijas. Bibliotēkā veidojās trīs sistemātiskie katalogi: 
literatūra no 1800. līdz 1940. gadam un literatūra no 1940. līdz 1949. gadam. 
Abi katalogi bija veidoti pēc prūšu–amerikāņu klasifikācijas sistēmas. Trešais 
katalogs bija paredzēts jaunieguvumiem. 1952. gadā Bibliotēkas Padome savā 
sēdē nolēma, ka sistemātiskais katalogs ir jāpārveido. Tas jāpārveido par „pro-
pagandas ieroci”, un tam jāpopularizē „labākā literatūra”37.

Lai ieviestu vienotu klasifikācijas sistēmu visos sistemātiskajos katalogos, 
40. gadu beigās bibliotēkas darbinieki aktīvi strādāja, pārklasificējot kataloga 
kartītes un izstrādājot vienotu klasifikācijas sistēmu. 1952. gadā UZB sāka 
saņemt Vissavienības grāmatu palātas iespiestās kartītes.

Darbs pie katalogiem turpinājās arī turpmākos gadus – tika ieviesta vie-
nota klasifikācijas sistēma, katalogi tika „tīrīti” pēc Glavļita sarakstiem.
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UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKAS DARBINIEKI 
(1944–1962)

Pēc padomju okupācijas atjaunošanās 1944. gada oktobrī bibliotēkas štatos 
bija palikuši seši darbinieki: Ludvigs Straume, Anna Vilciņa, Elza Kristapso-
ne, Gustavs Paulīns, Dmitrijs Ņesadomovs, Erna Grēve – bibliotekāri ar visai 
ievērojamu darba stāžu.

Universitātes bibliotēka bija zaudējusi savu ilggadējo pārzini profesoru 
Pēteri Ķiķauku (kopš 1935. gada), jo 1944. gada septembrī profesors devās 
emigrācijā uz Vāciju.

LU bibliotēkas pārziņa amatā tika iecelts ilggadējais bibliotēkas darbinieks 
Ludvigs Straume(1944–1947).

Situācija bibliotēkā bija sarežģīta, jo veicamo darbu apjoms aizvien pie-
auga. Kā primārais jautājums izvirzījās bibliotēkas štatu palielināšana. Jaunais 
bibliotēkas direktors, rosīgi darbojoties, jau līdz 1944. gada decembrim darbā 
pieņēma vēl divus darbiniekus. Darbā pieņemto darbinieku skaits bija tālu 
no tā, cik reāli būtu nepieciešams bibliotēkas darba pilnvērtīgai veikšanai.

Darbinieku izvēlē Ludvigs Straume bija prasīgs, jo uzskatīja, ka darbi-
niekiem jābūt profesionāļiem sava darba veikšanā – ar praksi bibliotekārajā 
darbā. 1945. gada maijā darbā iestājās bibliotekāre Ella Lauberte (1909–1957) 
(LU 1945–1957).38 Erudīcija un daudzo valodu prasme palīdzēja jaunajai darbi-
niecei jau 1945. gada septembrī kļūt par direktora vietnieci zinātniskajā darbā. 
Ar 1949. gadu viņa sāka strādāt par galveno bibliogrāfi.

1945. gadā darbā Universitātes bibliotēkā atgriezās Natālija Reine (LU, 
1924–1944; 1945–1949). Ilggadējā darbiniece, kura bija iemantojusi bibliotē-
kas direktora cieņu, mēģināja saglābt pēc iespējas lielāku skaitu grāmatu no 
iznīcināšanas. Tas viņai netika piedots. 1949. gadā bibliotēkas specfonda va-
dītāja A.Pāvulsone iesniedza ziņojumu Universitātes rektoram par Natālijas 
Reines „novecojušām” darba metodēm un sadarbību ar bijušo Universitātes 
bibliotēkas direktoru Ludvigu Straumi „slikto un nevajadzīgo grāmatu sa-
glabāšanā”.39

20. gadsimta 40. gados LVU ZB štatu komplektēšanā par raksturīgu pa-
rādību kļuva problēma – jaunos darbiniekus izvēlējās nevis pēc profesionālās 
izglītības kritērijiem, bet gan ideoloģiskās pārliecības. Tas īpaši aktualizējās 
laikā, kad par bibliotēkas direktoru kļuva Boruhs Berkovičs.

