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I. BIBLIOTĒKAS VĒSTURE 

Padomju valstī, kur sekmīgi ce| komunistisko sabied
rību, arī bibliotēkām ir izcila nozīme darbaļaužu komu
nistiskajā audzināšanā, viņu kultūras un idējiski-poli-
tiskā līmeņa celšanā, augsti kvalificētu padomju spe
ciālistu sagatavošanā. 

Skaidrs piemērs ir P. Stučkas Latvijas Valsts uni
versitātes bibliotēkas attīstība un izveidošanās. 

1862. gadā, nodibinoties Rīgas Politehnikumam, tika 
veidota arī attiecīga bibliotēka, kuras pēctece ir taga
dējā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zināt 
niskā bibliotēka (LVU ZB). 

1862. gada vasara toreizējā Rīgas Manufaktūras 
komiteja nodeva Politehnikumam bibliotēkas dibināša
nai grāmatu krājumu, ko tā paša gada rudenī Rīgas 
Biržas komiteja papildināja ar komerciālo un ekono
misko zinātņu grāmatām. 1862./1863. mācību gadā bib
liotēkā bija 1048 grāmatas. 

Šis grāmatu fonds paplašinājās ar turpmākiem 
Rīgas Biržas komitejas novēlējumiem, kas aptvēra 
4000 grāmatas, Rīgas tehniskās biedrības nodotām 
2700 grāmatām, dažādu biedrību, kā arī atsevišķu per
sonu dāvinājumiem un pašu pirktajām grāmatām. 
1911. gadā bibliotēkā jau bija 20 880 nosaukumu 57 593 
grāmatas . 

Bibliotēkas darbs Politehnikuma pastāvēšanas laikā 
nebija plaši izvērsts. Grāmatas bija koncentrētas vienā 
Fundamentālajā bibliotēkā, jo^Pol i tehnikuma nodalās 
filiāles nepastāvēja. Grāmatas lielākoties bija tehniska 
rakstura. Bibliotēkas darba laiks bija ierobežots — tā 
darbojās dažas stundas dienā. Ilgāku laiku darbu veica 
viens cilvēks un tikai vēlāk vadītājam deva bibliotekāru 
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un bibliotekāra palīgu. Politehnikuma bibliotēkā mācīb
spēkiem bija brīva pieeja grāmatu plauktiem. 

Bibliotēkai ir bijusi zināma loma 1905.—1907. g. 
revolucionārajā studentu kustībā kā sapulcēšanās un 
domu izmaiņas vietai. Par to liecina fakts, ka policija 
studentu nemieru laikā likusi Politehnikuma vadībai 
bibliotēku slēgt līdz šo nemieru apspiešanai. 

1896. g. Rīgas Politehnikumu pārveidoja par Rigas 
Politehnisko institūtu, kura rīcībā nonāca arī agrākā 
Politehnikuma bibliotēka. 

Pirmā pasaules kara laikā 1915. gada jūnijā Rīgas 
Politehnisko institūtu, frontei tuvojoties, evakuēja vis
pirms uz Tartu, vēlāk uz Gorkiju un beidzot uz Mas
kavu. Līdz ar institūtu izveda arī vērtīgāko bibliotēkas 
daļu. 

1918. gada rudenī daļa institūta mācībspēku pār
gāja uz jaunatvērto Politehnisko institūtu Ivanovā, uz 
kurieni arī pārveda grāmatas , kas ari pašreiz, it ipaši 
ķīmijas zinātnē, tur atrodas kā Ivanovas apgabala 
bibliotēkas atsevišķs fonds. Rīgas Politehniskā insti
tūta bibliotēkas fondu daļu vēlāk reevakuēja. Tagad tā 
atrodas pašreizējos Universitātes Zinātniskās biblio
tēkas fondos, kā arī 1958. gadā jaundibinātajā Rīgas 
Politehniskā institūta bibliotēkas fondos. 

Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija piepildīja re
volucionāro cīnītāju un progresīvo latviešu kultūras 
darbinieku seno sapni par Latvijas Augstskolas dibinā
šanu. So sapni īstenoja Latvijas valdība ar tās priekš
sēdētāju, izcilo revolucionāru P. Stučku priekšgalā. 

1919. gada 8. februāri Padomju Latvijas valdība 
nodibināja Latvijas Augstskolu, kas kļuva par pamatu 
tagadējai universitātei, noteica bezmaksas izglītību un 
studentu rīcībā nodeva bibliotēku, laboratorijas, kabi
netus, mācību fermas utt. 

Buržuāziskajā Latvijā universitātes bibliotēkas at
jaunošanu un sakārtošanu sāka tikai 1920. gada vasa
rā, bet kaut cik plašāku darbu izvērsa tikai 1923./1924. 
mācību gadā. 

Universitātes bibliotēku veidoja Centrālā (Funda
mentālā) un fakultāšu bibliotēkas. Bibliotēkas darba 
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vadība nebija centralizēta. Fakultāšu bibliotēku fondus 
komplektēja katra fakultāte atsevišķi, jo katrai fakultā
tei šīm vajadzībām piešķīra īpašu budžetu. 

Centrālās bibliotēkas fondus šajā laikā ievērojami 
paplašināja dažādu ārzemju iestāžu un atsevišķu per
sonu dāvinājumi. 

Atzīmējami Francijas universitāšu, Šveices univer
sitātes, Somijas Zinātniskās biedrības, Modenas Zi
nātņu akadēmijas un Parīzes pilsētas lielāki dāvinā
jumi. Arī Padomju Savienības zinātniskās iestādes palī
dzējušas papildināt Latvijas Valsts universitātes bib
liotēku ar saviem zinātniskajiem izdevumiem. Tomēr 
buržuāziskie nacionālisti šo palīdzību nesekmēja, 
baidīdamies no komunistisko ideju ietekmes. 

No ievērojamākiem dāvinājumiem minami Liepājas 
ārsta J. Kaires bibliotēka ar 8000 grāmatām, Kristapa 
Morberga bibliotēka u. c. Pēc K. Morberga nāves nodi
bināja «Morberga fondu», no kura līdzekļiem biblio
tēkas vajadzībām piešķīra īpašu summu. 

Kādu laiku Universitātes Centrālā bibliotēka saņē
ma no visām Latvijā iespiestajām grāmatām un rak
stiem vienu brīveksemplāru. 

Lai gan tika lietoti dažādi bibliotēkas komplektēša
nas veidi, piemēram, iegāde ar budžeta līdzekļiem, ap
maiņa ar citām zinātniskām iestādēm, dāvinājumi utt., 
tomēr bibliotēkas komplektēšanas tempi bija maz efek
tīvi un tiklab mācībspēki, kā ari studenti nebija pietie
koši apgādāti ar vajadzīgo literatūru. 

1939. gada rudenī Universitātes Centrālās un fakul
tāšu bibliotēku kopējais fonds bija apmēram 340 000 
grāmatu. 

Bibliotēkas organizācijas darbi buržuāziskās val
dības laikā atradās zemā līmenī. 1924. gadā lU no 
bibliotēkas fonda nebija inventarizēta. Universitātes 
pirmo 5 gadu pastāvēšanas laikā bibliotēkā nebija no
organizēts ne alfabētiskais, ne arī sistemātiskais kata
logs. Literatūras aprakstīšanai katalogu kartītēs lie
toja t. s. prūšu-amerikāņu sistēmu, kas bija novecojusi 
un neapmierināja lasītāju prasības. 

Latvijas Valsts universitātes Centrālās bibliotēkas 
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darbs krasi mainījās 1940. gadā, kad atjaunoja pa
domju varu. 

Tas iezīmēja jaunu posmu, kam pamati bija likti jau 
1919. gada februārī. LVU Centrālās bibliotēkas darbu 
radikāli pārorganizēja. Visa bibliotēkas darba pamatā 
izvirzīja V. I. Ļeņina norādījumus: 

1) bibliotēkas darbs ir partejisks, valstisks un plān
veidīgs, 

2) padomju bibliotēkām jābūt plaši pieejamām, 
3) bibliotēkas darbā jāiesaista paši lasītāji. 
Lai bibliotēka varētu ērtāk un plašāk izvērst savu 

darbību, Padomju Latvijas valdība nodeva tās rīcībā 
ievērojamā latviešu arhitekta J. Baumaņa celto namu 
Komunāru bulv. 4, izdarīja tajā kapitālremontu^ pār
būvējot atsevišķus stāvus, iebūvējot elektrisko grāmatu 
liftu, izveidojot speciālu apgaismošanas tīklu lasīta
vās utt. Iekārtoja arī plašu un ērtu lasītavu studentiem 
un mācībspēkiem. 

Bibliotēkas fondus paplašināja ar padomju zināt
nisko un daiļliteratūru, ar marksisma-ļeņinisma kla
siķu darbiem. Latvijas Valsts universitātes Centrālās 
bibliotēkas fondu straujo pieaugumu raksturo šādi 
dati: buržuāziskās Latvijas pēdējā — 1939./1940. mā
cību gadā iegādātas 4177 grāmatas , bet Padomju Lat
vijas laikā 1940./41. mācību gadā — 33 724 grāmatas . 
Universitātes Centrālo bibliotēku šai posmā sāka pār
veidot pēc padomju zinātnisko bibliotēku struktūras. 

Fašistu nodevīgais iebrukums Latvijā uz laiku pār
trauca darbu, ko Padomju Latvijas augstskolu vadība 
bija spraudusi Universitātes bibliotēkai. Hitleriskie oku
panti padzina bibliotēku no tās telpām, nenorādot to 
vietā citas bibliotēkai piemērotas telpas. Daļu grāmatu 
pārvietoja uz Universitātes veco ēku, Raiņa bulv. 19, 
daļu izmētāja dažādās pažobelēs un pagrabtelpās. 
Tāds pats liktenis piemeklēja arī katalogus. Lielo bib
liotēkas organizācijas darbu pilnīgi sagrāva. Ievēro
jamu fondu daļu, apm. 26 500 grāmatu 126 900 rubļu 
vērtībā, fašisti izlaupīja. Bibliotēkas darbiniekiem to
mēr izdevās sevišķi vērtīgu grāmatu fondu daļu sa
glabāt. To pašreiz izmanto ne tikai mūsu Universitā
tes, bet arī daudzi citi padomju zinātnieki. 
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Kad 1944. gada 13. oktobrī Padomju Armija atbrī
voja Rīgu no fašistu iebrucējiem, Universitātes Zināt
niskajā bibliotēkā sākās ražīgs darba posms. Vajadzēja 
pēc iespējas īsākā laikā atjaunot bibliotēkas darbību, 
organizēt fondus un apkalpošanas darbus: sameklēt un 
sakārtot izsniegšanai grāmatas , ko hitlerieši bija iesai
ņojuši sūtīšanai uz Vāciju, iekārtot bibliotēkai piemē
rotas telpas, noskaidrot bibliotēkas zaudējumus kara 
laikā, organizēt grāmatu izsniegšanu studentiem un 
mācībspēkiem lasītavā un abonementā centra un filiāļu 
bibliotēkās, iztīrīt bibliotēkas fondus no fašistiskās un 
citas nezinātniskas un mazvērtīgas literatūras, papil
dināt bibliotēkas fondus ar iztrūkstošo literatūru, pa
plašināt komplektēšanas darbu, it sevišķi marksisma-
jeņinisma klasiķu un sabiedriski politiskās literatūras 
iegādi bibliotēkas vajadzībām. 

Bibliotēkai tika nosprausti daudz plašāki uzdevumi. 
Vajadzēja ne tikai nodrošināt ar literatūru universitā
tes zinātniskā un mācību darba procesu, bet arī kalpot 
komunisma celtniecības un komunistiskās audzināšanas 
uzdevumiem, propagandēt dzīves pārveidotājas — 
marksisma-Jeņinisma idejas, cīnīties par PSKP kon
gresu un CK nosprausto vēsturisko uzdevumu piepildī
šanu, veicināt sociālistiskās ražošanas un tehnikas 
attīstību un padomju zinātnes un kultūras izaugsmi, 
celt sociālistiskās sabiedrības darbaļaužu ražošanas un 
kultūras līmeni. 

1945. gada 22. februārī PSRS TKP pieņēma lēmumu 
par Latvijas Valsts universitātes mācību un zinātnis
kās pētniecības darba nostiprināšanu. Ar šo lēmumu 
Latvijas Valsts universitātes Zinātnisko bibliotēku 
ieskaitīja PSRS obligātā apmaksātā eksemplāra abo
nentos. Tai piešķīra 1000 rubļu ārzemju literatūras 
iegādei un papildštatus bibliotēkas darbu izvēršanai. 

Bibliotēkas fondu paplašināšanā lielu palīdzību 
sniedza PSRS zinātniskās bibliotēkas un iestādes. Tās 
ar saviem grāmatu sūtījumiem palīdzēja aizpildīt ro
bus grāmatu komplektēšanā. Piemēram, Maskavas 
Baumaņa Augstākās tehniskās skolas bibliotēka atsū
tīja tehnisko literatūru (5 000 grāmatu) , Maskavas 
Lomonosova Valsts universitātes bibliotēka — filozo-
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fijas vēstures grāmatas , Maskavas Finansu institūta 
bibliotēka — vērtīgu padomju grāmatu kolekciju eko
nomikas jautājumos utt. 

Latvijas Valsts universitātes Zinātniskās bibliotē
kas fondu, it sevišķi padomju varas pastāvēšanas lai
kā 1940./41. gadā Latvijā izdoto grāmatu saglabāšanā 
vācu okupācijas laikā lieli nopelni bija bibliotēkas dar
biniekiem, kas saglabāja minētās grāmatas un, karam 
beidzoties, tās nodeva bibliotēkai. 

Pēckara periodā bibliotēkā ieplūda ari kā bezsaim
nieka manta kara apstākļos pazudušo Latvijas Valsts 
universitātes mācībspēku bibliotēkas. 

Aktīvu darbību Zinātniskā bibliotēka uzsāka 1945. 
gada sākumā un, ņemot vērā t ās darba rādītājus 
(fondu apjoms 567.208 grāmatas , apmeklējumu skaits 
— 25.160, lasītājiem izsniegto grāmatu daudzums — 
350000), Valsts štatu komisija apstiprināja Zinātniskās 
bibliotēkas štatu sarakstu 45 cilvēku sastāvā un pie
šķīra zinātnisko bibliotēku otro kategoriju, bet 1957. 
gadā bibliotēkai piešķīra Zinātniskās bibliotēkas no
saukumu un štatus 50 cilvēku sas tāvā. 

