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Pirmās telpas 
1920. gada 4. martā dibinātās LU Centrālās 
bibliotēkas mītnes vieta bija LU galvenajā ēkā 
Raiņa bulvārī 19. 

Katrā fakultātē darbojās bibliotēka ar patstāvīgi 
komplektētu krājumu un lasītavām. 
1 935- gadā bibliotēkai piešķīra papildus telpas 
Baznīcas ielā 5. Tomēr jautājums par Centrālajai 
bibliotēkai paredzētu ēku palika aktuāls. 

LU ēka Raiņa bulv. 19 svētku noformējumā, 20. gs. 30. gadi 

Centrālās bibliotēkas ēka - neogotikas stila s 
20. gadsimta 40. gados LU Centrālās bibliotēkas rīcībā tika nodota ēka Kalpaka bulvārī 4, kuru 1874. gadā projektēja Jānis Fridri 
Ludvigam Vilhelmam Kerkoviusam un viņa ģimenei paredzētais savrupnams veidots neogotikas stilā. Celtnes neogotisko raks 
dzegļotas jumta dzegas un stūra rizlīts, kas atgādina torni. Interjerā dominē eklektisms. 2012. gadā ēka piedzīvoja r 
sākotnējo spožumu, vēra durvis lasītājiem kā LU Bibliotēka Kalpaka bulvārī. 

. sākums 

Nozaru bibliotēku mājvietas 
- fakultāšu ēkās 
Līdztekus Centrālajai bibliotēkai, kas darbojās līdz 2012. gadam, fakultāšu ēkās 
darbu turpināja nozaru bibliotēkas un krātuve, kas laika gaitā atradās dažādos 
Rīgas namos. Pārmaiņas nozaru bibliotēku atrašanās vietās cieši saistītas ar 
izmaiņām fakultāšu izvietojumā. 

Kr. Valdemāra ielā 69 laika 
gaitā atradās Ģeogrāfijas 
fakultāte, Ķīmijas fakultāte, 
Vēstures un filoloģijas 
fakultāte un bibliotēka 
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Kr. Valdemāra ielā 48 laika gaitā 
atradās Ģeogrāfijas fakultāte, 
Ķīmijas fakultāte un bibliotēka 

LU Bibliotēkas Krātuve, 
Lielvārdes iela 24 

l Bijusī LU Centrālās 
* tA bibliotēkas grāmatu krātuve, 

Lāčplēša iela 32 
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Humanitāro zinātņu fakultātes ēka, 
Visvalža iela 4a, kur šobrīd atrodas 
Humanitāro zinātņu bibliotēka 

ijusī Ģeogrāfijas fakultātes ēka, kura 
atradās bibliotēka 
Raiņa bulvāris 29 1 Ļ*i • • 

Sociālo zinātņu 
fakultātes ēka 
Lauvas ielā 4, 
kur šobrīd atrodas 
Sociālo zinātņu 
fakultātes bibliotēka 

BijusīVēstures un filozofijas fakultātes ēka, 
kur atradās bibliotēka 
Brīvības bulvāris 32 

LU Akadēmiskais centrs 
- LU Bibliotēkas jaunās mājas 
Jaunu pavērsienu LU Bibliotēkas atrašanās vietu vēsturē iezīmē LU Akadēmiskā centra attīstība 
Torņakalnā, kur pēc arhitektu biroja SIA "Sestais stils" projekta uzceltas Dabas un Zinātņu 
mājas. 2015. gadā uz Dabas māju pārcēlās Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte un to bibliotēkas, atstājot vēsturiskos namus Rīgas centrā. 2019. gadā 
uz Zinātņu māju no Raiņa bulvāra 19 un Zeļļu ielas 23/25 pārcēlās Medicīnas fakultāte, Fizikas, 
matemātikas un optometrijas fakultāte un to bibliotēkas. Ēkās izvietotas atvērtā tipa nozaru 
bibliotēkas - Dabaszinātņu bibliotēka un Zinātņu mājas bibliotēka, kas LU studentiem 
un darbiniekiem pieejamas visu diennakti. 

LU Akadēmiskais centrs, Dabas maja, kura atrodas Dabaszinātņu bibliotēka LU Akadēmiskais centrs. Zinātņu maja, kura atrodas Zinātņu mājas bibliotēka 
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