Līdz pat 1949. gadam, kamēr LU bibliotēkas direktora amatus ieņēma Uni-
ver sitātes bibliotēkas direktori Ludvigs Straume (1944–1947) un Antons Ērglis 
(1947–1949), no bibliotēkas vadītāju puses tika izdarīts viss iespējamais, lai 
bibliotēka saglabātu savu brīvvalsts veidolu un bibliotēkas darbs būtu pēc 
iespējas mazāk ideoloģizēts. 

Bibliotekāru izvēlēšanās pēc ideoloģiskās pārliecības sevišķi aktuāla kļu-
va laikā, kad par Universitātes rektoru tika iecelts Jānis Jurgens (1949–1962).
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Bibliotēkas darbinieku vidū sākās masveida „tīrīšanas” kampaņa. Pēc Jā-
ņa Jurgena iniciatīvas no bibliotēkas direktora amata tika atbrīvots Antons 
Ērglis kā nepiemērots sava uzdevuma veikšanai. Bibliotēkas direktoram tika 
pārmesta kūtri veiktā bibliotēkas fonda attīrīšana no „kaitīgās literatūras”, 
par neapmierinošu atzina specfonda stāvokli. Nepilnības tika saskatītas di-
rektora attieksmē pret bibliotēkas kadriem – bibliotēkā strādāja cilvēki, kuri 
šajā amatā bijuši jau nacistiskās okupācijas laikā. 

Trūkumi tika konstatēti arī bibliotēkas komplektēšanas nodaļas darbā – 
bibliotēkas direktoru apvainoja par līdzekļu nepareizu sadali un nevajadzīgas 
literatūras iegādi.40 Bibliotēkas direktoru atbrīvoja kā nepiemērotu darbam 
LVU Zinātniskajā bibliotēkā, taču atlaišanas galvenais iemesls bija Antona 
Ērgļa teoloģiskā izglītība.41

Pilnīgi nepieņemams Universitātes partijas pirmorganizācijai šķita fakts, 
ka LVU ZB no 48 darbiniekiem tikai trīs bija partijas biedri un viens komjau-
nietis.42

Pēc PSRS augstākās izglītības ministra vietnieka A. Samoilova rīkojuma 
1949. gada decembrī LVU ZB bija jāveic bibliotēkas darbinieku pāratestācija, 
kas tika veikta ar vislielāko centību. Katrs darbinieks tika pakļauts pārbaudei, 
un Universitātes rektors pats novērtēja katra darbinieka atbilstību darbam 
Zinātniskajā bibliotēkā.

1950. gadā tika iecelts jauns LVU ZB direktors – Boruhs Berkovičs (1950–
1953),43 Komunistiskās partijas biedrs ar augstākās partijas skolas diplomu 
un „pareizu” ideoloģisko pārliecību. Bibliotekārajā darbā jaunais bibliotēkas 
direktors bija gadījuma cilvēks, to rāda viņa uzskati par lasītāju kataloga no-
zīmi bibliotēkā: „ Lasītāju katalogam jābūt ieteicošam, lasītāji jāinformē par 
labāko, ideoloģiski pareizo literatūru, kas ir bibliotēkā, jāparāda progresīvās 
zinātnes sasniegumi, krievu zinātnes prioritāte. Lasītāju katalogos nav jāat-
spoguļo visi bibliotēkas fondi, bet tikai labākā literatūras izlase”.44

Pirmās represijas bibliotēkas štatu tīrīšanā sākās 1947. gadā, kad pēc GLP 
prasības Ludvigs Straume no bibliotēkas direktora amata tika atlaists. Lud-
viga Straumes konflikts ar LPSR GLP bija ilgs, līdz viņš no darba tika at-
stādināts. Viņam tika pārmests darbs bibliotēkā vācu okupācijas laikā, kā arī 
„kaitīgās” literatūras atlases sabotāža. Ludvigs Straume mēģināja glābt pēc 
iespējas lielāku grāmatu skaitu no iznīcināšanas un nodošanas specfondam, 
un tas viņam netika piedots.45

Direktora darbības rezultātā līdz pat 1947. gadam Universitātes bibliotēkas 
krājums netika „attīrīts” no t.s. „kaitīgās” literatūras. Direktors mēģināja radīt 
nekārtības fonda uzskaitē, lai saglābtu pēc iespējas lielāku grāmatu skaitu46. 
Tikai pēc Ludviga Straumes atstādināšanas no ieņemamā amata 1947. gadā 
LVU ZB sāka fonda inventarizāciju. 