Zinātniskās bibliotēkas struktūrā kopš 1945. gada 
notikušas dažādas pārmaiņas un pašlaik tā ir šāda: 

1) direkcija un bibliotēkas Padome; 
2) literatūras komplektēšanas nodaļa; 
3) li teratūras zinātniskās apst rādāšanas nodaļa; 
4) lasītāju apkalpošanas nodaļa ar starpbibliotēku 

abonementu un apkalpošanas aparātu sekojošās 
bibliotēkās: 

a) Fundamentālajā, 
b) Fizikas un matemātikas fakultātes, 
c) Ģeogrāfijas fakultātes, 
d) Bioloģijas fakultātes, 
e) Vēstures un filoloģijas fakultātes, 

5) bibliogrāfijas nodaļa; 
6) galvenā grāmatu krātuve un 
7) reto grāmatu un rokrakstu fonds. 
Turklāt pie šādām universitātes katedrām un zināt

niskajām iestādēm atrodas lielākas vai mazākas spe
ciālās un uzziņu li teratūras krātuves: 

1) PSKP vēstures kabinetā, 
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2) Filozofijas kabinetā, 
3) Politekonomijas kabinetā, 
4) Botāniskajā dārzā, 
5) Skaitļošanas centrā, 
6) PSRS vēstures kabinetā, 
7) Pedagoģijas kabinetā, 
8) Fiziskās audzināšanas un sporta katedrā, 
9) Laika dienestā, 

10) Botānikas katedrā, 
11) Augu fizioloģijas katedrā, 
12) Zooloģijas katedrā, 
13) Dzīvnieku fizioloģijas katedrā, 
14) Latviešu valodas kabinetā, 
15) Krievu valodas kabinetā, 
16) Krievu literatūras kabinetā, 
17) Svešvalodu kabinetā, 
18) Angļu valodas kabinetā, 
19) Vācu valodas kabinetā, 
20) Gaismas un skaņu laboratorijā. 
Pie Zinātniskās bibliotēkas izveidota Padome, kas 

sastāv no mācībspēku, studentu un sabiedrisko organi
zāciju pārstāvjiem ar zinātņu prorektoru kā priekšsēdē
tāju. Bibliotēkas padome izskata un apstiprina bib
liotēkas darba pārskatu un darba plānu, izšķir kom
plektēšanas un bibliogrāfiskā darba tematiku, bibliotē
kas darba struktūras izmaiņas, lasītāju apkalpošanas un 
citus principiālus jautājumus. 

Uzplaukstot un paplašinoties augstākajai izglītī
bai, uz Latvijas universitātes bāzes tika nodibinātas 
jaunas augstākās mācību iestādes — Latvijas Lauk
saimniecības akadēmija, Rīgas Medicīnas institūts un 
Rīgas Politehniskais institūts, kurām tika nodoti arī 
attiecīgo fakultāšu (agronomijas, medicīnas, inženier
zinātņu, mehānikas, ķīmijas un arhitektūras) bibliotēku 
fondi. 

Sakarā ar augstāko mācības iestāžu pārkārtojumu 
notikušas pārmaiņas arī Zinātniskās bibliotēkas grā
matu tīkla stāvoklī. Tai pievienotas 1954. gadā likvidē
tās Vissavienības Juridiskā neklātienes institūta Rīgas 
filiāles un Rīgas Juridiskās skolas bibliotēkas, 1957. 
gadā Ļeņingradas Industriālā institūta Rīgas filiāles 



bibliotēka un 1958. g. Rīgas Pedagoģiskā institūta 
bibliotēka, 

Kopā ņemot, ar klāt nākušajām bibliotēkām un kār
tējiem grāmatu iepirkumiem un apmaiņām beidzama
jos gados stipri auguši bibliotēkas fondi un tie pašreiz 
sniedzas pie 1 200 000 grāmatām; nodibināti plaši grā
matu sakari ar iekšzemes un ārzemju zinātniekiem un 
mācību iestādēm. 

Pieredzes apmaiņai bibliotēku bieži apmeklē iekš
zemes un ārzemju valstu delegācijas un ekskursijas, 
tāpat arī bibliotēkas darbinieku kolektīvs apmeklē citas 
bibliotēkas un iepazīstas ar to darbu. Bibliotēka nostip
rinājusies organizatoriski un pašreiz spējīga veikt tai 
spraustos lielos un atbildīgos uzdevumus kā mācību un 
zinātniskā darba procesā, tā arī komunisma celtniecībā 
un komunistiskajā audzināšanā. 
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III. FUNDAMENTĀLĀ BIBLIOTĒKA 

1. Fondi 

a) K o m p l e k t ē š a n a 

Komplektēšanas nodaļa nodrošina centralizētu 
Zinātniskās bibliotēkas pamatfondu un fakultāšu bib
liotēku komplektēšanu kā ar jauniznākušām grāmatām 
un periodiku, tā arī ar agrākos gados izdotām bibliotēkā 
iztrūkstošām grāmatām un periodiku, sevišķu vērību 
pievēršot robu aizpildīšanai. Galvenais komplektē
šanas nodaļas uzdevums ir gādāt par to, lai bibliotēkā 
būtu literatūra, kas nepieciešama kadru sagatavošanai 
un audzināšanai, kā ari zinātniskā darba attīstīšanai 
Latvijas Valsts universitātē. 

Komplektēšana notiek saskaņā ar Bibliotēkas Pado
mes apstiprinātu plānu. Galvenais Zinātniskās biblio
tēkas komplektēšanas avots ir obligātais pirktais ek
semplārs krievu valodā, kuru bibliotēka saņem kopš 
1946. gada no Maskavas Centrālā Bibliotēku kolektora. 
Ik gadus tādā kārtā bibliotēka iegādājas apmēram 
15 000 grāmatu. Svarīgs komplektēšanas avots ir pir
kumi Rīgas Bibliotēku kolektorā, no kurienes komplek
tēšanas nodaļa saņem grāmatas pēc iepriekšējiem 
pasūtījumiem. Lai nodrošinātu savlaicīgu grāmatu 
saņemšanu, pasūtījumus izdara pēc grāmatu pasūtī
jumu veidlapām, tematiskiem plāniem, prospektiem un 
rakstveida iesniegumiem. 

Komplektēšanas nodaļa izmanto ari iespēju iegādā
ties grāmatas visās Rīgas un citu pilsētu grāmatnīcās. 
Nodaļā ir pasūtīto grāmatu kartotēka. Komplektēšanas 
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P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskās bibliotē
kas ēka Komunāru bulv. 4. 



darba plaši piedalās fakultāšu dekāni, katedru vadītāji 
un pasniedzēji. 

1962. gadā, komplektējot grāmatas , izmantoti 167 
avoti. Daļu grāmatu bibliotēka saņem kā dāvinājumu 
no privātām personām un dažādām iestādēm. Tā, pie
mēram, pēdējā laikā lielāks grāmatu skaits saņemts no 
bij. LVU docenta N. Kohanovska. 1 

Komplektēšanas nodaļas rīcībā atrodas ap 40 000 
grāmatu liels rezerves fonds. Tas kalpo Zinātniskās 
bibliotēkas apmaiņai un fondu papildināšanai un zināt
niskajam darbam. 

Viens no ārzemju l i teratūras komplektēšanas avo
tiem ir apmaiņa. Ar katru gadu paplašinās grāmatu 
apmaiņa ar citām mūsu valsts un aizrobežu bibliotē
kām. Pašreiz bibliotēka apmaina literatūru ar 642 mūsu 
valsts iestādēm — universitātēm, citām mācību iestā
dēm, zinātniskās pētniecības institūtiem, observatori
jām, muzejiem, izdevniecībām utt. Tādā kārtā 1962. 
gadā saņemtas 2750 grāmatas . Aktīvi grāmatu apmai
ņas sakari izveidojušies ar 41 ārvalsti — kopskaitā a r 
351 iestādi. Sevišķi dzīvi ir sakari ar tautas demokrā
tijas valstīm — Ungāri jas Zinātņu akadēmiju, Rumā
nijas Zinātņu akadēmiju, Vācijas Demokrātiskās Re
publikas Zinātņu akadēmiju, Humbolta universitāti, 
Kārļa Marksa universitāti u. c. Daudz grāmatu sūta 
Norvēģijas Zinātņu akadēmija, Kongresa bibliotēka 
Vašingtonā, Kalifornijas, Harvardas un Kanzasas uni
versitātes, Francijas, Šveices, Japānas universitātes utt. 
Pēdējā laikā saņemtas vērtīgas grāmatas no VDR, vel
tītas Berlīnes Humbolta universitātes 150 gadu jubi
lejai, no Lielbritānijas Glazgovas universitātes par 
ģeogrāfijas jautājumiem un daudzi citi izdevumi. 
Tādā kārtā Zinātniskā bibliotēka 1962. gadā saņēma 
2 280 grāmatas un 481 periodisko izdevumu. Savukārt 
Zinātniskā bibliotēka nosūtījusi uz PSRS iestādēm 
1780 grāmatu, uz ārvalstīm 1 788 grāmatas. Tie. ir 
galvenokārt LVU Zinātniskie raksti u. c. 

1 Karīna T. Doc. N. Kohanovska dāvana. — «Padomju Stu
dents* Nr. 3 (362) II. II. 1961., 2. lpp. 
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Zinātniskās bibliotēkas grāmatu apmaiņa. 



Zinātniskās bibliotēkas 
grāmatu fonda pieaugums 

1100000 

• S67JM 

MOOOO 

•' -li 
• 1 nn i 

Ārzemju grāmatu un periodisko izdevumu iegādei 
ik gadus piešķir ari valūtas līdzekļus. 

Bibliotēka ik gadus parakstās uz daudziem vietē
jiem un ārvalstu laikrakstiem un žurnāliem. Tā 1962. 
gadā bibliotēka saņēma 349 vietējos žurnālus, 36 laik
rakstus un 327 ārvalstu žurnālus (nosaukumus). 

Katru gadu bibliotēkas fondi pieaug apmēram par 
45 000 grāmatām. Kopējais inventarizēto grāmatu un 
periodisko izdevumu skaits 1963. gada l. janvāri bija 
l I6l 635 grāmatas, bet kopā ar rezerves fondu tas sa
stāda apmēram l 200 000 grāmatu. 

b) F u n d a m e n t ā l ā s b i b l i o t ē k a s G r ā m a t u 
k r ā t u v e 

Zinātniskās bibliotēkas grāmatu krātuvē glabājas 
apmēram 646 000 grāmatu visās zinātņu nozarēs 50 va
lodās. 

Grāmatu krātuves fondā ir divas daļas: vecais un 
jaunais fonds. Vecais fonds atrodas citā ēkā, Ļe
ņina ielā 32, tādēļ arī no vecā fonda pieprasītās grā
matas lasītājs saņem nākošajā dienā. 

Visas grāmatas, ko bibliotēka iegādājusi līdz 
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Grāmatu krātuve. 

1944. g. oktobrim, veido veco fondu. Līdz 1940. ga
dam šo fondu komplektēja vienā eksemplārā. No tā var 
secināt, ka buržuāziskās Latvijas laikā universitātes 
bibliotēka nebija domāta plašam lasītāju kontingentam. 

Vecajā fondā glabājas «Spartaka» un «Prometeja» 
izdevniecību izdotās grāmatas, piem., P. Stučkas 
«Darbs un zeme», «Agrārrevolūcija un komunisms», 
rakstu krājums «1905. gads Latvijā», latviešu oriģinālā 
daiļliteratūra un tulkojumi, kā arī daiļliteratūra ārzem
ju valodās. Vecajā fondā ietilpst arī grāmatu kolek
cijas, kas vai nu dāvinātas bibliotēkai, vai arī pirktas 
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Disertāciju fonds. 



no bijušajiem universitātes mācībspēkiem. Tā, piem., ar 
Drof. J. Bencingera bibliotēku iegūta vērtīga grāmatu 
kolekcija, kas apkopo grāmatas par Baltijas tautu vēs
turi, etnogrāfiju, mākslu un daiļliteratūru, Vecajā 
fondā glabājas arī citas interesantas grāmatu kolek
cijas, piem., prof. E. Lejnieka bibliotēka — matemāti
kas zinātnē, prof. P. Šmita grāmatu kolekcija — 
ķīniešu un mongoļu valodā, prof. P . Zālītes dāvinātās 
grāmatas —• filozofijā, pasniedzēja P. Brunovska 
rūpīgi savāktā literatūra valodniecībā, it īpaši aus
trumu valodās, prof. E. Stranda krātie periodiskie izde
vumi zooloģijā, prof. K. Baloža vērtīgais grāmatu 
klāsts ekonomikā un med. zin. dokt. J. Kaires dāvinā
tās grāmatas medicīnā un bioloģijā. 

Veco fondu bagātina ap 20 000 disertāciju, kas 
aizstāvētas dažādās Vakareiropas universitātēs. 

Fundamentālās bibliotēkas krātuvēs sabiedriski 
politisko literatūru, mācību grāmatas, daiļliteratūru, 
disertācijas, autoreferātus un brošūras kārto pēc 
formātiem hronoloģiskā secībā. 

c) R e t u m i u n r o k r a k s t i 

Zinātniskās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu 
fonds atrodas izveidošanās stadijā. Apzināto grā
matu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu klāsts 
ir plašs un pārstāv dažādas zinātnes nozares. So grā
matu vidū ir marksisma-ļeņinisma pamatlicēju legāli un 
arī nelegāli iznākuši darbi, krievu, latviešu un citu 
tautu grāmatniecības pieminekļi, materiāli par Krieviju 
(Russica) un Latviju (Lettica), kā arī Komunistiskās 
partijas pagrīdes izdevumi buržuāziskās Latvijas un 
hitleriskās okupācijas laikā. 

Lai raksturotu retā fonda grāmatu kultūras un vēs
tures vērtību, pietiek minēt dažas. 

Mūsu zemes vēstures pirmavoti ir hronikas, vispirms 
jau «Indriķa hronika». Zinātniskajā bibliotēkā ir 
Heinrici «Cronica Livoniae. Codex Zamoscianus» pilnīga 
fotokopija. Oriģināls jau no XIII g. s. beigām atrodas 
Polijā, bija grāfa Zamosca īpašumā, bet tagad glabā
jas Polijas Zinātņu akadēmijas bibliotēkā, Varšavā. 
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No retumu ionda. Rokraksti un dokumenti. 



Otra hronika, bez kuras nevar pētīt Livonijas vēs
turi , ir «Chronika der Provintz Lvfflandt korth unde 
loffwerdich beschreuen dorch Balthasar Riissouwen 
Renaliensen», Rostock, Augustiņ Ferber, 1578. g. 

Par Krievijas valsts vēsturi stāsta izcilo XVI— 
XVIII g. s. holandiešu tipografu Elzeviru izdevums — 
«Russia seu Moscovia itemque Tartaria Commensario 
Topographico atque politico illustratae,» Lvgd. Batavo-
rum Ex officiana Elzeviriana, 1627. 

Savam laikmetam raksturīgs ir Krievijas carienes 
Elizabetes I dāvinājuma akts feldmaršalam grāfam fon 
Lessijam par Lindenhofas muižas atdošanu viņam kopā 
ar visiem pie šīs muižas piederošiem zemniekiem. Dāvi
nājums noticis 1743. gada 15. maijā, aktu pašrocīgi 
parakstījusi Elizabete I un grafs Bestuževs-Rjumins. 

Līdz 18. g. s. vidum laicīga satura grāmata ir rets 
viesis latviešu mājās. Tikai gadsimta beigās tiek izdoti 
pirmie periodiskie izdevumi latviešu valodā, piem.,«Lat-
wiska gadda-grahmata. Pirmais gaddagahjums,» 1797. 
Jelgava. Jahnis Wriddriķķis Steffenhagen. 

19. g. s. vidū jaunlatvieši veica lielu darbu, 
veidojot principiāli jaunu literatūru. Bibliotēkā ir šā 
laikmeta ievērojamā dzejnieka Jura Alunāna «Dzies
miņas» rokraksts. Klades pirmajā lappusē latviešu 
rakstnieka Kaudzītes Matīsa autogrāfs. 

