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 Izstāde veltīta Latvijas Universitātes 93. gadadienai 

Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidotā izstāde
veltīta Latvijas Universitātes studentu un mācībspēku 
ikdienas dzīvei un svētkiem. Izstādē ietverti materiāli,

kas ataino ne tikai studiju gaitas, bet arī apskata 
sociālpolitisko procesu ietekmi uz augstskolas ikdienu. 

Materiāli aptver laika posmu no 1920. gada līdz 2012. gadam
un ir grupēti tematiskās nodaļās. Tie uzskatāmi raksturo mācību procesu:

lekcijas, dokumentus, praksi un nodarbības laboratorijās, studentu dienas,
eksāmenu sesijas un studiju noslēguma skaistākos mirkļus - izlaidumus.

Izstādes veidošanā izmantoti fakultāšu iesniegtie un Latvijas Universitātes Bibliotēkas 
krājumā esošie materiāli: manuskripti, lekciju konspekti, fotogrā�jas, vēstules,

Latvijas Universitātes administratīvie dokumenti un citi materiāli. 

Izstādes veidotāji aicina ielūkoties laikmeta liecībās,
kuras atdzīvina mūsu augstskolas vēsturi.
Latvijas Universitātes Bibliotēka pateicas visiem,

kuri līdzdarbojās izstādes veidošanā.

Izstādes kuratore – Latvijas Universitātes
Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča.

Profesora Ernesta Felsberga runa
Latvijas Augstskolas gada svētkos

 1920. gada 18. septembrī
„… Spoža Augstskola brīvā Latvijā allaž bij manas jaunības sapnis, bet toreiz šis sapnis likās esam tik tālu 

no patiesības, ka nemaz necerēju, ka manā mūžā viņš vēl varētu piepildīties. Bet – laiki mainās – lielais 
pasaules karš un Krievijas revolūcija, laupīdama, dzīvību daudziem tūkstošiem latviešu un likdami citiem 

daudziem tūkstošiem grūti ciest, blakus neizteicami nelaimei atnesa arī to labumu, ka radīja apstākļus, 
kuros brīva Latvija bij iespējama. Un brīvā Latvijā zināms, drīz radās arī sava augstskola. Šodien priekš 
viena gada viņa dibināta, neskatot uz to, ka Latvija toreiz vēl atradās karastāvoklī ar vairākām kaimiņu 

valstīm un ka liela daļa no viņas jaunatnes atradās uz robežas. Lai augstskola pilnīgi varētu nodoties savam 
uzdevumam: veicināt zinātni un audzināt nākamos tautas darbiniekus, bij vajadzīgs miers. Šobrīd arī šis 

mērķis sasniegts un pienācis laiks uz pagātnes drupām celt jaunu dižu kultūras ēku. Ap Latvijas Augstskolu 
čakli pulcējas studenti un profesori… „1
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1 Felsbergs, E. Profesora Ernesta Felsberga runa Latvijas Augstskolas gada svētkos 1920. gada 18. septembrī.
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr.11, 1920, 483.lpp.