Ludvigam Straumem tika piedēvēta 1940. gadā likvidētās Teoloģijas fakul-
tātes bibliotēkas daļas grāmatu (ap 2100 sējumu) nodošana Katoļu semināram.
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LPSR GLP vadītājs Valentīns Jaunzems ierosināja Ludvigu Straumi tiesāt 
pēc krimināllikuma 58. panta par „kaitīgās” literatūras slēpšanu un padomju 
iestāžu pavēļu ignorēšanu. 

LVU ZB direktori Ludvigs Straume un Antons Ērglis panāca, ka vēl 
1948. gadā Universitātes bibliotēkas štatos bija vairāki Latvijas brīvvalsts dar-
binieki: Gustavs Paulīns, Anna Vilciņa, Elza Kristapsone un Natālija Reine. 
Viņi strādāja līdz 1948. gada oktobrim, kad UZB vadība saņēma rīkojumu 
par štatu samazināšanu. 

No darba bibliotēkā tika atlaisti seši bibliotekāri ar pamatojumu – neat-
bilstoši darbam LVU ZB.47 

1948. gadā bibliotēkā strādāja 48 darbinieki, no kuriem 16 bija augstākā 
izglītība, 28 – nepabeigta augstākā vai vidējā izglītība, 4 – nepabeigta vidējā. 
UZB Centrālajā bibliotēkā strādāja 26 darbinieki. Pētot bibliotēkas darbinieku 
darba stāžu, UZB visi darbinieki iekļāvās robežās līdz 5 gadiem.48

1948. gadā bija šādi nodaļu vadītāji:
• komplektēšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Ņesadomovs;
• galvenais bibliogrāfs – Henriks Novackis;
• specfonda vadītāja – A. Pāvulsone;
• kataloģizācijas nodaļas vadītāja – Natālija Reine;
• periodikas nodaļas vadītāja – Džuljeta Plakidis.49

1949. gads bibliotēkas dzīvē raksturīgs ar lielām pārmaiņām – jauna di-
rektora ievēlēšana un vairāku bibliotēkas darbinieku atlaišana. No darba 
bib liotēkā tika atbrīvoti: direktors Antons Ērglis, komplektēšanas nodaļas va-
dītājs Dmitrijs Ņesadomovs, bibliotekāre Natālija Biezais.50

Atlaisto darbinieku vietā bibliotēkas direktors pieņēma (1900.) Tat janu 
Ducis (1949–1956)51 par kataloģizācijas nodaļas vadītāju, (1913) Mir ciju Bek-
ma ni (1949–1950)52 par komplektēšanas nodaļas vadītāju, bibliotekāri ka ta-
loģizācijas nodaļā (1923) Annu Dudinu (1949).

1949. gadā sāktā „tīrīšanas” kampaņa LVU dzīvē iesāka pilnīgi jaunu 
pos mu, kas pilnībā līdzinājās tam zinātniskās bibliotēkas etalonam, kura pa-
mati tika likti 1940. gada jūnijā. Kadru „tīrīšanas” kampaņā sakarā ar „štatu 
pārkārtošanu” darbu UZB zaudēja periodikas nodaļas vadītāja Džuljeta Plaki-
dis, komplektēšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Ņesadomovs, kā arī Ģertrūde 
Dakare. N. Biezais tika atbrīvota „kā nepiemērota darbam Universitātē”. Ilg-
gadējais bibliotēkas darbinieks Gustavs Paulīns savu amatu „pēc paša vē lē-
šanās” atstāja 1950. gada 17.maijā.53

1950. gada janvārī situācija bibliotēkā bija pilnībā mainījusies, vadošos 
amatus ieņēma šādi darbinieki: bibliotēkas direktors – Boruhs Berkovičs, di-
rektora vietniece – Marta Ozoliņa, komplektēšanas nodaļas vadītāja – Mircija 
Bekmane, kataloģizācijas nodaļas vadītāja – Tatjana Ducis, specfonda va dī-
tāja – Anna Svetļičnaja, bibliogrāfijas nodaļas vadītājs – Henriks Novackis. 
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Sākoties jaunajam mācību gadam, 1950. gada oktobrī bibliotēkas vadošais 
personāls bija šāds: B. Berkovičs, M. Ozoliņa, nodaļu vadītāji – T.Ducis, A. Du-
dina, A. Gudreniece, O. Odzeļeviča, H. Novackis, specfonda vadītāja – I. Zand-
mane. 1950. gadā bibliotēkā strādāja 48 darbinieki, no kuriem Centrālajā 
bibliotēkā – 32 cilvēki. Atskaitē par bibliotēkas darbu direktors Boruhs 
Berkovičs rakstīja: „..veikta darbinieku atestācija, štati reorganizēti un atjau-
noti. Nomainījies bibliotēkas direktors – kurš ir partijas biedrs. 5 darbinieki 
kā neatbilstoši savam amatam tika atlaisti. To vietā tika pieņemti jauni dar-
binieki – partijas un komjaunatnes biedri”.54