20. gadsimts nesa strādnieku kustības uzplūdus, 
masu revolucionarizēšanos. So laikmetu pārstāv 
«Sociāldemokrāts», izdots 1902. gadā, iespiests Londonā 
un slepeni ievests Baltijā. 

1924. gada martā iznāk Latvijas Komunistiskās par
tijas centrālorgāna «Cīņa» 470. numurs — 20 gadu 
jubilejas numurs. Tas iznāk nelegāli, jo Latvijas Komu
nistiskā partija aizliegta un var darboties tikai dziļā 
pagrīdē. «Cīņas» balss neapklusa ne uz mirkli līdz pat 
1940. g. 17. jūnijam, kad tā legalizējās. 

Liela griba cīnīties par Padomju Latviju un uzvarēt, 
izskan grāmatā «Latvijas Komunistiskās partijas VIII 
kongress. Marts 1931. Protokoli un rezolūcijas. «Spar
taks», 1931. g. 

Visvecākā retā grāmata, starp daudzajām jau minē-
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No retumu fonda. Senie izdevumi latviešu un vācu valodā. 



No retumu fonda. Komunistiskās partijas pagrīdes izdevumi. 



tajām, ir datēta ar 1525. gadu. Tā ir Oecolampadius 
Joannes (1482.—1531.) «Hvpomnematum in Jesaiam», 
Libri 1—6, Basileae, apud Andream Cratandrum. 
Ekolampadi Johans bija ievērojams humānists un 
reformators, dedzīgs katolicisma apkarotājs. 

Galīgo vārdu par vissenākās retās grāmatas izdo
šanas gadu varēs sacīt tikai pēc visu reto grāmatu 
apzināšanas un kataloģizēšanas. 

2. Katalogi 

Bibliotēkas fondi lasītājiem kļūst pieejami ar kata
logu palīdzību. 

Kataloga kartīte dod visas pamatziņas par iespied
darbu, tā autoru, virsrakstu, izdošanas vietu, gadu, lap
pušu skaitu un citas ziņas. 

Kartītes kreisajā vai labajā augšējā stūri rakstīta 
šifra — zīme, kas norāda grāmatas vietu plauktā centrā-

B 61 
lajā grāmatu krātuvē, piem.: 17/985, -^ŗ, Br/6932. 

Ja grāmata atrodas ārpus centrālās krātuves, tas 
norādīts kartītes kreisajā malā. 

Br/36274 
Gailis, J. 

2 Meža koku selekcija un sēklu 
plantācijas. R., LVI, 1960. 

103 Ipp. ar il. 
Bibliogr.: 101.—102. Ipp. 

Bibliotēkas fondi vispilnīgāk atspoguļoti ģenerālajā 
alfabētiskajā un lasītāju sistemātiskajā katalogā. 

Ģenerālais alfabētiskais katalogs atrodas literatūras 
apstrādāšanas nodaļā. Lasītāju apkalpošanai to izmanto 
abonementa un bibliogrāfijas nodaļas darbinieki. 

Bibliotēkā ir diezgan ievērojami fondi, kas pagaidām 
vēl neatspoguļojas ne ģenerālajā alfabētiskajā, ne ari 
lasītāju katalogos. So fondu lielākajai dajai ir uzrak-

24 



stītas pagaidkartītes, kuras kartotēkas veidā atrodas 
bibliogrāfijas nodaļā un ir pieejamas lasītājiem. 

Bez centra katalogiem katrā bibliotēkas- filiālē — 
fakultāšu bibliotēkās — arī ir katalogi, kas atspoguļo 
attiecīgās filiāles fondus. 

a) S i s t e m ā t i s k a i s k a t a l o g s 

Sistemātiskais katalogs palīdz lasītājiem: 
1) uzzināt, kādi izdevumi par kādu jautājumu vai 

zinātnes nozari bibliotēkā ir dabūjami, 
2) atrast zināma satura izdevumu, kura autors un 

precīzs virsraksts nav zināms. 
Sistemātiskajā katalogā ir ievietoti visu veidu 

iespieddarbu apraksti. Periodikā publicēto rakstu ana
lītiskie apraksti atrodami bibliogrāfijas nodaļas karto
tēkās. 

Sistemātiskais katalogs principā parāda tikai 
iespieddarba pēdējo izdevumu. Pārējos v a r atrast alfa
bētiskajā katalogā. 

«Raksti», rpy;ibi, vneHbie 3amicKH u. tml., sistemātis
kais katalogs parāda tikai ar saīsinātu aprakstu. 
To atsevišķu gadu sējumu un numuru uzskaiti un šifras 
var atrast periodikas katalogā. 

Sistemātiskais katalogs atspoguļo fondus pēc sa
tura. Iespieddarbu apraksti te sakārtoti pēc zinātnes 
nozarēm, kas katalogā seko cita citai šādā pieņemtā 
secība: 

A — Vispārīgā nodaļa. 
B — Marksisms-ļeņinisms. Politika. 
C — Filozofija. 
D — Valodniecība. 
E — Vēsture. 
F — Dabas zinātnes. 
G — Ģeogrāfija. 
H — Matemātika. 
J - Jurisprudence. 
K - Tautsaimniecība. 
L — Lauksaimniecība. 
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M — Medicīna. 
N — Veterinārmedicīna. 
O — Ķīmija. 
P/R — Tehnika. 
P — Enerģētika. 
Q — Mehānika. 
R — Arhitektūra. Celtniecība. 
S — Māksla. 
U — Kara zinātne. 
V — Kultūra. Izglītība. 
X — Daiļliteratūra. Literatūras zinātne. Folklora 
Y — Skolu grāmatas . 
Šīs sistemātiskā kataloga pamatnodaļas sadalītas 

apakšnodaļās un tās savukārt sīkākās iedaļās, pie tam 
vispārīgākajai seko sīkākās. 

Katrai iedaļai ir pieņemts apzīmējums — indekss, 
kas sastāv no lieliem un maziem latīņu burtiem, arābu 
cipariem, dažādām pieturas zīmēm, atsevišķiem vārdiem 
un to saīsinājumiem, piem., Ae6b, Btl Latv., Ca/b:E, 
Dgl Fonētika: M2, Fh3c/k, Knl:0— (9k2):Ac, Xsalc-
Puškins-45. 

Indeksi ne vienmēr atspoguļo iedaļu savstarpējo 
pakļautibu, bet parāda gan to secību katalogā, piem., 

Fi/q BIOLOĢIJA. 
Fi/qO V i s p ā r ī g ā b i o l o ģ i j a . 

Fi/ql6 M i k r o b i o l o ģ i j a . 
Fi B o t ā n i k a . 
Fn'p Z o o l o ģ i j a . 
Fn/pe/8 Vispārīgā zooloģija. 
Fn/p9 Dzīvnieku sistemātika. 
Fn Bezmugurkaulnieki (Invertebrata). 
Fnl Vienšūņi (Protozoa). 
Fn2 Tārpi (Vermes). 
Fn3 Gliemji (Mollusca). 
Fn4 Posmkāji (Arthropoda). 
Fn4a Vēžveidīgie (Crustaceae). 
Fn4b Zirnekļveidīgie (Arachnoideae). 
Fn4c Daudzkāji (Mvriapoda). 
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Fn4d 
Fn ld l 
Fn4d2 
Fn4d3 

Kukaiņi (Insecta). 
Taisnspārni (Orthoptera). 
Snukaiņi (Rhvnchota). 
Cietspārņi (Coleoptera). 

Fo 
Frc 

Mugurkaulnieki (Vertebrata). 
A n t r o p o l o ģ i j a . 

Kartites katrā iedaļā ievietotas šādā secibā: 
1) apraksti latviešu valodā, 
2) apraksti valodās ar krievu grafiku (t. i. izdevu

miem krievu, ukraiņu, baltkrievu, bulgāru u. c. valodās 
ar krievu grafiku, bet arī izdevumiem ar citu grafiku, ja 
tie ir aprakstīti krievu valodā), 

3) apraksti citās valodās ar latiņu grafiku. 
Katrā grupā kartītes sakārtotas alfabētiski tāpat kā 

alfabētiskajā katalogā. Marksisma-ļeņinisma klasiķu 
darbi , partijas un valdības lēmumi un direktīvas (sākot 
ar XX kongresu) katrā grupā ir ārpus alfabēta pārējo 
kartīšu priekšā. 

Iepazīstoties ar sistemātisko katalogu vai meklējot 
tur vajadzīgo iedaļu, lasītājam derīgi zināt un ievērot, 
ka 

1) pie katalogu telpas sienas ir plakāts ar sistemā
tiskā kataloga pamatnodaļu shēmu, kur norādīti ari to 
indeksi; 

2) katalogu telpā uz galda ir sistemātiskā kataloga 
sadalījums: pamatnodaļu un lielāko apakšnodaļu sa
raksts ar to indeksiem; 

3) uz katra sistemātiskā kataloga skapja ir norā
dīts, kādas pamatnodaļas tanī ir ievietotas; 

4) katras sistemātiskā kataloga kastītes priekšpusē 
ir etiķete ar lielo sarkano pamatnodaļas indeksu un ar 
kastītē atrodamo iedaļu indeksu norādi; 

5) katra iedaļa sākas ar starpkarti, kuras izcilnī 
uzrakstīts iedaļas indekss un nosaukums. 

Aparāta lietošana tieši šādā secībā veicina ātrāku 
iepazīšanos ar sistemātisko katalogu un materiāla atra
šanu tanī. Atkarībā no tā, cik labi lasītājs biis apguvis 
kataloga struktūru, turpmākajā darbā var nebūt pirmo 
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elementu (1.—3.) Lasītājam būtu derīgi iegaumēt savas 
specialitātes svarīgāko iedaju indeksus. 

Lasītāju rīcībā ir arī sistemātiskā kataloga alfabē
tiskais priekšmetu rādītājs (atslēga) — kartotēka, kur 
alfabētiskā secībā sakārtoti sistemātiskā kataloga iedaļu 
un tanīs ietverto jautājumu īsi formulējumi. Pie katra 
formulējuma norādīts indekss, pēc kā attiecīgo iedaļu 
var atrast katalogā. 

Sistemātisko katalogu papildina jaunieguvumu kar
totēka. Te pirms ievietošanas sistemātiskajā katalogā 
katra jaunieguvuma apraksts atrodas vienu mēnesi. Kar
tītes ievietotas pa dekādēm un sakārtotas sistemātiski 
pa pamatnodaļām. 

b) A l f a b ē t i s k i e k a t a l o g i 

Bibliotēkā ir šādi lasītāju alfabētiskie katalogi: 
1) izdevumiem latviešu valodā, 
2) izdevumiem krievu valodā, 
3) izdevumiem citās valodās, 
4) periodikas katalogs. 
Ar alfabētiskā kataloga palīdzību var uzzināt: 
1) kādi noteikta autora darbi ir bibliotēkā; 
2) vai bibliotēkā ir noteikts iespieddarbs; 
3) kādi noteikta iespieddarba izdevumi ir bibliotēkā; 
4) kādi darbi par zināmu autoru vai iestādi ir bib

liotēkā. 
Alfabētiskajos katalogos kartītes sakārto autoru uz

vārdu, izdevumu virsrakstu (ja autors nav dots, vai ari 
tādu ir vairāk par t r im) , iestāžu, organizāciju nosau
kumu (t. s. kolektīvais autors) alfabētā. 

Katram iespieddarbam katalogā ievieto vienu pa-
matapraksta kartīti. Piemēram: 

A-61 
484 

Ražošanas apmācības jautājumi 
Latvijas PSR vidusskolās. 
(Metod. materiāli). R., 1960. 
169 Ipp. 

Lai atvieglotu lasītājam vajadzīgās grāmatas sa
meklēšanu, katalogā ievieto arī papildaprakstus p a r 
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līdzautoriem, redaktoriem, to grāmatu virsrakstiem, 
kuras aprakstītas kā kolektīvā autora darbi u. c. 

Ja autora uzvārds kāda iespieddarba dažādos izde
vumos ir dažāds, vai arī autors raksta ar dažādiem uz
vārdiem, ja ir dažādi kolektīva autora nosaukumi, ka
talogā ievieto norādes kartītes. Piemēram: 

Kronvaldis, Atis. Main-Rids 

Kā pamatapraksta, tā arī papildapraksta kartītes 
katalogā ievieto kopējā alfabētā. 

Ja vairākiem autoriem ir vienādi uzvārdi, tad viņu 
-larbu aprakstus sakārto šādā secībā: 

1) uzvārds bez iniciāļiem, 
2) uzvārds ar iniciāļiem, 
3) uzvārds un pilns vārds, piemēram: 

Gailis 
Gailis, A, 
Gailis, Aleksandrs 
Gailis, Aleksejs. 

Viena autora darba aprakstus sakārto šādi: 
l) kopotie raksti, 2) izlases, 3) atsevišķi darbi. 
Visiem attiecīga autora darbiem seko apcerējumi 

par viņu. 
Lai visus valsts varas un pārvaldes orgānu izdevu 

mus, kā arī Komunistiskās partijas, komjaunatnes un 
citu kolektīvu izdevumus sakopotu kataloga vienā vietā, 
tos apraksta kā kolektīvā autora darbus. 

Valsts varas un pārvaldes orgānu izdevumiem ka
talogā kā pirmo raksta valsts nosaukumu, tad iestādes 
nosaukumu. Piemēram: 

PSRS. Augstākā Padome. 5. sasaukums. 4. se
sija. Maskavā, 1960. 

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības 
Augstākās Padomes Aicinājums visu pasaules 
valstu parlamentiem un valdībām. R., 1960. 

Komunistiskās partijas, komjaunatnes, zinātniskās 
pētniecības iestāžu, kongresu un konferenču materiālu 

sk. 
Kronvalds. Atis 

sk. 
Rids, Tomas Mains 
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apraksta pirmais ir partijas, iestādes vai organizācijas 
nosaukums. Piemēram: 

PSKP. Kongress, 22. Maskava. 1961. 
Padomju Savienības Komunistiskās partijas 

XXII kongresa rezolūcija sakarā ar PSKP Cen
trālās Komitejas pārskatu. Vienbalsīgi pieņemta 
1961. g. 31. oktobrī. R., LVI, 1961. 30 Ipp. 

Konstitūciju, likumu, starptautisku līgumu aprakstos 
katalogā vispirms ir valsts nosaukums, pēc tā vārdi-
«Konstitūcija», «Likumi un lēmumi», «Līgumi». Pie
mēram: 

PSRS. Konstitūcija. 1936. 
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības 

Konstitūcija. R., LVI, 1961. 
31 Ipp. 

PSRS. Likumi un lēmumi 
Likums par PSRS Bruņoto Spēku jaunu ievē

rojamu samazināšanu. R., 1960. 

Citvalodu alfabētiskajā katalogā atspoguļojas darbi 
apmēram 5C valodās. Kartītes katalogā sagrupētas pa 
valodām to alfabētā. Piemēram: 

Albāņu 
Angļu 
Cehu 
Dāņu 
Ebreju utt. 

Katrā valodas grupā kartītes sakārtotas alfabētā. 
Periodikas katalogs turpinājuma izdevumus rāda 

šādā secībā: 1) izdevumi latviešu valodā, 2) izdevumi 
krievu valodā, 3) izdevumi citās valodās kopējā alfa
bētā. 

Kartīte rāda izdevuma nosaukumu, izdošanas periodu, 
vietu un bibliotēkā esošos gadus un numurus. 

3. Bibliogrāfiskais darbs 

Bibliogrāfijas nodaļa Latvijas Valsts universitātes 
Zinātniskajā bibliotēkā sāka darboties 1949. gadā. Pir
majos pēckara gados bibliogrāfisko uzziņu darbu veica 
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tikai viens bibliogrāfs, taču, lasītāju pieprasījumiem 
strauji augot un darba apjomam izvēršoties, radās ne
pieciešamība izveidot īpašu bibliogrāfijas nodaļu, kas 
aptvertu visus tos darba procesus, kas bibliogrāfijas 
jomā jāveic ikvienai zinātniskai bibliotēkai. Tā 1949. 
gadā darbību sāka jaundibinātā bibliogrāfijas nodaļa. 
Tajā strādāja trīs bibliogrāfi. 

Buržuāziskās Latvijas laikā Universitātes bibliotēkā 
bibliogrāfiskais darbs netika veikts. Tika gan veikts 
zināms darbs universitātes mācībspēku publicēto darbu 
bibliografēšanā, taču ar to nenodarbojās bibliotēka, bet 
atsevišķu fakultāšu pasniedzēji. Šīs tekošās un retro
spektīvās bibliogrāfijas publicēja universitātes gada un 
jubileju pārskatos. Turpretim uzziņu un informatīvās 
bibliogrāfijas jomā Universitātes bibliotēkā nekas ne
tika darīts. Sakarā ar to jaunajai nodaļai darbs bija 
jāorganizē no pašiem pamatiem. Ar 1949. gadu biblio
grāfijas nodaļa sāka vākt materiālus un sastādīt ne
pieciešamākās kartotēkas un organizēt nodaļas uzziņu 
literatūras fondu, stingri pieskaņojoties universitātes 
mācību darbam, priekšmetu programām un lasītāju 
pieprasījumam. Darba sākumā lielu palīdzību sniedza 
atsevišķu priekšmetu mācībspēki, kā ari plaši tika 
izmantota citu Padomju Savienības universitāšu un 
institūtu bibliogrāfiskā darba pieredze. Jau 1950. gadā 
bibliogrāfijas nodaļa sāka regulāri izdot bibliotēkas 
jaunieguvumu biļetenu, sākumā pa gada ceturkšņiem, 
tad katru mēnesi. Lasītāju pieprasījums pieauga ar 
katru gadu un 1950. gadā nodaļa deva vairāk nekā 500 
rakstveida un 5000 mutveida uzziņas. Izpildītās rakst
veida uzziņas kļuva par materiālu jaunu kartotēku vei
došanai. Dažu gadu laikā uzziņu aparāts jau bija izvei
dojies tā, ka spēja tūlīt atbildēt uz lasītāju pieprasī
jumu; rakstveida uzziņu skaits strauji samazinājās, jo 
uz iepriekšējo gadu izpildīto pieprasījumu pamata bija 
izveidojusies vesela virkne operatīvu kartotēku. Tiek 
izvērsts plašāks darbs ar lasītāju. Katra mācības gada 
sākumā bibliogrāfi organizē jauno studentu ekskursijas 
bibliotēkā, māca tos strādāt ar katalogiem, kartotēkām 
un bibliogrāfiskiem rādītājiem. Jo plaši izvēršot masu 
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darbu, bibliogrāfijas nodaļa kopā ar citām bibliotēkas 
nodaļām rīko grāmatu izstādes un uzskates stendus, 
ko veltī gan atsevišķiem zinātniskiem tematiem, gan 
dažādām atceres un piemiņas dienām. Sadarbībā ar 
citām nodaļām liels darbs tiek veikts lasītāju konfe
renču un bibliogrāfisku pārskatu organizēšanā. Ar 
1950. g. nodaļa sāk pievērsties arī rekomendējošai bib
liogrāfijai, sastādot ieteicamās literatūras sarakstus 
par dažādiem sabiedriski politiskiem un ekonomiskiem 
jautājumiem. Darba plānā tiek uzņemta arī universitā
tes mācībspēku publicēto darbu tekošā un retrospektīvā 
bibliogrāfēšana. Bibliogrāfijas nodaļa pārzina un ko
ordinē bibliogrāfisko darbu, kas tiek veikts atsevišķu 
fakultāšu katedrās, dod konsultācijas šī darba veicē
jiem materiāla vākšanā un kārtošanā. 

Pašreiz bibliotēkas bibliogrāfijas nodaļai jau ir 
izvērsts kontakts ar lasītājiem uzziņu jomā, notiek 
regulāras apmācības un seminārnodarbības studentiem 
bibliogrāfijas pamatos, ir organizēts zinātniskais darbs 
universitātes vēstures un zinātniski pētnieciskā darba 
atspoguļošanai bibliogrāfisku publikāciju veidā. Visā 
šajā darbā nodaļa koordinējas ar citām republikas 
zinātniskajām bibliotēkām, aktīvi piedaloties republikā
niskās Grāmatu palā tas veiktajā reģistrējošā biblio
grāfijā, bibliografējot Ietiku no 60 aizrobežu žurnāliem. 

Ciešā kontaktā ar bibliogrāfisko darbu citās vado
šajās zinātniskajās bibliotēkās, nodaļa seko šo biblio
tēku bibliogrāfiskā aparāta izveidei un publikācijām, 
lai izvairītos no jau veikta darba atkārtošanas un para
lēlisma. 

N o d a ļ a s u z z i ņ u a p a r ā t s u n 
b i b l i o g r ā f u d a r b s 

Viens no galvenajiem bibliogrāfijas nodaļas uzdevu
miem ir palīdzēt lasītājiem — studentiem un mācībspē
kiem — orientēties katalogu un kartotēku sistēmā, kā 
ari bibliogrāfiskā aparātā vispār. 

Nodaļā lasītāju rīcībā ir 
1) tematiskais katalogs, ko sastāda vesela kartotēku 

sistēma dažādās zinātņu disciplīnās. Kartotēkas aptver 
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gan grāmatas, gan žurnālu un avīžu rakstus un šo 
kartotēku sīkākā rubrikācija saskaņota ar mācību pro-
gramām attiecīgos priekšmetos. So dažādo kartotēku 
tematika ir šāda: 

raksti un komentāri par K. Marksa un Fr. Engelsa 
darbiem, 

raksti un komentāri par V. I. Ļeņina darbiem, 
PSKP vēsture. LKP vēsture. VĻKJS, 
starptautiska komunistiska kustība, 
politiskā ekonomija, konkrētā ekonomika un tās da

žādās nozares, 
dialektiskais un vēsturiskais materiālisms, 
filozofijas vēsture 
PSKP vēsture, 
seno, viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēsture, 
komunistiskās celtniecības darbs, 
atsevišķu republiku ekonomika, 
atsevišķu saimniecības nozaru ekonomika, 
tautas demokrātijas valstu ekonomika, 
kapitālistisko valstu ekonomika, 
starptautiskās attiecības, 
PSRS ārējā politika, 
jurisprudence, 
kultūra, izglītība un pedagoģija, 
valodniecība, 
literatūrzinātne, 

a) literatūras teorija, 
b) literatūras kritika. 
c) literatūras vēsture, 

māksla, mākslas vēsture, 
ateisms, zinātne un reliģija. 

2) Bez šīm kartotēkām, kas tiek tekoši papildinātas 
ar diendienā ienākošajiem materiāliem, bibliogrāfijas 
nodaļā ir vēl cita tipa kartotēka, kas palīdz lasītājiem 
orientēties, meklējot vajadzīgo literatūru. Tāda ir daiļ
literatūras nosaukumu kartotēka, ko lasītājs var izman
tot, ja atceras tikai daiļliteratūras darba nosaukumu, 
bet nezina tā autoru, ievērojamāko latviešu un krievu 
rakstnieku kopoto rakstu kartotēka, kas palīdz lasītā
jam uzzināt, kurā sējumā ir viņa meklētais darbs, 
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recenziju kartotēka, kas palīdz ātri atrast recenzijas 
par dažādām grāmatām, sēriju izdevumu kartotē
kas u. c. 

3) Sakarā ar aktuālajiem dienas notikumiem sabied
riskā un politiskā dzīvē, zinātnē un mākslā, kā arī 
sakarā ar jubilejām un atceres dienām nodaļā atrodamas 
speciālas kartotēkas, kurās lasītāji var ātri savākt 
materiālus referātiem, pārrunām, politinformācijām un 
citām vajadzībām. 

4) Nodaļā lasītāju rīcībā ir dažādas enciklopēdiska 
rakstura rokas grāmatas , speciālas rokas grāmatas 
atsevišķās zinātņu nozarēs, statistiski rādītāji, dažādu 
valodu vārdnīcas, svešvārdu vārdnīcas, pseidonimu 
vārdnīcas un citi uzziņu avoti latviešu, krievu un sveš
valodās. 

5) Bez kartotēkām nodaļā lasītāju rīcībā ir Vissa
vienības un vietējās Grāmatu palātas reģistrējošās bib
liogrāfijas rādītāji, vispārējie bibliogrāfiskie rādītāji 
pa atsevišķām zinātņu nozarēm un speciālie rādītāji 
pa atsevišķiem tematiem. 

6) Bibliogrāfi aktīvi palīdz lasītājiem katalogu, 
kartotēku un visa pārējā bibliogrāfiskā aparāta lietoša
nas jautājumos. Dežūrējošo bibliogrāfu darbs pieska
ņots lasītavas darba laikam, tāpēc lasītājs vienmēr var 
konsultēties ar bibliogrāfu literatūras meklēšanas jau
tājumos. 

7) Ja lasītājs pieprasa materiālus tematam, par ko 
bibliogrāfijas nodaļā apkopota materiāla nav, lasītājam 
jāuzraksta rakstveida pieprasījums. Nākošajā dienā 
bibliogrāfi dod lasītājam atbildi, kādos avotos un kā 
meklējams vajadzīgais materiāls. 

8) Periodiski nodaļa rīko bibliogrāfiskus pārskatus 
par jaunāko literatūru atsevišķās zinātņu nozarēs vai 
jautājumos. Sādi pārskati tiek sniegti ari studentu avī
zei «Padomju Students». Lai apmācītu studentus kā 
jāstrādā bibliotēkā, kā jālieto katalogi, kartotēkas, bib
liogrāfiskie rādītāji, kā sastādīt l i teratūras sarakstus, 
kā izrakstīt materiālus, kā sastādīt orientējošas karto
tēkas savā disciplīnā, bibliogrāfi ik gadus rīko nodarbī
bas ar jaunajiem studentiem. Vecāko kursu studentiem 
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tiek rīkotas speciālas nodarbības pa atsevišķiem dažādu 
disciplīnu tematiem. 

9) Blakus darbam ar lasītāju uzziņu bibliogrāfijas 
jomā nodaļā tiek veikts arī zinātniskais darbs universi
tātes vēstures, atsevišķu fakultāšu vēstures materiālu 
un mācībspēku zinātnisko darbu bibliogrāfijā, izmanto
jot šim nolūkam bibliotēkas arhīvfondus, daļēji apstrā
dātos fondus, kā arī aktīvos grāmatu fondus. 

Bibliogrāfi vāc un kārto speciālās kartotēkās uni
versitātes mācībspēku publicētos darbus, gan tos, kas 
publicēti grāmatu veidā, gan žurnālu un laikrakstu 
rakstus. Viss savāktais materiāls nodaļā pieejams kar
totēkas veidā, bet atsevišķi gadi tiek izdoti arī iespiestā 
veidā. 

Bibliogrāfijas nodaļa bez tam sastāda bibliogrāfijas 
par atsevišķiem jautājumiem un izdod tās iespiestā vai 
lotaprintētā veidā. 

Lai atvieglotu studentiem orientāciju savas nozares 
bibliogrāfiskajā aparātā , bibliogrāfijas nodaļa izdod 
atsevišķu disciplīnu bibliogrāfisko avotu apkopojumus, 
ko rotaprintētā veidā izdala attiecīgo fakultāšu stu
dentiem. 

4. Lasītavas. Abonements. 
Starpbibliotēku abonements 

Zinātniskā bibliotēka apkalpo LVU studentus, mā
cībspēkus, zinātniskos darbiniekus, aspirantus, kalpo
tājus un strādniekus. Personas, kas nav saistītas ar 
universitāti, var saņemt grāmatas un citus izdevumus 
lasītavā. Abonementus tās var izmantot tikai ar spe
ciālu Zinātniskās bibliotēkas direktora atļauju. 

Lasītājus reģistrē LVU Fundamentālajā bibliotēkā 
Komunāru bulv. 4, II stāvā. Pierakstoties bibliotēkā, jā
uzrāda studenta vai darba apliecība un pase vai doku
ments, kas to aizstāj. Ikviens lasītājs Fundamentālajā 
bibliotēkā saņem vienoto lasītāju karti, kas dod tiesī
bas izmantot kā Fundamentālo bibliotēku, tā arī visas 
LVU Zinātniskās bibliotēkas filiāles: 
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1) Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēku 
Raiņa bulv. 19. 

2) Bioloģijas fakultātes bibliotēku Fr. Gaiļa ielā 10, 
3) Ģeogrāfijas fakultātes bibliotēku Raiņa bulv. 29, 
4) Vēstures un filoloģijas fakultātes bibliotēku 

Gorkija ielā 69. 
Perifērijā dzīvojošiem neklātienes studentiem biblio

tēka izsūta grāmatas ari pa pastu. Literatūras piepra
sījumi jāadresē: 

Rīgā, Komūnām bulv. 4, 
P . Stučkas LVU Zinātniskās bibliotēkas 
abonementam 

1) Fundamentālās bibliotēkas darbu lasītāju apkal
pošanā raksturo lasītāju apmeklējumu un literatūras 
izsniegumu skaits. 

1962. g. bibliotēku apmeklēja 66 302 lasītāji un tika 
izsniegti 127 749 sējumi. 

Bibliotēkas nozīme lasītāju apkalpošanā, tās palī
dzība mācību un zinātniskajā darbā ik gadus top lie
lāka. 

2) Literatūras saņemšanas kārtība. Lasītavas pa-
līgfonda grāmatas atrodas brīvas pieejas plauktos. Pa
matfonda grāmatas jāpieprasa no krātuves rakstiski. 
Kad katalogos sameklēta vajadzīgā literatūra, lasītājam 
jāuzraksta pieprasījumi tās saņemšanai un jānodod 
lasītavas vai abonementa dežurējošam bibliotekāram. 
Katrai grāmatai un katra periodiskā izdevuma gada gā
jumam jāizpilda divdaļīga pieprasījuma veidlapa. Pie
prasījumā jāraksta lasītāja kartes Nr. un lasītāja uz
vārds, precīzi jāatzīmē grāmatas autors, tās nosaukums, 
sējums (daudzsējumu izdevumiem), izdošanas vieta, 
gads un šifra. Pieprasot periodiskos izdevumus, jāraksta 
izdevuma nosaukums, gads, šifra un vajadzīgie numuri. 