Divu gadu laikā tika nomainīts viss LVU ZB vadošais personāls, izņemot 
bibliogrāfijas nodaļas vadītāju Henriku Novacki, kurš savā amatā palika līdz 
pat savai aiziešanai no dzīves 1973. gadā. 

Laikam ritot, pieņemto bibliotēkas darbinieku izglītības līmenis un valo-
du prasme salīdzinājumā ar Latvijas brīvvalsts laikiem samazinājās. Vidējais 
valodu prasmes līmenis – krievu valoda, retos gadījumos – latviešu valo-
das prasme. Anketās, kuras bibliotēkas darbinieki izpildīja, stājoties darbā, 
uzrādīja, ka citu svešvalodu zināšanas ir vai nu „vājas”, vai „ar vārdnīcas 
palīdzību”. Turpretim ZB darbiniekiem aktīvi bija jāapgūst zināšanas, kuras 
sniedza marksisma–ļeņinisma universitāte. 1949./50.mācību gadā marksisma–
ļeņinisma universitāti absolvēja 4 ZB darbinieki, 8 darbinieki vēl studēja.55

1952. gadā ZB vadošis personāls bija šāds:
Boruhs Berkovičs – direktors, Marta Ozoliņa– direktora vietniece, nodaļu 

vadītāji: Tatjana Ducis, Genoveva Ankipāne, Olga Odzeļeviča, Mirdza Voitišķe, 
galvenais bibliotekārs – Feliciāna Geikina, galvenie bibliogrāfi – Heinrihs No-
vackis un Ella Lauberte, lasītavas vadītāja – Margarita Žuravska.56 Sešiem dar-
biniekiem – B. Berkovičam, M. Ozoliņai, T. Ducis, G. Ankipānei, F. Geikinai, 
E. Laubertei bija augstākā izglītība, diviem darbiniekiem – O. Odzeļevičai un 
H. Novackim nepabeigta augstākā izglītība, bet divām darbiniecēm – Mirdzai 
Voitišķei un Margaritai Žuravskai bija vidējā izglītība.

Boruhs Berkovičs par bibliotēkas direktoru sabija trīs gadus, bet, kad 
Universitātes vadībai kļuva zināmi ne visai glaimojoši viņa biogrāfijas fakti, 
viņš no darba tika atbrīvots. 1953. gadā par LVU ZB direktoru kļuva PSKP 
biedrs, kurš bija absolvējis Maskavas Enerģētikas institūtu – Jēkabs Jansons 
(LVU ZB, 1953–1956).57 Universitātes rektoru bibliotēkas darbs neapmierināja – 
1954. gadā pēc rektora pavēles atkārtoti tika veikta ZB krājuma inventarizācija. 
Uzsāka ārzemju literatūras cenzēšanu.

1956. gadā par LVU ZB direktoru tika iecelts Pēteris Baško (LVU ZB 
1956–1962), par direktora vietnieci zinātniskajā darbā kļuva Laima Laroze. 
UZB direktora Pētera Baško vadības stils tika pakārtots viņa uzrunai Pa-
domju Latvijas augstskolu bibliotēku vadītāju apspriedē: „Bibliotēkas jāpār-
vērš par partijas organizāciju atbalsta punktiem darbaļaužu komunistiskajā 
audzināšanā.”58
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LU Bibliotēkas direktori 1944.–1962.