Divdaļīgā pieprasījuma veidlapa jāizpilda salasāmi, 
ar tinti un obligāti jāparaksta. 

Ja kataloga kartītē nav uzrādīta šifra, tas nozīmē, 
ka attiecīgā grāmata ir tikai lasītavas palīgfondā, bib-
Jiogiāfijas nodaļā vai kādā no Zinātniskās bibliotēkas 
filiālēm. Šajos gadījumos kataloga kartītes kreisajā pusē 
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ir lasītavas (L), bibliogrāfijas nodaļas (B), vai attiecī
gas filiāles — 4 (Fiz. mat.) , 5 (Vēst.-fil.) u. c. apzī
mējums. 

3) Lasītavas. LVU Fundamentālajā bibliotēkā, Ko-
munāru bulv. 4, ir 2 lasītavas: 

!.; studentu lasītava, 
2. mācībspēku un aspirantu lasītava ar mikrofilmu 

lasāmo aparātu. 

B-61 
248! 
L 

Danilans I. 
Kvartāra periods un tā nogulumi Latvijā. R., 

LVI, 1961. 
112. Ipp. ir il.; 2 l p . kari. 3.000 eks. 19 k. 

Brošūrā aplūkoti kvartāra perioda nogulumi Latvijas PSR, 
to lašanās, izplatība un raksturīgākās īpašības. Sīkāk apskatītas 
dažādas reljefa formas, kas kvartāra periodā izveidojušās mūsu 
republikā. Brošūra domāta visiem, kas interesējas par ģeoloģiju. 

AaHHJ!ARC H. 

MeTBepTHMHblH n e p H O a H OTVIO>KEHHH 3Toro B p e M e m f B .JlaTB"H. 
P., J I a T r o c H 3 f l a T . 

Ks 37 ]61— ] XV.4 550 
Latvijas PSR Grāmatu palāta Da450 
2.200 

Kataloga kartītes paraugs. 

Lasītavu darba laiks: 
katru dienu, izņemot sestdienas, 

no pīkst. 10.00—23.00 
sestdienās „ „ 10.00—21.00 
svētdienās „ „ 10.00—17.00 
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā lasītavas slēgtas. 
Studentu un mācībspēku lasītavām ir kopīgs brīvās 

pieejas fonds ar 6000 grāmatām un divu pēdējo gadu 
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Pieprasījuma veidlapas paraugs. 

periodiku. Lasītāju rīcībā ir palīgfonda sistemātiskais 
katalogs. Lasītavu palīgfonda grāmatas izmantojamas 
tikai lasītavās. 

Ja lasītājam vajadzīgā izdevuma nav lasītavu palīg-
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tondā, tas rakstiski jāpieprasa no krātuves. (Skat. pie
prasījuma paraugu). No krātuves pieprasītās grāmatas 
glabājas 3 dienas. 

Lasītavās sistemātiski organizē tematiskās litera
tūras izstādes. 

4. Abonements. Fundamentālās bibliotēkas abone
mentu ir tiesības izmantot visiem LVU Zinātniskās bib
liotēkas lasītājiem. 

Abonementa darba laiks: 
darbdienās, izņemot sestdienas, no pīkst. 12.00—20.00, 
sestdienās „ „ 12.00—18.00, 
svētdienās un katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
abonements slēgts. 
Abonementā literatūras izsniegšana ir diferencēta: 
1) studentiem, 
2) mācībspēkiem, aspirantiem, kalpotājiem un dip

lomandiem. 
Mācību grāmatas , kas bibliotēkā ir pietiekamā 

daudzumā, izsniedz uz semestri, zinātnisko literatūru 
uz 2 nedēļām, daiļliteratūru uz 15 dienām. Grāmatas un 
žurnālus, kas bibliotēkā ir ierobežotā skaitā, izsniedz 
uz īsāku laiku. So izdevumu lietošanas termiņu nosaka 
bibliotekārs. Ja izsniegto literatūru nav pieprasījis ne
viens cits lasītājs, tās lietošanas termiņu var pagari
nāt . 

Grāmatas nozaudēšanas gadījumā, lasītājam jāat 
dod bibliotēkai tāda pati grāmata vai jāsamaksā tās 
vērtība pat līdz desmitkārtīgam apmēram. 

Uz māju neizsniedz rokrakstus, disertācijas mašīn
rakstā, uzziņu literatūru, atlasus, kartes, retas un se
višķi vērtīgas grāmatas, līdz 1850. gadam izdotās grā
matas, kā arī žurnālus un grāmatas, kas bibliotēkā ir 
vienā eksemplārā. 

5. Starpbibliotēku abonements (SBA) Lasītājiem 
vajadzīgos izdevumus, kuru nav LVU Zinātniskās biblio 
tekas fondos, var saņemt no citām bibliotēkām ar starp
bibliotēku abonementu. 



LVU Zinātniskā bibliotēka ir noslēgusi starpbiblio
tēku abonementa līgumus ar 40 Padomju Savienības 
lielākajām bibliotēkām. 

Pieprasīto literatūru var saņemt pēc 2—4 nedēļām 
uz vienu mēnesi. Ar SBA saņemtā literatūra izmanto
jama tikai bibliotēkas lasītavās. 

IV. FILIĀLES 

1. Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka 

Raiņa bulv. 19 

Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka ir iz
veidojusies 1950. gadā, apvienojot atsevišķas katedru 
bibliotēkas. Šādas katedru bibliotēkas bija piecas: 

1. Matemātikas semināra bibliotēka. Līdz 1939. ga
dam šī bibliotēka bija sadalīta 2 nodaļās: a) studentu 
bibliotēkā, kurā bija apm. 3500 grāmatu un b) mācīb
spēku bibliotēkā ar apm. 7000 grāmatām. Šajā biblio
tēkā studenti varēja izmantot grāmatas uz vietas ar 
īpašu atļauju. Šo bibliotēku pārzināja matemātikas sub-
asistents. 

Bibliotēkā bija, kaut ari tikai vienā eksemplārā, gan
drīz visas svarīgākās matemātikas grāmatas un žurnāli. 
Šīs bibliotēkas komplektēšanā lieli nopelni bija prof. 
E. Lejniekam, kas, toreiz būdams Zinātniskās bibliotēkas 
direktors, daudz darīja matemātikas grāmatu iegādē. 
Pēc prof. E. Lejnieka nāves, 1937. gadā, universitāte no
pirka viņa personīgo bibliotēku (apm. 3000 grāmatu, 
kuru vidū bija daži desmiti retu grāmatu, kā piem., sen
grieķu astronoma Ptolomeja «Almagesta» (1538. g. 
izd.), franču matemātiķa de la Hire darbs (1660. g.izd.), 
I. Ņūtona darbu kopojumu pirmizdevums (1744. g. izd.) 
u. c. 

2. Teorētiskās astronomijas un analitiskās mehāni
kas bibliotēka ar 2181 grāmatu. 

3. Astronomiskās observatorijas bibliotēkā Raiņa 
bulv. 19, bija 6814 grāmatas . Grāmatas un žurnāli iegūti 
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galvenokārt apmaiņas ceļā no visām pasaules observa
torijām. Sī tradīcija pastāv arī vēl tagad. Teorētiskās 
astronomijas un astronomiskās observatorijas biblio
tēkas 1949. gadā apvienoja un tagad tā atrodas Raiņa 
hulv. 19 — Laika dienesta telpās. 

4. Fizikas institūta bibliotēka, kuras fondos bija 
apm. 2500 grāmatu. Grāmatu šai bibliotēkā bija samērā 
maz, galveno vērību šeit veltīja žurnālu komplektē-
sanai. 1950. gadā Fizikas institūta bibliotēku apvienoja 
ar Matemātikas semināra bibliotēku. 1959. gadā abu 
bibliotēku grāmatas pārveda uz Raiņa bulv. 19 un ieplu
dināja Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas 
fondos. 

5. Ģeofizikas un meteoroloģijas katedru bibliotēkās 
bija 3855 grāmatas . 1951. g. šīs katedras likvidēja un 
grāmatas nodeva Universitātes Zinātniskajai bibliotēkai. 
Minētās bibliotēkas galvenokārt apkopoja no 1921).— 
1940. g. ārzemēs izdotās monogrāfijas, mācību grāmatas 
un žurnālus. Daži no tiem aptver laiku, sākot ar 19. gs. 
līdz Lielajam Tēvijas karam. Pēc 1945. g. bibliotēkas 
grāmatu fondi tekoši papildināti ar Padomju Savienībā 
izdoto literatūru. 

Pašlaik Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotē
kas fondos ir apm. 52000 grāmatu. No tām 9000 grā
matu atrodas Laika dienesta telpās, pārējās—fakultātes 
bibliotēkas telpās. 

Visas bibliotēkas grāmatas atspoguļotas sistemātis
kajā un alfabētiskajā katalogā. Žurnāli, diplomdarbi un 
kursa darbi atspoguļoti speciālās kartotēkās. 

Mācībspēkiem brīvi pieejami visi bibliotēkas fondi, 
diplomandiem — visi žurnālu fondi. Lasītavā visiem 
brīvi pieejami marksisma-ļeņinisma klasiķu darbi un 
sabiedriski politiskie, populāri zinātniskie un lterārie 
žurnāli. 

Bibliotēka atvērta darbdienās, izņemot sestdienas, no 
pīkst. 10.00—21.00; sestdienās no 10.00—18.00. Svētdie
nās bibliotēka slēgta Bibliotēkas lasītavā ir 70 vietu. 
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2. Ģeogrāfijas fakultātes bibliotēka 

Raiņa bulv. 29 

Bibliotēkas fondi aptver apmēram 34 000 grāmatas 
sekojošās zinātņu nozarēs: ģeogrāfijā, paleoģeogrā-
fijā, ģeoloģijā, inženieru ģeoloģijā, stratigrāfiskā ģeo
loģijā, stratigrāfijā, tektonikā, mineraloģijā, kristalo
grāfijā, paleontoloģijā, petrogrāfijā, ģeodēzijā, karto
grāfijā, klimatoloģijā, meteoroloģijā, hidroloģijā, hidro
grāfijā, hidroenerģētikā, okeanoloģijā, ģeomorfolo£ 
zooloģijā, botānikā, etnogrāfijā u. c. 

Minētajās nozarēs bibliotēkā sakopotas zinātniskas, 
mācību, ceļojumu aprakstu, izpētes u. c. grāmatas, sa
kot ar XIX gs. krievu, latviešu, vācu, angļu, franču, 
zviedru un citās valodās. 

Bibliotēkas fondos atrodas vērtīgi reti izdevumi, pie
mēram, Grevvingk, C. «Steinalter der Ostseeprouinztn 
Liv-, 'Est-, un Kurland und einiger angrenzenden Land-
striche» (1865); Grewingk, C.^Erlāuterungen zur z\vei 
ten Ausgabe der Geognostischen Karte Liv- Est- und 
Kurlands (1879); Grewingk, C. «Zur Kentniss Ostbal-
tischer Tertiār und Kreide-gebilde»,^Grewingk, C, «Geo-
logie von Liv- und Kurland mit Inbegriff einiger angren
zenden Gebiete» (1861). 

Visās minētās grāmatās ir piezīmes, koriģējumi, pa
pildinājumi Grewingk'a rokrakstā. 

Ir vēl daudzu citu ievērojamu autoru darbi, kas gla
bājas bibliotēkā. 

Bez tam bibliotēkā ir arī sabiedriski politiskā litera
tūra un padomju un ārzemju periodika. Bibliotēkas fon
dus atspoguļo alfabētiskais un sistemātiskais katalogs. 

Bibliotēkā ir brīva pieeja plauktiem. 
Darba laiks: pirmdienās, no pīkst. 14—19.00 

sestdienās „ „ 10—14.00 
pārējās darbdienās no 10—15.00 
svētdienās slēgta. 
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3. Bioloģijas fakultātes bibliotēka 
Fr. Gaiļa ielā 10. 

Bioloģijas fakultātes bibliotēka izveidojās, atdaloties 
no bijušās Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes bib
liotēkas. 

Kara gados bibliotēkas grāmatu fondi glabājās biju 
šās Doma baznīcas pagrabos un tikai 1944. gada beigās 
Bioloģijas fakultātes bibliotēku pārcēla uz Fr. Gaiļa 
ielu 10. Bibliotēkas grāmatu fondi strauji auguši un 
tajos ir vairāk nekā 50.000 grāmatu. 

Bioloģijas fakultātes bibliotēkas fondu sadala jaunos 
un vecos. Jaunajos fondos ietilpst zinātniskā lite
ratūra, mācību grāmatas , periodiskie izdevumi un pēdē
jos gados iznākusi ārzemju literatūra. 

Veco fondu (31000 grāmatu) lielāko daļu veido 
līdz 1940. g. izdotā periodika vairākās svešvalodās, kā 
arī daļa prof. E. Stranda un citu mācībspēku bibliotēkai 
novēlētās vai pirkuma ceļā iegādātās vērtīgās grā
matas. 

Bibliotēkā glabājas ari studentu diplomdarbi. Lasī
tavā iekārtota brīva pieeja marksisma-ļeņinisma klasiķu 
darbiem, enciklopēdijām, vārdnīcām, tekošā gada pe
riodikai, kā arī visvairāk pieprasītajām zinātniskajām 
grāmatām. 

Bibliotēkas jaunie fondi atspoguļoti alfabētiskā un 
sistemātiskā katalogā, bet vecie fondi tikai alfabētiskā 
katalogā un periodisko izdevumu kartotēkā. 

Bibliotēka atvērta: 
pirmdienās, trešdienās, no pīkst. 14.00—20.00 
pārējās darba dienās no 10.00—15.00. 
Svētdienās slēgta. 



4. Vēstures un filoloģijas fakultātes bibliotēka 
Gorkija ielā 69. 

Vēstures un filoloģijas fakultātes bibliotēkā, kas no
dibināta 1919. gadā, sākumā grāmatu bija maz un 
līdzekļi grāmatu iegādei ļoti ierobežoti. Fonda pamati 
izveidojās no bijušo Pedagoģijas kursu un mirušā valod
nieka K. Mllenbaha grāmatām (ap 300 sēj.), ko biblio
tēka ieguva 1920. g. februāri. 1920. g. 21. februārī bib
liotēku atvēra studentiem. 1940. g. bibliotēkas fonds ap-
tvēra 40.000 grāmatas , galvenokārt svešvalodās. 

Ja buržuāziskās Latvijas gados bibliotēkas fonds ik-
gadus pieauga tikai par 1500—2000 grāmatām, tad 
1940./41. g. tas pieauga par 5000 grāmatām. 

Pašieiz bibliotēkas fonds sasniedz apmēram 250.000 
grāmatu, brošūru un periodisko izdevumu latviešu, 
krievu un svešvalodās. Šajā skaitā ietilpst ap 65.000 
bijušā Rīgas Pedagoģiskā institūta bibliotēkas grāmatu. 

40 000, tā saukta vecā fonda, grāmatas aptver izde
vumus sākot ar XVII līdz XX gs. 30-tiem gadiem. 
Veco fondu veido dažādu zinātņu nozaru — vēstures 
valodniecības, l i teratūras filozofijas, pedagoģijas, māk
slas — grāmatas svešvalodās: vācu, angļu, franču, itāļu, 
spāņu, zviedru, čehu, poļu, somu, ungāru, ķīniešu. 

Jaunais fonds aptver grāmatas sākot ar 1940. g. 
līdz mūsu dienām un pastāvīgi papildinās. Šajā fondā 
ietilpst sabiedriski politiskā un dažādu nozaru mācību 
un zinātniskā li teratūra: marksisma-ļeņinisma, vēstures, 
l i teratūras vēstures un teorijas, valodniecības, tajā 
skaitā daudz dažādu vārdnīcu, mākslas monogrāfijas un 
latviešu, krievu un aizrobežu daiļliteratūra kā oriģinālā, 
tā tulkojumos. 

Fondi izvietoti sistemātiski-alfabētiskā kārtībā, pe
riodikas fonds — alfabētiski-hronoloģiskā kārtībā, vecais 
fonds — saistītā kārtojumā. 

Grāmatas izsniedz II un III stāvā un lasītavā IV 
stāvā: 

II stāvā atrodas: 
1) Latviešu valodniecība un daiļliteratūra lat

viešu valodā, 
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2) Aizrobežu literatūras mācību grāmatas un 
aizrobežu daiļliteratūra krievu valodā, 

3) Mācību grāmatas, daiļliteratūra un speciālie 
teksti svešvalodās, 

4) Māksla, 
5) Pedagoģija, psiholoģija, loģika. 

III stāvā atrodas: 
1) Krievu un slāvu valodniecība un krievu un 

padomju tautu literatūra krievu valodā, 
2) Sabiedriski politiskā literatūra, 
3) Filozofija, 
4) Vēsture, 
5) Bibliotēku zinātnes, 
6) Žurnālistika. 

IV stāvā izsniedz periodiku un lasītavas palīgfonda 
grāmatas lasīšanai lasītavā. 

Bibliotēkas fondi atspoguļojas katalogos — alfabē
tiskajā un sistemātiskajā — un kartotēkās. 

Jaunā fonda alfabētiskais katalogs sakārtots atseviš
ķās valodu alfabēta rindās: latviešu, krievu, vācu, angļu 
u. c. valodās. Vecā fonda svešvalodu alfabētiskais kata
logs apvienots vienā alfabēta rindā. 

Sistemātiskie katalogi ir divi. Viens sakārtots pēc 
decimālās klasifikācijas sistēmas, otrs — pēc LVU Zi
nātniskajā bibliotēkā pieņemtās klasifikācijas shēmas. 

Vecajam fondam sistemātiskā kataloga nav. 
Bez tam ir periodikas, autoreferātu, diplomdarbu kar

totēkas. 
Grāmatas izsniedz pēc lasītāju mutvārdu pieprasī

juma. 
Lasītavā ir brīva pieeja grāmatu plauktiem. 
Bibliotēka apkalpo lasītājus: 

abonementā nopīkst . 12.00—19.00 
lasītavā „ „ 12.00—21.00 
Sestdienās no 12.00—18.00 
Ceturtdienās un svētdienās bibliotēka slēgta. 
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V. BIBLIOGRĀFIJA 

1. Iespiestie katalogi 
1} Katalog der Bibliothek des Polvtechnikums zu 

Riga. Riga, 1872, 241 Ipp. 
2) Katalog der Bibliothek des Polvtechnikums zu 

Riga. Erster Nachtrag zum 1872. Riga, 1875. 
85 Ipp. 

3) Katalog der Bibliothek der Polvtechnischen 
Schule zu Riga. Zweiter Nachtrag. Riga, 1881. 
229 Ipp. 

4) Katalog der Bibliothek der Polvtechnischen 
Schule zu Riga. Zweite Auflage. Riga, 1895. 
808 Ipp. 

5) Katalog der Bibliothek des Rigaschen Polv
technischen Insti tūts. Zuwachs-Verzeichnis N. 1 
(die Zeit vom 1. Mai bis 1. Juli 1898 umfas-
send) . R., 1898. 150 Ipp. 

6) Katalog der Bibliothek des Rigaschen Polv
technischen Institūts. Zuwachs-Verzeichnis N. 2. 
Riga, 1905. 

7} Latvijas Valsts Universitātes tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas siste
mātiskais katalogs. Rīga, 1930. 374 Ipp. 

8 ) Latvijas Valsts Universitātes tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas siste
mātiskais katalogs (1 . turpinājums). Riga, 1938. 
239 Ipp. 

9) P. Stučkas Latvijas Valsts Universitātes Zināt
niskā bibliotēka. Informācijas biļetens par jaun
ieguvumiem (no 1949. g. līdz 1960. g., uz ro
tatora) . 

50 



2. Izdevumi, kuros iespiesti raksti par Zinātnisko 
bibliotēku, tās fondiem un viņu izveidošanos 

1) Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas 
nodibināšanu un viņas darbību pirmā (1919/20) 
mācības gadā. 
Rīgā, Latv. Augstskolas izdevums, 1921. 

2) Latvijas Universitātes piecgades d a r b ī b a s pār
skats. 1919.—1924. g. Rīgā, LU, 1925. 

3) Latvijas Universitātes divgadu darbības pār
skats. 1924.—1926. Rīgā, LU, 1926. 

4) Latvijas Universitātes darbības pārskats, 1926/27. 
a k a d . g a d s , Rīgā, LU, 1927. 

5) Latvijas Universitātes darbības pārskats 1927./28. 
akad. gads. Rīgā, LU, 1928. 

6) Latvijas Universitātes darbības pārskats 1928./29. 
akad. gads. Rīgā, LU, 1929. 

7) Latvijas Universitātes darbības pārskats 1929/30. 
akad. gads. Rīgā, LU, 1930. 

8) Latvijas Universitātes darbības pārskats 1930/31. 
a k a d . gads. Rīgā, LU, 1931. 

9) Latvijas Universitāte divdesmit gados 1919.— 
1939. Rīgā, LU, 1939. I sēj. 

10) Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 40 
gados (1919.—1959.) Rīgā, LVI, 1959. 

11) CoBeTCKoe KHTaeBcaeHHe, 1958, N° 2, c. 209—210. 
(A. O. KHTaflcKHe dpoHflbi B KavHaccKOM My3ee 

H 6-KaX lIpHŌaJITHKH). 
12) P . Stučkas Latvijas Valsts universitātes i z d e v u 

mi publicēti 1945.—1960. g. Rīgā, 1960. 
© 

Zinātniskās bibliotēkas telefoni 

Direkcija, sekretariāts — 221237 
Komplektēšanas nodaļa — 224452 
Bibliogrāfijas nodaļa, 
abonements — 229435 
Starpbibliotēku abonements 
Reto u n s e v i š ķ i vērtīgo 
grāmatu nodaļa — 225317 
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VI. HAyHHA5l BHBJ1HOTEKA 
JIATBHHCKOTO rOCVAAPCTBEHHOrO 

yHHBEPCHTETA 
HMeHH I1ETPA CTVHKH 

OcHOBaHHe HayMHoft ō h ō j i h o t ē k h JlaTBHHCKoro r o c y -
AapcTBeHHoro VHHBepcHTeTa t c c h o c b h 3 3 h o c HCTopneS 
JlaTBHHCKoro yHHBepcHTeTa. 

BnJIOTb ĶO BTOpOH nOJIOBHHbl 19 BeKa JlaTBHH He 
HMejia BbicuiHX y ^ e 6 H u x 3aBe,aeHHH. B 1862 r o a y B PHre 
6 b m ocHOBaH HacTHHH riojiHTexHHKyM, n p e o 6 p a 3 0 B a H -
H b l H B 1896 T. B PHZKCKHH nOJIHTeXHHHeCKHH HHCTHTyT. 

J\jw CTyaeHTOB h npenoziaBaTeJieā 6bi^a C03.aaHa 
yMe6HaH 6H6jiHOTeKa, yKOMruieKTOBaHHaH KHHraMH, n o -
flapeHHblMH pa3J!HMHbIMH yqpeKAeHHHMH H MaCTHbIMH JIH-
uaMH, a TaKJKe He3HaqHTejibHbiMH npHoōpeTeHHHMH c a -
MOH 6 H 6 v l H O T e K H . OoHiļbl COCTOHJIH TJiaBHblM 0 6 p a 3 0 M H3 
TexHHt!ecKOH JiHTepaTypH h k 1911 r o a y HaciHTMBajiH 
y » e 6oJiee 50.000 k h h t . B 1881, 1895 h 1905 rr. 6biJiH H3-
naHH nenaTHbie KaTajiorn 6 h 6 j i h o t 6 k h . 

B nepHOfl peBOJiiouHH 1905—1907 rr. 6H6jiHOTeKa 
cjiyjKHJia MecroM c ō o p a h opraHH3au,HOHHHM u e H T p o M 
peBOJiroiIHOHHO HaCTpoeHHOĀ CTyfleHMeCKOH MOJIOfleJKH. 
no3TOMy n o npm<a3y noJiHUHH oHa 6biJia 3aKpbiTa ķo n o -
HaBJieHHH BOJIHĒHHH. 

B MHpOByK) BOHHy HaCTb KHHT ŌHŌJIHOTeKH 6bIJia 3Ba-
KyHpOBaHa b TapTy, FopbKHH (Hhjkhhh HoBropon.) h 
saTeM b MocKBy, r.ae h xpaHHJiacb ao okohm3hhh b o h h h . 

B 1919 r o a y Ha 6 a 3 e nojiHTexHHMecKoro HHCTHTyTa 
npaBHTejIbCTBO COBeTCKOH JlaTBHH OCHOBajIO JlaTBHHCKHfi 
rocyAapcTBeHHHH VHHBepcHTeT. BHŌJiHOTeKa noJiHTexHH-
l e c K o r o HHCTHTyra CTajia l a c T b i o 6 y a y m e H 6h6 j iho t6kh 
yHHBepcHTeTa h ōbuia n e p e / i a H a b 6ecnJiaTHoe noj ib30Ba-
HHe IHTaTeJlHM. 

B n e p H o a 6ypwya3HOH JlaTBHH MaTepna^bHaa n o -
MOIUb CO CTOpOHH npaBHTCJIbCTBa 6bIJia He3HaiHTe^b-
Hofi, no3TOMy npHoōpeTeHHe h o b u x k h h t b o MHoroM 3 a -
BHcejio o t npeaocTaBJiHeMoro ŌHČJiHOTeKe H3flaTe;ibCTBa-
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MH JlaTBHH 6ecnjiaTHoro 3K3eMnjiapa neqaTaioiiJ,HXCH 
H3A3HHH H pa3JlHMHbIX AapOB OT yHpe>KAeHHH H HaCTHbtX 
JIHU. 

HecMOTpa Ha T O , M T O cpoHA Ō H Č ^ H O T C K H K 1939 r. A O -

£ T H T 340.777 K H H T , TeMnbi e e KOMnjieKTOBaHHH He o ō e c -
neHHBajiH noTpeŌHOCTefi CTyAeHTOB H npenoAaBaTejief i . 

1940 TOfl H B H J I C H nOBOpOTHbIM MOMeHTOM B HCTOpHH 
J I S T B H H . Bbi.ua BoccTaHOBJieHa CoBeTCKaa BJiacTb. VHH
BepcHTeT CHOBa p a c n a x H y j i ABepn ķjih T P V A O B O H M O J I O -

A e > K H , jKeJiaioineH yMHTbcn. 
BnōjiHOTeKa VHHBepcHTeTa CTajia nepecTDanBaTb 

C B O K ) p a 6 0 T y B COOTBeTCTBHH C HOBbIMH TpeŌOBaHHHMH 
H a OCHOBe npHHUHnOB, BHABHHyTbIX OCHOBaTeJieM Co-
BeTCKoro r o c y a a p c T B a B. H. JleHHHbiM. OflHaKo S T H 
TBopnecKHe ruiaHbi SbuiH BHe3anH0 npepBaHbi rHTJiepoB-
C K H M H opAaMH, HanaBuiHMH na Hauiy erpaHy. 

BHŌJiHOTeKe npHiujiocb HeMeAJieHHO ocBo6oAHTb 6H6-
jiHOTeMHue noMeuieHHH, e e cpoHAbi 6 M J I H p a 3 6 p o c a H H 
n o MepaaMHbiM H noABa^bHUM noMemeHHHM yHHBepcH-
TeTa, H TOJibKo ō j iaro j iapn B H C O K O H ŌAHTejibHOCTH H 

3Heprnn nepcoHaj ia ŌHŌJiHOTeKH K H H ™ yAajioci . c n a c T t i 
O T n c / i H e n m e r o yHHMTo>KeHH5i. 

B 1944 roAy JlaTBHH ōu .na ocBoōo>KAeHa C O B C T C K O H 

ApMHeft, H HacTynnji nepnoA BoccTaHOBJieHHH B O Bcex 
06jiaCTHX SKOHOMHHeCKOH H KyjIbTypHOH )KH3HH. C ČOJIb-
U J O H SHepruefi padoraHKH 6H(5jiHOTeKH B3HJiHCb 3a pa6o-
Ty: pa3o6paj iH pa36pocaHHHe KHHJKHbie rpOHAbi, npHBejin 
nx B nopHAOK H paccTaBHJiH Ha no^Kax. B HHBape 1945 r. 
ŌHŌJIHOTeKa yHHBepCHTeT3 B0306HOBHJia C B O K ) AeHTeJIb-
HOCTb. H c n o j i b 3 y n onbīT H aKTHBHyio noMotub A p y r a x co-
BeTCKHx ŌHŌJinoTeK, Hay tiHaH 6n6jiH0TeKa noc j i e KopeH" 
Hbix H3MeHeHHH B cTpyKType H opraHH3au ,HH c r a ; i a ca-
M O H KpynHOft By30BCK0fl rjHŌ.iHOTeKofl pecny6;iHKH. 

B HacTOHiuee BpeMH cpOHA 6 H 6 J I H O T C K H HacnHTbiBaeT 
O K O J I O 1.200.000 T O M O B , ejKeroAHO ōHŌJiHOTeKa npno6pe-
TaeT cBbiuie 45.000 3K3. B dpoHAax Ō H Ō J I H O T C K H HMeeTcn 
jiHTepaTypa no BceM OTpacjiHM HayK p a 3 H u x JieT H3Aa-
H H H , HaHHHan c 16 BeKa (HHKyHa6yjibi, pyKonHCH, H3-
AaHHH 3jIb3eBHpOB H T. A- ) , H K0HM3H MHOrOHHCJieHHbIMH 

H 3 A 2 H H H M H Ha 50 H3biKax Miipa. B HayTOOH 6n6viHOTeKe 
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xpaHHTCH 6oraTbie KOJiJieKUHH KHHr n o reorparpHH, H C T O -
pHH, STHO.nOrHH, SKOHOMHKe, H 3 B I K 3 M CTpaH M«pa H J I H -
TepaTypa HaponoB ripHŌaJīTHKH — «BajīTHKa». 

BHfjjinoTeKa noflnncbiBaeTCH Ha 349 M C C T H H X H 327 
3 a p y 6 e w H b i x nepHO,o.HqecKHX H3.aaHHH. Bjiaronapji H30-
6 H J I H K > H MHoroo6pa3HK) K H H > K H H X dpoHflOB 6H6iiHOTeKa 
B COCTOHHHH yflOBJieTBOpHTb CnpOC CTyAeHTOB H HayMHbIX 
paSoTHHKOB yHHBepcHTeTa H ApyrHx y^e6Hbix 3aBe#eHHH 
Ha Ba>KHeHujyK) HayqH.yio H yMe6Hyio JiHTepaTypy. 