Bibliotēkas direktori Darba gadi LUB

1. Ludvigs Straume 1944–1947

2. Antons Ērglis 1947–1950

3. Boruhs Berkovičs 1950–1953

4. Jēkabs Jansons 1953–1956

5. Pēteris Baško 1956–1962

1959. gadā UZB vadošais personāls bija šāds: bibliotēkas direktors P. Baško, 
direktora vietniece L. Laroze, komplektēšanas nodaļas vadītāja O. Odzeļeviča, 
apstrādes nodaļas vadītāja S. Spriņģe, grāmatu krātuves vadītāja M. Žuravska, 
galvenais bibliogrāfs H. Novackis, apkalpošanas nodaļas vadītāja V. Ņikitina, 
specfonda vadītāja M. Voitišķe.59

Gadu gaitā centrālās un filiāļu bibliotēku darbinieku štatu saraksts pa-
lie linājās. Ja piecdesmito gadu sākumā UZB dabinieku skaits bija 42, bet 
1960. gadā UZB jau bija 50 darbinieki.

Līdz ar specfonda atklāšanu 1944. gadā UZB šīs nodaļas darbu vadīja 
komuniste A. Pāvulsone (1944–1948). Šajā amatā viņa nostrādāja četrus gadus, 
tad Universitātes vadību un GLP neapmierināja A. Pāvulsones darbs, un no 
specfonda vadītājas amata viņai bija jāaiziet. 1949. gadā par UZB specfonda 
vadītāju tika iecelta Komunistiskās partijas biedre no Krievijas – (1920) Anna 
Svetļičnaja (1949–1950).60 Viņa darbu UZB sāka 1949. gadā kā komplektēšanas 
nodaļas vadītāja, bet aktīvā darbiniece pie tā neapstājās: viņa jau drīz sāka 
mācīties LVU un apgūt marksisma-ļeņinisma kursu.61 Viņas kandidatūra 
1949. gadā izrādījās piemērota specfonda vadītājas amatam.

Kad 1950. gadā izvirzījās jautājums par specfonda likvidēšanu, Anna 
Svetļičnaja tika iecelta par bibliotēkas grāmatu krātuves vadītāju. Universitātes 
specfonda likvidācija palika tikai runu līmenī, un ideja par tā likvidāciju ne-
tika īstenota.

1950. gada decembrī par LVU ZB specfonda vadītāju iecēla Komunistiskās 
partijas biedri Ilgu Zandmani (1950–1952),62 kura šajā amatā nostrādāja visai 
neilgu laiku – divus gadus. Universitātes partijas pirmorganizācijas biedri ar 
specfonda vadītājas darbu nebija apmierināti, un jau 1952. gada maijā par 
UZB pēdējo specfonda vadītāju kļuva Mirdza Voitišķe. Viņa šo darbu veica 
līdz pat specfondu likvidācijai 90. gadu sākumā.
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LVU ZB ilggadējie darbinieki 1958. gadā
Augšējā rindā no kreisās:  T. Skomorovska, M. Blodziņa, T. Makarova, L. Grīnfogele, L. Tūtere.
Apakšējā rindā no kreisās: A. Treija, O. Odzeļeviča, H. Novackis, M. Riekstiņa, O. Stefanoviča.

LUB-vesture.indd   148LUB-vesture.indd   148 9/25/2007   10:01:43 AM9/25/2007   10:01:43 AM



GITA TREIDE

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA (1944–1962) 149

UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA 
UN GRĀMATU KRĀJUMA CENZĒŠANA 

(1944–1962)

Pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā 1944. gada oktobrī sākās padomju 
okupācijas civilās pārvaldes veidošana. Neatņemama tās sastāvdaļa bija ideo-
loģiskais aparāts, galvenokārt cenzūra – Galvenā literatūras pārvalde (GLP). 
Cenzūras darbs pēc 1944. gada tika organizēts tā, lai visa iedzīvotājiem pie-
ejamā informācija tiktu pakļauta kontrolei.63

Pārvaldes bibliotēku sektora darbs noritēja trijos virzienos: 
• „kaitīgo” grāmatu izņemšana no bibliotēku krājuma un grāmatu tirdz-

niecības vietām;
• jauniznākušo grāmatu cenzēšana;
• specfondu veidošana atsevišķās bibliotēkās.
1944. gada 31.jūlijā tika parakstīta Izglītības Tautas komisāra pavēle, kura 

paredzēja kārtību, ka pie bibliotēku fondu izvērtēšanas ir pieaicināmi Latvi-
jas Komunistiskās (boļševiku) partijas un Valsts drošības Tautas komisariāta 
pārstāvji.