UJIH nonojiHeHHH dpoHaoB HayMHoft JiHTepaTypon Ha-
yMHa« 6 H 6 J I H O T G K 3 pa3BHBaeT uiHpoKyK) ceTb MC->K6H6-
jiHOTeiHoro oŌMeHa. B HacTOHin.ee BpeMH ycTaHOBjieHH 
oČMeHHbie C B H 3 H c 6ojiee weM 642 coBeTCKHMH H 350 H H O -
crpaHHHMH HayMHbiMH ŌHŌJiHOTeKaMH H apyrHMH yqe6-
HHMH H HayMHbIMH 33Be,ZJ,eHHHMH. 

BnfijiHOTeKa cHCTeMaTHMecKH opraHH3yeT BMCTaBKH 
KHHr H OŌ30pbl 6H6^HOrpatbHMeCKHX H3flaHHH, HHtpOpMH-
j>yn iHTaTejiefi o H O B H X nocrynjieHHHX jiHTep3Typbi. 

BHŌJlHOTeHHblH CpOH,a 0Tp3>KeH B aJKpaBHTHOM H C H C -
TeMaTHMecKOM KaTaj iorax H KapTOTeKax. 

CnpaBOHHO-ŌHŌjTHorpacpHMecKHH OTzteJi oKa3biBaet I H -
TaTejiHM 6 H 6 J I H O T S K H noMouib B po3HCKe Hy>KHOH jiHTepa-
TypH. Oraeji opraHH3yeT 3aHHTHH C O CTy,neHTaMH n e p B o r o 
K y p c s n o 6H6jiHOTeHHO-6H6jiHorpadpHqecKoft rpsMOTHOCTH 
H npsKTH^ecKHe ceMHHspbi n o 6H6jiHorparpHH ann CTyaeH-
T O B CTapiuHX KypcoB. Oī^eji p a c n o j i s r a e T 6oJibuiHM' K O J I H -

MeCTBOM CnpaBOMHHKOB, CJlOB3peH, yK333Tej ieā H a p . J1H-
TepaTypbi , H e o 6 x o ; I H M O H A J I H HHrpopMaiļHH. 

B CTpyKTypy HayMHOH 6 H 6 J I H O T 6 K H B X O A H T <pyHfla-
MeHTajībHaa ōnējiHOTeKa H ōnS.iHOTeKH cp3KyjibTeT0B. 

cpoHAbi cpyHfl3MeHTajibHOH 6 H 6 J I H O T 6 K H yKOMnJieKTO-
saHbi yHHBepc3JibH0. 4>OHflbi 6 H 6 J I H O T & K (paKyjibTeTOB co-
C T O H T H 3 KHHr cneuHaj ībHoro x a p a K T e p a , cooTBeTCTByio-
m e r o npotpHJiK) (paKyjibTeTOB. B o r s T b i e tpOHAH cneuHaj īb-
HOH ^HTepaTypbI B t)H6jIHOTeK3X HCTOpHKO-fpHJIOJTOrHMe-
•CKoro H Ō H O . iorHHecKoro dpaKyjibTeTOB. 

ī l p H ČHČJiHOTeKe co3^aH yqeHHH CoBeT, C O C T O H I U H H 
H 3 npeACTaBHTejieH 6 H 6 J I H O T 6 K H H npocpeccopcKO-npeno-
AaBaTejibcKoro cocTaBa yHHBepcHTeTa. C o B e r n p H H H M a -
€T aKTHBHOe yq3CTHe B nJT3HHpOB3HHH P360TM Ō H Ō J I H O -
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TeKH, KOMn.ieKTOBaHHH JiHTepaTypbi H KOHcyjibTHpyeT pa-
Ō O T H H K O B ŌHŌJIHOTeKH nO BOnpOCaM KJiaCCHCpHKaiļHH JIH-

TepaTypbi H opraHH3auHH KaTajioroB. 
HavHHan ŌHŌjiHOTeKa Jiry n o o6T>eMy K H H J K H M X <1)OH-

aoB 33HHMaeT B HacroHiuee BpeMH TpeTbe MecTO B p e c -
ny6jiHKe H B H O C H T C B O H BKJiaa. B neno KOMMyHHCTHMecKO-
r o BOcnHTaHHH CTyAeHHecKOH MOJioaejKH yHHBepcHTeia . 



VII. THE SCIENTIF1C LIBRARY OF THE LATVIAN 
P. STUTCHKA STATE UNIVERSITY. 

The early history of the Scientific Library of the 
Latvian State University is closely connected with that 
of the universitv itself. Up to the second half of the 
19th century, there were no higher educational institu-
tions in Latvia. In 1862, however, a private Polvtechni-
cal School \vas founded. In 1896, this was transformed 
into the Riga Polytechnical Institute. From the ver) 
beginning, of course, to attend to the needs of the 
students and the teaching staff, a local library became 
highly necessary. As a result, by means of various 
donations from private persons and different institu-
tions, in addition to other rather scanty acquisitions, a 
library was formed. Its newly-founded book stock was 
mainly comprised of books on technical subjects; but 
as these came from various sources, some works in-
cluded the humanities as well. The stock of the 
Polytechnical Institute Library gre\v, and by 1911 it 
amounted to over 50,000 volumes. Its first printed 
catalogues were published as earlv as 1881, 1895 and 
1905. 

During the 1905—1907 revolution, the librarv 
played a certain part in the revolutionary activities of 
the students. It served as a gathering place and 
organising centrē, and for this reason was even closed 
for a short time, but this was only temporary. 

With the coming of the First World War evacuation 
measures were necessary, and consequently part of the 
librarv's book stock was taken to Tartu, then to Gorky 
(Nizhny Novgorod), and finally to Moscow where it 

remained until after the war. 
In 1919, using the former Polytechnical Institute 

as a basis, the government of Soviet Latvia founded 
the Latvian State University, and the librarv of the 
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institute became the core of the future Universitv 
Librarv. In order to serve this new purpose properlv, 
the librarv had to be organized along different lines — 
as the Soviet Government guaranteed students an 
education free of charge, and this included the use of 
all libraries, laboratories etc. 

During the bourgeois period in Latvia which fol-
lowed, a marked decentralization of the librarv system 
took place which resulted in a complete demoraliza-
tion of planning procedures. Also, material aid from 
the bourgeois government was scarce, and the acquisi-
tion of new books depended largely upon freely donated 
copies and various gifts from private persons and 
institutions. In spite of this the library grew, and in 
1939 its book stock totalled 340,000 volumes. Just the 
same, its rate of growth was not sufficient to satisfy 
the needs of the students and the teaching staff. 

The year 1940 was a turning point in the history of 
Latvia. Soviet Power was reinstated and the new 
government did everything in its power to make 
education accessible to the widest possible mass of the 
people. The university ceased to be an educational 
citadel belonging to the privileged classes. It became 
an institution serving the educational needs of all the 
people. The University Library was reorganized to 
coincide with the new demands and the principles put 
fonvard by V. I. Lenin, the founder of the Soviet State. 
It became a library planned and organized by the state 
and open to all. It had to be raised to the Ievel of the 
other scientific libraries of the Soviet Union, thereby 
forming one more link in the enormous library netvvork 
throughout the country. But these constructive plāns 
were soon cruelly broken by the hitlerite hordes who 
laid waste the country. The library was driven out of 
its building, and the book stocks were dispersed into 
unused shops, lumber-rooms and cellars: it was thanks 
to the utmost vigilance and energy evinced by the 
library staff that the books were saved from utter 
destruction. 

In 1944 Soviet Latvia \vas liberated by the Soviet 
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Armv, and a period of reconstruction began in ai! 
fields. both economic and cultural. The universitv 
opened its doors wide again and the librarv resumed its 
duties. With enormous effort the librarians restored 
the scattered stock, put them in order on the shelves, 
and rendered them once more accessible to readers. 
This was accomplished in a comparativelv short time: 
the Universitv Librarv resumed activitv in Januarv, 
1945. Thanks to the experience of, and active assistance 
from, other Soviet scientific libraries, it developed at 
a rapid pace; and after fundamental changes in struc-
ture and organization it soon reached the Ievel of the 
foremost libraries in the countrv. 

As of Januarv lst , 1962, the book stock of the 
librarv totalled more than 1,161,635 volumes, the annual 
increase amounting to over 45,000 volumes. The stocks 
of the librarv are extremely versatile in character. 
The Fundamentaly Library possesses a rich fund which 
covers all fields of science and displays a wide chro-
nological scope beginning with 16th century rarities — 
incunabulae, manuscripts, Elsevir editions — and 
many editions printed in the Soviet Union and abroad. 
There is a valuable collection of books on geography, 
history, ethnology, economics, language and literature 
of the Baltie States. 

The library subseribes to 349 local publications, and 
327 foreign periodicals. Thanks to the abundance and 
versatility of the book stocks, the library is in a posi-
tion to attend to all the needs of the students and 
scientific workers of the university and other institu-
tions. 

In order to satisfy the demands of all its readers, 
the Scientific Library has developed a wide network of 
interlibrary exchange; and has established continual 
contact with more than 642 local, and over 351 
foreign, scientific libraries and other institutions. 

Also, the librarv systematically organizēs book ex-
hibitions and bibliographical reviews, thus keeping the 
readers informed about new additions to the librarv. 

The library stocks are reflected in its catalogues. 
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An alphabetical catalogue and a svstematic catalogue, 
in collaboration with a wide network of different card-
files on various subjects, all help to make the books 
readilv accessible to readers. 

The Bibliographical Reference Department helps the 
librarv users find what they want in the mass of ma-
terial at their disposal. The Department organizē» 
lectures on library use for first course students, and 
practical seminārs on special bibliography for the 
senior courses. The Department displays a large set of 
reference books, indexes, dictionaries, handbooks e t c , 
all which constitute the beginning and the end of many 
a quest for information. 

The affiliated facultv libraries have grown and 
developed in close accord with the Fundamenta! 
Librarv, their planning and daily work being regula-
ted by it to a great extent. It is but natūrai that their 
stocks should display collections of a very specialized 
character, rendering them of particular interest to the 
specialist. For instance, comparatively rich collections 
can be found in the libraries of the Faculty of History 
and PhiIology and the Facultv of Biology. 

The Scientific Board of the library, which consists 
of members of the library personnel and elected 
delegātes from the universitv teaching staff (professors 
and docents of various branches), takes an active part 
In the library planning and in book acquisition, and 
at the same time it is an advisory centrē on questions of 
classification and the organization of catalogues. 

The Scientific Library of the Latvian State Univer
sitv, as regards book stocks, has grown to be the 
third largest library in the Republic, and to-day plays 
an important part in the educational, scientific and 
cultural development of the students of the university. 



VIII. DIE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK 
DER STAATLICHEN LETTLANDISCHEN 

PETER STUTSCHKA-UNIVERSITĀT 

Die Anfānge der \vissenschaftlichen Bibliothek der 
Staatlichen Universitāt Lettlands sind eng mit de r 

Geschichte der Universitāt selbst verbunden. Bis in die 
zweite Hālfte des XIX. Jahrhunderts gab es in Lettland 
keine Hochschulen. Im Jahre 1862. wurde in Riga eine 
private polytechnische Schule gegrūndet. Vier Jahre 
spāter — 1896 — vvurde diese Schule zum Rigaer Polv
technischen Institut. Um die Bedūrfnisse der Studenten 
und des Lehrpersonals des neuen Institūts zu befriedi-
gen, war eine dem Institut angeschlossene Fachbiblio-
thek hochst ervvūnscht. Aus diesem Grunde wurde eine 
Bibliothek organisiert, deren Bucherbestānde grōBten-
teils aus Schenkungen von Privatpersonen und verschie-
denen Behōrden bestanden. Die neuorganisierte Bibliothek 
t rug zielgemāB einen rein technischen Charakter, besaB 
aber auBerdem da die Spendungsquellen so verschieden 
gewesen waren — Biicher anderer wissenschaftlichen 
Gebiete. Die neue Bibliothek zāhlte um das Jahr 1911 
bereits ūber 50.000 Bānde. Sie verōffentlichte sogar in 
den Jahren 1881, 1895, und 1905 gedruckte Kataloge, die 
noch heute einen klaren Einblick in die damaligen 
Bucherbestānde bieten. 

Wāhrend der ersten russischen Revolution von 1905— 
1907 spielte die Bibliothek eine gewisse Rolic in der 
revolutionāren Tātigkeit der Studentenschaft. Sie war 
ein Organisationszentrum und diente als Sammelplatz. 
Daher schōpfte die zaristische Gendarmerie Verdacht. 
Zur Zeit des revolutionāren Aufschwungs kam es sogar 
so weit, daB die Bibliothek zeitweilig geschlossen 
wurde. 

Der erste Weltkriegbrachte gevvisse EvakuationsmaB-
nahmen mit sich, die auch die Bibliothek des Rigaer 
Polvtechnischen Institūts in Mitleidenschaft zogen. Der 
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grōpte Teil der Bucherbestānde vvurde erst nach Tartu 
(dam. Dorpat), dann nach Gorki (fr. Nischni Nowgo-
rod), spāter nach Iwanowo und endlich nach Moskau 
gebracht, wo er die ganze Kriegszeit verblieb und nur 
nach dem Kriegsende seinen Riickweg antreten konnte. 

Im Jahre 1919 grūndete die So\vjetregierung Lett-
lands an Stellē des friiheren Polytechnischen Institūts 
eine Universitāt — die erste Universitāt Lettlands. Die 
Sovvjetregierung ermōglichte jedem eine kostenlose 
Hochschulbildung. Auch der Gebrauch von Laboratorien 
und Bibliotheken wurde frei. Die Bibliothek des ehemali-
gen Institūts vvurde zum Grundbestand der zukūnftigen 
Universitātsbibliothek. 

Allein die darauffolgenden Jahre der bourgeoisen Re-
gierung Lettlands brachten einen gewissen Verfall der 
geplanten zentralisierten Struktur herbei. Da das Zent-
rum der Bibliothek nur wenig fūr die Organisation der 
Fakultātsbibliotheken sorgte, war eine Dezentralisation 
des ganzen Systems eine naturliche Folge, die jede 
Gesamtplanung der Bibliothek ausschlieBen mufite. Die 
Geldmittel, die die Regierung der Bibliothek zur Ver-
ftigung stellte, waren zu klein, um nur die dringendsten 
Bedurfnisse decken zu kōnnen, und die Bibliothek war 
gezwungen sich auf das Freiexemplar einiger Heraus-
geber, auf gelegentliche Schenkungen und hōchst 
unregelmāBigen Ankauf zu beschrānken. Trotz dieser 
Schvvierigkeiten wuchs der Būcherbestand der Bibliothek 
und zāhlte im Jahre 1939 bereits 340.000 Bānde. Allein 
die Bucherbestānde der Bibliothek waren nicht imstande, 
die Anforderungen der Stttdierenden und des Lehrper-
sonals zu befriedigen. 