Lai darbs „kaitīgās” literatūras izņemšanā no bibliotēku krājuma būtu 
koordinēts, divi cenzori bija specializējušies bibliotēku krājumu cenzēšanā – 
tās bija LPSR GLP darbinieces E.Egle un M. Eipure.

Jau ar 1944. gada novembri tika sastādīts kārtējais izņemamās literatūras 
saraksts. Jāatzīmē, ka no 1944. gada līdz 1950. gadam iznāca astoņi aizliegto 
grāmatu saraksti. Aizliegto grāmatu saraksti turpināja iznākt arī turpmākos 
gadus, tie bija LVU ZB specfonda krājumā. 

Situāciju, kāda bija izveidojusies LVU bibliotēkā pēc 1944. gada, GLP 
cenzori uzskatīja par sevišķi smagu. Galvenie iemesli bija LVU bibliotēkas 
direktora Ludviga Straumes un vēlāk Antona Ērgļa pretdarbība „kaitīgās” li-
teratūras atlasē – GLP cenzori LVU bibliotēkas fondos vienkārši netika ielaisti, 
un to darbība fondu „tīrīšanā” tika stingri ierobežota. Tā tas turpinājās līdz 
brīdim, kad bibliotēkas direktori viens pēc otra no sava ieņemamā amata tika 
atbrīvoti. Pēc direktora Antona Ērgļa atbrīvošanas no amata LVU bibliotēkā 
nekavējoties ieradās divi GLP darbinieki sava darba veikšanai – no grāmatu 
bibliotēkas plauktiem pazuda 3000 grāmatas.64

Pārvaldes darbiniekus neapmierināja arī Universitātes rektora Matveja Ka-
deka pieeja šī jautājuma risināšanā. Universitātes rektora mērķis bija panākt, 
lai pēc iespējas vairāk grāmatu paliktu bibliotēkā, tādēļ viņš aktīvi cīnījās 
par specfonda izveidi LVU bibliotēkā. Lai šo mērķi īstenotu, Matvejs Kadeks 
sarakstījās ar augstākajām partijas iestādēm Maskavā. Beidzot atļauja tika 
saņemta un LVU bibliotēkā nodibināja specfonda nodaļu, bet ar vienu PSRS 
GLP prasību – speckrājumā jāglabā tikai zinātniskā, bet ne kontrrevolucionārā 
literatūra.65
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LVU ZB specfonds tika izvietots Baznīcas ielā 5, pagrabtelpās. Grāmatas 
nebija sistematizētas, tās lielākoties atradās kaudzēs. Literatūru lasīšanai varē-
ja saņemt uz mājām, bet tam bija nepieciešama rakstiska atļauja. Lai grāmatu 
varētu saņemt, pieprasījums bija jāiesniedz laikus – trīs dienas iepriekš, lai 
vajadzīgo grāmatu sameklētu.66

Lai bibliotēkas darbs atbilstu cenzūras prasībām, GLP darbinieki rīkoja 
ikgadējas LVU ZB specfonda pārbaudes.

LPSR GLP atskaitēs par LVU specfonda darbu līdz 1949. gadam tas re-
gulāri tika atzīts par neapmierinošu. LVU specfondā atklāto nekārtību dēļ 
LPSR GLP lūdza PSRS GLP iejaukties un izdot rīkojumu par tā likvidāciju.67 
Tas tomēr nenotika, un specfonds turpināja darboties. Kārtības ieviešanai 
spec fondā tika izveidotas speciālas brigādes, kuru sastāvā bija „uzticami un 
pār baudīti cilvēki”.68

Par LVU specfonda pirmo vadītāju kļuva Komunistiskās partijas biedre 
A. Pāvulsone (1945–1949), kura par neapmierinošu darbu no specfonda va-
dītājas amata 1949. gadā tika atbrīvota un pārcelta citā darbā universitātē. 
LPSR GLP nevarēja samierināties ar to, ka specfonds ir grūti kontrolējams, 
tas pārvērsts par grāmatu grēdu, bez jebkādas sistēmas.

Jau 1946. gadā tika izveidota pirmā cenzēšanas komisija, kurā iekļāva Bib-
liotēku Padomes dalībniekus: profesoru Paulu Stradiņu, Jāni Maizīti, Rūdolfu 
Egli, Jāni Āboliņu, Robertu Upmani un A. Pāvulsoni.69

Lai lemtu par specfondam nododamajām grāmatām, LVU ZB 1947. gadā 
tika izveidota speciāla komisija bibliotēkas krājuma izvērtēšanai, tās sastāvā 
bija A. Pāvulsone (specfonda vadītāja) un Universitātes mācībspēki: Ķīmijas 
fakultātes docents (1889) Jānis Vaivods, Juridiskās fakultātes docente (1906) 
Hanna Markuševiča, Eksperimentālās fizikas katedras docents (1907) Ernests 
Papēdis, vecākā pasniedzēja (1918) Tatjana Babčina, LVU kadru daļas pār-
stāve M. Lasis un Odincova (par viņu sīkāku ziņu nav).70

Komisijas uzdevums bija specfonda literatūras caurskate un „kaitīgās” 
literatūras atlase. Darbs notika, pamatojoties uz LPSR GLP izdotajiem „kai-
tīgās” literatūras sarakstiem. Katrā grāmatā tika ielīmēta lapa ar grāmatas 
novērtējumu. 

Nākamais cenzēšanas komisijas solis bija izņemto grāmatu nodošana 
LPSR Galvenajai literatūras pārvaldei. 

1946. gadā no Universitātes bibliotēkas uz GLP pārceļoja 1918 grāmatas 
un 1512 žurnāli,71 1947. gada maijā – 1048 grāmatas un žurnāli.72

LVU ZB direktora Boruha Berkoviča laikā grāmatu atlase kļuva aizvien 
stingrāka. Jau 1950. gadā no krājuma pārstrādei makulatūrā aizceļoja 60 000 
grāmatas73.

Pēc bibliotēkas direktora pavēles steidzīgi sāka vēl neapstrādātās literatū-
ras krājuma apstrādi. Kontrolējamā literatūra tika iedalītas četrās grupās:

• izmantojamā literatūra;
• speckrājumā novietojamā literatūra;
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• cenzējamā literatūra;
• literatūra, paredzēta pārstrādei (nododama makulatūrā).
1950. gadā tika apstrādātas 15 33874 neapstrādātās jeb palīgfonda grāmatas 

(kopskaits – 600 000), no kurām „nav nekādas vērtības” – 97 000, tātad tās 
aizplūda pārstrādei. GLP nodeva 85 989 grāmatu, no kurām 18 850 bija ar 
teoloģisku saturu.75 1950. gadā ar atzīmi „kā nevērtīgas” makulatūrā aizceļoja 
5627 grāmatas.76

Tikai 1950. gadā vien LVU ZB speckrājumā tika novietotas ap 300 grāmatu 
(nosaukumi).77 Saturiski vērtējot, tā bija literatūra:

• izdota Latvijas brīvvalsts laikā;
• izdota vācu okupācijas laikā, jo sevišķi (Latvijas Universitātes 

mācībspēku Raksti, to skaits vien sasniedza 34 652 grāmatas);
• Latvijas brīvvalsts un vācu okupācijas laikā izdotie statistikas 

izdevumi.78

Tas bija tikai iesākums, jo GLP „kaitīgās” literatūras saraksti bibliotēkā 
turpināja ienākt, un „kaitīgā” literatūra tika atlasīta arī pēc 1950. gada. 

1951. gada atskaitēs par bibliotēkas darbu parādās dati, ka 1951. gadā 
makulatūrā vien nodoti 25 609 iespieddarbi. Saturiski vērtējot – novecojušas, 
bojātas, LU profilam neatbilstošas. Arhīva materiāli liecina, ka no 1951. gada 
14. novembra līdz 3.decembrim pārstrādei no neapstrādāto grāmatu krājuma 
nodotas 220 000 grāmatas un žurnāli (vācu fašistiskā literatūra, baltgvardu 
literatūra un aģitācijas literatūra).79

Pēc LVU rektora uzskatiem, kaitīgās literatūras atlase netika veikta ap-
mierinoši.