Das Jahr 1940 wurde zum Wendepunkt in der 
Geschichte Lettlands. Die Sowjetregierung wurde wieder 
hergestellt und Lettland wurde in die Union der So\vjet-
republiken aufgenommen. Die nene Sowjetregierung tat 
ailes, um die Schulbildung allen Volksschichten zugāng-
lich zu machen. Auch die Universitāt sollte nicht mehr 
als Bildungszitadelle der privilegierten Klasse dienen. 
sondern das Gemeingut des ganzen Volkes werden. Die 
Universitātsbibliothek mupte nun den neuen Anforde-
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rungen gerecht werden und in ihrer Organisation den 
Grundlagen entsprechen, die der Grūnder des Sowjet-
staates W. I. Lenin seinerzeit fūr das Kulturwesen ūber-
haupt festgesetzt hatte — sie muBte eine vom Staate 
organisierte und geplante Bibliothek werden und aus-
schlieplich dem Volke und der Wissenschaft dienen. 
Noch mehr — sie musste auch auf das Niveau 
anderer wissensch?»ftlicher Bibliotheken der Sowjetu-
nion gehoben vverden, um ein wurdiger Bestandteil des 
Bibliothekswesens unseres Landes zu werden. Allein 
diese weitgehende Plāne wurden durch den Einbruch der 
Hitlerhorden zunichte gemacht. Die Bibliothek vvurde 
aus ihrem neuzugeteilten Gebāude vertrieben, die Bu
cherbestānde zerstreut und teilweise in leeren Geshāfts-
rāumen, Bodenkammern und Kellern untergebracht. Es 
kostete den Bibliothekaren viel Miihe und Aufopferung, 
die Bucherschātze vor vōlliger Vernichtung zu retten. 

Im Jahre 1944 wurde Sowjetlettland wieder frei. Die 
Sowjetarmee hatte den Feind geschlagen, das Land 
konnte aufatmen und aile Krāfte dem Wiederaufbau des 
zerstōrten und geplūnderten Landes widmen. Ein neuer 
Aufschvaing machte sich auf allen Gebieten bemerkbar. 
Die Universitāt ōffnete vvieder ihre Tiiren, und auch die 
Bibliothek konnte ihre tāglichen Pflichten wieder auf-
nehmen. Mit viel Miihe gelang es, in verhāltnismāBig-
kurzer Zeit. die zerstreuten Bestānde zu sammeln, zu 
ordnen und den Leserkreisen zugānglich zu machen. 
1945 nahm die Bihliothek wieder ihre normale Arbeit 
auf. Dank der groBen Erfahrung und aktiven Hilfe an
derer sowjetischer wissenschaftlicher Bibliotheken, ging 
die weitere Entwicklung der Universitātsbibliothek 
schnell vonstatten. Es erfolgte eine grundlegende Ande-
rung in der Struktur der Bibliothek und Organisation 
der Bucherbestānde, und die Bibliothek konnte von nun 
an erfolgreich die ihr zukommenden wissenschaftlichen 
und erzieherischen Aufgaben erfūllen. 

Zum 1. Januar 1962 konnte die Bibliothek in ihren 
Bestānden mehr als 1.161.635 Bānde aufweisen. Der 
jāhrliche Zuwachs betrāgt 45.000 Exemplare. Der Bii-
cherschatz der Bibliothek ist seinem Charakter nach 
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h ō c h 6 t vielseitig — er enthālt Būcher aller wissen-
schaftlichen Gebiete. Es sind auch viele seltene und 
kostbare Ausgaben des 16. und 17. Jahrhunderts ver-
treten. Die Bestānde sind besonders reichhaltig an Li-
teratur ūber Geographie, Geschichte, \Virtschaft, Kultur 
und Sprachen der Baltischen Staaten. 

Jāhrlich abonniert die Bibliothek 349 ōrtliche und 327 
auslāndische Zeitschriften. Die reichen Bestānde der 
Bibliothek gestatten es ihr, nicht nur aile Literatur-
bedūrfnisse der Wissenschaftler, Studenten der Univer
sitāt und anderer Hochschulen, sondern auch der Mit-
arbeiter verschiedener Forschungsinstitute vōllig zu 
befriedigen. Ferner unterhālt die Bibliothek einen vveit-
verzweigten Būcheraustausch mit 642 Bibliotheken der 
Sowjetunion und mit 351 auslāndischen wissenschaft-
lichen Bibliotheken und anderen Instituten. 

Systematisch werden Būcherausstellungen organi-
siert und bibliographische Rundschauen durchgefiihrt. 
um den Leser besser mit der neuesten Literatur auf sei-
nem Gebiete vertraut zu machen. Die Biicherfonds der 
Bibliothek werden durch einen alphabetischen, einen 
systematischen Katalog und versehiedene Karteien 
widerspiegett. 

Die bibliographische Auskunftabteilung der Bib
liothek hilft dem Benutzer der Bibliothek in der Masse 
des mannigfaltigen Materials immer das Nōtige zu fin-
den. Die Abteilung organisiert jāhrlich fūr aile Studen
ten des ersten Kursus einen sechsstiindigen Lektions-
zyklus, um sie mit den Handbūchern und bibliographi-
scben Nachschlagewerken des entsprechenden Faches 
vertraut zu machen. Auch werden jāhrlich praktische 
Seminare in Fachbibliographie mit Studenten der obe-
ren Kursē durchgefūhrt. Die Abteilung bietet fveien Zu-
tritt zu verschiedenen Handbūchern, Anzeigern und" 
•nderen Nachschlagevverken, die stets als Informations-
quelle dem suchenden Leser dienen sollen. 

Auch die Fakultātsfilialen der Bibliothek sind ent-
sprechend gewachsen und halten mit der planmāssigen 
Entwicklung der Fundamentalen Bibliothek Schritt. Ihre 
Buchbestānde sind rein fachlichen Charakters und bieten 
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daher fūr den Spezialisten grofies Interesse. Besonders 
reich an Literatur sind die Filialen an der Historisch-
Philologischen, Biologischen und Physikalisch-Mathe-
matischen Fakultāt. 

Der wissenschaftliche AusschuB der Bibliothek, der 
aus Vertretern der Bibliothek und Delegierten der Uni
versitāt — Professoren und Dozenten aller Fakultāten 
— besteht, nimmt aktiven Anteil an der Planung und 
Leitung der gesamten Arbeit der Bibliothek und dient 
als ratgebende Instanz in allen Fragen der Klassifika-
tion, der Organisation der Kataloge und der wissen-
schaftlichen Arbeit im allgemeinen. 

Die Wissenschaftliche Bibliothek der staatlichen Peter 
Stutsehka-Universitāt Lettlands ist heute zur dritt-
grōBten Bibliothek der Republik herangewachsen und 
spielt eine wichtige Rolle in der Bildung und Erziehung 
der Studentenschaft und kulturellen Entwicklung des 
Landes. 



IX. LA BIBLIOTHĒQUE DE L'UNIVERSITĒ 
D'ETAT DE LETTONIE DU NOM 

DE PIERRE STUČKA 

La fondation de la bibliothēque scientifique de l'Unī-
versitē d'Etat de Lettonie est ētroitement liēe ā 
l'histoire de 1'Universitē. 

Jusqu' ā la deuxiēme moitiē du XIX. e siēcle il n' y 
avait pas en Lettonie de hautes ēcoles. En 1862 on 
ouvrit ā Riga une ēcole polytechnique privēe qui fut 
transiormee en 1896 en Institut Polytechnique. 

Pour satisfaire Ies besoins des enseignants et des 
ētudiants, on fut obligē de creer une bibliothēque pour 
Ies ētudes. Elle fut dotēe de livres recus par dons de 
diffērentes organisations et de personnes privees. La 
bibliothēque elle-mēme fit egalement quelques acquisi 
tions. 

Le premier fonds comprenait principalement des 
livres techniques et en partie humanitaires. Par la 
suite le fonds de livres de la bibliothēque de l'Institut 
Polytechnique augmenta considerablernent. Vers 1911 on 
comptait plus de 50.000 volumes et pendant Ies annēes 
1881—1895—1905 la bibliothēque publiait ses premiers 
catalogues impŗimēs. 

Pendant la Rēvolution de 1905 jusqu'en 1907 la 
bibliothēque joua un role important dans Ies activitēs 
revolutionnaires des ētudiants. Elle servit de lieu de 
rēunion et de centrē organisateur. Ce fut la cause qu'on 
ferma parfois, mēme provisoirement la bibliothēque. 

Pendant la premiere guerre mondiale une partie du 
fonds de la bibliotheque fut ēvacuēe ā Tartou, ā Gorki, 
(Nijni-Novgorod) et plus tard ā Moscou, oū ces livres 
resterent jusqu' ā la fin de la guerre. 

En 1919, ā l'emplacement de l'Institut Polytechnique. 
lē gouvernement de la Lettonie Soviētique y instaura 
TUniversite de Lettonie, ainsi la bibliothēque le lTnsti-
iut Polytechnique fut l'origine de la future bibliothēque 
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de PUniversitē. Etaut auparavant destinēe ā d'autres 
buts, elle fut organisēe d'aprēs d'autres principes. 

Le Gouvernement Soviētique, en donnant aux 
ētudiants l'instruction gratuite, leur donna le droit 
d'utiliser gratuitement la bibliothēque, Ies laboratoires» 
Ies cabinets, Ies ateliers d'apprentissage etc. 

Au temps de la Lettonie bourgeoise on remarquait 
la dēcentralisation du svstēme bibliothēcaire, ce qut 
occasionna un manque absolu de planification. 

L'aide matērielle du Gouvernement bourgeois ētait 
insignifiante et l'acquisition de nouveaux livres venait 
surtout des exemplaires offerts gratuitement des dons 
de differentes institutions et des personnes privees. 
Bien que son fonds eūt atteint en 1939 340.000 volumes, 
l 'allure d'acquisition ne put assurer Ies besoins des 
ētudiants et des enseignants. 

L'annēe 1940 a montrē un tournant dans l'histoire 
de la Lettonie. Le pouvoir soviētique fut rētabli et son 
Gouvernement fit tout son possible pour que l'instruc
tion fut accessible ā toutes 1as couches de la population. 

L'Universitē n'ētait plus pour Ies classes privilē-
giēes, elle devint une ēcole' supērieure accessible ā tout 
le peuple. La bibliothēque de PUniversitē se rēor-
ganisa en rapport aux exigences nouvelles et confor-
mēment aux principes proposēs par le fondateur de 
l'Etat soviētique-Vladimir Lēnine. Elle dut ētre ēlevēe 
au niveau des autres bibliothēques scientifiques de 
PUnion Sovietique, servir de chatnon, liant la bib-
liothēque au pays entier. Mais ces plāns crēateurs 
furent cruellement interrompus par Ies hordes nazis qui 
attaquērent notre pays. 

On ordonna ā la bibliothēque d'ēvacuer immediate-
ment Ies locaux, le fonds de la bibliothēque fut dispersē 
en differentes caves et greniers et c'est grāce seulement 
ā la vigilance et ā Pēnergie du personnel de la bib-
liothēque que son fonds fut sauvē d'une destruction 
totale. 

En 1944 la Lettonie fut libērēe par Parmee soviē-
tique et une pēriode de reconstruction se produisit dans 
tous Ies domaines de la vie ēconomique et culturelle. 
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La bibliothēque ouvrit a nouveau en grand ses portes et 
recommenca ā fonctionner. 

Les bibliothēcaires se mirent au travail avec une 
ēnergie nouvelle, rassemblērent le fonds dispersē et 
placērent les livres en ordre sur des casiers, les faisant 
accessibles aux lecteurs. Tout fut actrevē dans un 
temps relativement court. En janvier 1945 la bibliothē-
que de l'Universitē renouvela son activitē. Grāce 
ā l'expērience et ā l'aide active d'autres bibliothēques 
scientifiques soviētiques, elle se dēveloppa vite et 
bientōt, par d'importantes modifications dans sa 
structure et dans son organisation, elle atteignit le 
niveau des bibliothēques Ies plus avancēes du pays. 

Le 1-er janvier 1961 le fonds inventariē de la 
bibliothēque s'ēlevait a 1.16.635 volumes. Elle acquiert 
annuellement 45.000 volumes. Son fonds est trēs variē, 
la bibliothēque fondamentale est trēs riche en volu
mes, englobant tous les domaines le la science. On y 
trouve des spēcimens excessivement rares du XVI e 

siēcle, des manuscrits d'incunables, des editions des 
Elzēvirs et de nombreuses editions de l'Union Soviēti-
que et des pays ētrangers. On y trouve une riche col-
lection de livres de gēographie, d'histoire, d'ethnologie, 
d'ēconomie, de linguistique et de la litterature des pays 
Baltes. 

La bibliothēque est abonnēe ā 349 editions pērio-
diques du pays et ā 327 ētrangēres. Grāce ā la richesse 
et ā la varietē de ses livres, la bibliothēque est en 
mesure de rēpondre aux besoins des ētudiants et des 
chercheurs scientifiques de l'Universitē et d'autres 
ēcoles. 

Pour satisfaire les demandes de tous ses lecteurs, 
la bibliothēque scientifique agrandit sos rēseau 
d'ēchange interbibliothēcaire. 

Actuellement on est en relation avec plus de 642 
bibliothēques scientifiques du plays et plus de 35 
ētrangēres et avec d'autres hautes ēcoles. 

La bibliothēque organise systēmatiquement des ex-
positions de livres, des sommaires d'ēditions biblio-
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f ;raphiques pour informer ses lecteures des nouveaux 
ivres recus. 

Le fonds de la bibliothēque est insērē dans des 
catalogues. Les catalogues alphabētiques et s.ystē-
matisēs avec des fichiers, t rai tant des questions diverses, 
sont ā la disposition des lecteurs. 

La section des renseignements bibliographiques 
procure la facilitē de recovoir le livre desirē. Cette 
section organise des confērences sur l'emploi de la 
bibliothēque pour les ētudiants du premier cours et des 
sēminaires pratiques sur la bibliographie pour les 
ētudiants des cours supērieurs. La section dispoše d'unc 
grande quantitē de dictionnaires, d'indicateurs et 
d'autres livres nēcessaires aux informations. 

Les bibliotheques des facultēs ont augmentē et se 
sont developpēes en proportion de la bibliothēque fon-
damentale, leur planification et leur travail quotidien 
se trouvent en rapport ētroit avec la bibliothēque fon-
damentale. II est tout naturel que leurs fonds se com-
posent de livres de caractēre spēcial, conformēment aux 
branches le l 'enseignement. Le fonds de la bibliothēque 
des facultēs historico-philologique biologique est rela-
tivement riche. 

Le conseil scientifique de la bibliothēque est com-
posē des membres du personnel de la bibliothēque et des 
reprēsentants du corps enseignant (professeurs et 
agrēgēs), lesquels prennent une part active ā la 
planification du travail de la bibliothēque est au 
renouvellement des livres, de plus ce conseil est le 
centrē de dēlibēration dans les questions de classifica-
tion et d'organisation des catalogues. 

La bibliothēque scientifique de l'Universitē de Let
tonie, d'aprēs l 'ampleur de son fonds de livres, tient ā 
l'heure actuelle la troisiēme place de la Rēpublique et 
joue un role important dans le dēveloppement ēduca-
teur, scientifique et culturel de la jeunesse ēstudiantine 
de l'Universitē. 
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