1953. gada UZB atskaites vēsta, ka bibliotēkas darbinieki joprojām strā-
dāja pie neapstrādātās literatūras krājuma, veicot tā otrreizējo caurskati. Ie-
spieddarbi tika sadalīti pa valodām – latviešu, krievu valodā un svešvalodās. 
To veica 16 darbinieki un 10 laboranti. Specfondā tūlīt tika novietota vācu 
okupācijas laika literatūra. Literatūru par medicīnas jautājumiem nodeva 
jaundibinātajam Rīgas medicīnas institūtam. 1952. gadā neapstrādātās litera-
tūras daudzums bija 168 000 izdevumi, no kuriem 17 000 bija grāmatas krievu 
valodā, 16 000 – latviešu valodā, bet pārējā daļa – svešvalodās. Pieaicinātie 
darbinieki inventarizēja 76 168 iespieddarbus. Pārējo literatūru iedalīja trijās 
kategorijās:

• jānovieto specfondā,
• nododama makulatūrā,
• neatbilst LVU profilam.80

Grāmatu krājuma „attīrīšana“ pēc Glavļita sarakstiem notika regulāri – 
1952. gadā Glavļitam par izņemamo literatūru nodoti 14 akti.

1954. gadā neapstrādātās literatūras krājums sasniedza 100 000 izdevumu. 
1954. gada 3.novembrī sekoja jauna LVU rektora J. Jurgena pavēle – pārbaudīt 
bibliotēkas krājumu. Šīs represijas izraisīja kārtējā Glavļita veiktā pārbaude un 
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secinājumi, ka LVU ZB lēni atbrīvojas no politiski kaitīgās literatūras. Rektors 
pavēlēja direktora vietniecei M. Ozoliņai un specfonda vadītājai M. Voitišķei 
kontrolēt visu izsniedzamo literatūru. Šī kontrole bija jāveic pēc paša rektora 
izstrādātās „Instrukcijas ārzemju publikāciju un krievu periodisko izdevu-
mu pārbaudei“. Visas nekārtības bibliotēkā tās direktoram J. Jansonam bija 
jānovērš līdz 1954. gada 15. decembrim. M. Voitišķei kā specfonda vadītājai 
bija jāorganizē arī bibliotēkas katalogu un krājuma attīrīšana no kaitīgās 
literatūras. Vadošie norādījumi tika doti arī krātuves nodaļas vadītājai 
un apstrādes nodaļas vadītājai T. Ducis – sistemātiski „attīrīt“ bibliotēkas 
sistemātisko un alfabētisko katalogu, kontrolēt fakultāšu bibliotēku katalogus, 
laikus no grāmatu krājuma izņemt literatūru pēc Glavļita sarakstiem. Ja rek-
tora pavēle netiks precīzi izpildīta, tad darbinieki tiks administratīvi sodīti.81 
1954. gada 15.novembrī tika sasaukta Bibliotēkas Padomes sēde, kurā LVU ZB 
direktors J. Jansons kā svarīgāko izvirzīja ārzemju grāmatu cenzēšanas dar-
bu, darbā iesaistot Universitātes mācībspēkus. Pasniedzējiem bija jārecenzē 
grāmatas savā specialitātē, nosakot, kādas grāmatas būtu pieejamas visiem 
lasītājiem, kā jānosaka ierobežota izsniegšanas kārtība.82 Izrecenzēto grāmatu 
ieplūšana atklātajā grāmatu krājumā tika kavēta. Kādā no Bibliotēkas Pa-
domes sēdēm izvērtās asa diskusija starp docentu P. Bērzkalnu un spec-
fonda vadītāju M. Voitišķi par izrecenzēto grāmatu likteni. Docents nebija 
apmierināts, ka izrecenzētās grāmatas neparādījās atklātajā krājumā, bet 
joprojām atradās specfondā.83

Ārzemju grāmatas, kurās nebija cenzora zīmes, tika cenzētas. 1955. gadā 
izrecenzētas bija 20 818 ārzemju grāmatas.84 20. gadsimta piecdesmito gadu 
beigās bibliotēkas dokumentācijā netiek minēti fakti, ka grāmatu krājums tiek 
cenzēts. Tiek lietots termins – „fonds tiek attīrīts no novecojušās literatūras”. 
1959. gadā tās bija 3678 grāmatas, 1956./57.mācību gadā – 9025 grāmatas.85

LVU ZB aizvien ienāca jauni Glavļita izņemamās literatūras saraksti, un 
makulatūrā aizceļoja tūkstošiem grāmatu.

Secinājums ir viens – padomju varas iestāžu organizētā iespieddarbu 
iznīcināšana un bibliotēkas fondu noplicināšana bija neatgriezenisks un 
smags zaudējums ne tikai Latvijas Universitātes Bibliotēkai, bet arī visai Lat-
vijas garīgās kultūras dzīvei.
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LVA, 1340.f., 15.apr., 44.l., 1.lp.
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