
1920-1934 

//f. 

Edgars Lej nieks 
Matemātiķis Edgars Lejnieks (1889 -1937) studējis Maskavas Universitātes Matemātikas fakultātē. 
Ievēlēts par LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes pirmo dekānu (1919) un profesoru (1920). 
Par LU Centrālās bibliotēkas pārzini strādā no tās dibināšanas dienas (1920) līdz savai priekšlaicīgai 
aiziešanai pensijā (1934). 

1933-1944 

Pēteris Kikauka 
Valodnieks Pēteris Ķiķauka (1886 -1967) studējis Tērbatas Universitātes klasiskās filoloģijas 
fakultātē (1913 - 1917). LU ievēlēts par grieķu filoloģijas docentu (1921) un profesoru (1931). Ieņem LU 
Centrālās bibliotēkas tehniskā direktora amatu (1933 - 1936) un pārziņa amatu (1935 -1944). 
1944. gada septembrī dodas trimdā uz Vāciju, pēc tam - uz Kanādu. 

1944-1947 

Ludvigs Straume 
Ludvigs Straume (1902 - 1975) kā eksterns beidz Latviešu jaunatnes ģimnāziju (1937). Uzsāk studijas 
(bet nepabeidz) LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē un darba gaitas LU Centrālajā 
bibliotēkā kā bibliotekārs (1938), pēc tam ieņem Centrālās bibliotēkas pārziņa amatu (1944 - 1947). 
Pēc atbrīvošanas no amata strādā LPSR Valsts Leļļu teātrī par galveno administratoru. 

1947-1950 

Antons Ērglis 
Teologs Antons Ērglis (1904 - 1 9 6 1 , līdz 1940. gadam - Zuromskis) studējis Rīgas arhidiecēzes 
Garīgajā seminārā (1924 - 1929), izglītību papildinājis Gregora Universitātē Romā. Pasniedzis ticības 
mācību Rīgas skolās, publicējies periodiskajos izdevumos. LU Romas katoļu Teoloģijas fakultātes 
vecākais docents (1938 - 1940). LU Centrālās bibliotēkas direktors (1947 - 1950). 

1950-1953 

Boruhs Berkovičs 
Komunistiskās partijas biedrs no 1933. gada Boruhs Berkovičs (1908 - ?), beidzis PSKP CK 
Neklātienes augstāko partijas skolu (1950), strādājis LĻKJS CK (1940 - 1950). LU Centrālās bibliotēkas 
direktors (1950 -1953). No darba atbrīvots par padomju varai noklusēto sadarbības solījumu 
buržuāziskās Latvijas Republikas Politiskās policijas pārvaldei. 

1953-1956 

Jēkabs Jansons 
Padomju Savienības Komunistiskas partijas biedrs, absolvējis Maskavas Enerģētikas institūtu. 
LVU Zinātniskās bibliotēkas direktors (1953-1956)-

1956-1962 

Pēteris Basko 
Skolotājs un publicists Pēteris Baško (1901 - 1969) studējis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes 
pedagoģijas nodaļā (1921 - 1925) . Strādājis par skolotāju un skolu inspektoru. 
2. pasaules karā cīnījies 43. gvardes strēlnieku divīzijas rindās. Pēckara gados strādājis Pārtikas 
rūpniecības ministrijas sistēmā par rūpnīcas direktoru un tresta pārvaldnieku. LVU Zinātniskās 
bibliotēkas direktors (1956 - 1962). 

1962-1992 

Sofija Maļinkovska 
Sofija Maļinkovska (1930 - 2019) studējusi un ar izcilību beigusi Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta 
Krievu valodas un literatūras fakultāti (1949 - 1953), turpat strādājusi par laboranti un pasniedzēju 
(1953 - 1958). Rīgas 25. vakara (maiņu) vispārizglītojošās skolas direktore (1958 - 1962). 
LVU Zinātniskās bibliotēkas direktore (1962 - 1992). Piešķirts LPSR Nopelniem bagātā kultūras 
darbinieka goda nosaukums. 

1992-1993 

Andrejs Lācis 
Andrejs Lācis beidzis Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti 
(1970). Strādājis par zinātnisko līdzstrādnieku Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā 
(1970 - 1971), ieņēmis dažādus amatus LZA Zinātnes organizācijas departamentā (1971 - 1992). 
LU Bibliotēkas direktors (1992 - 1993). 

1993-2003 

Gunārs Mangulis 
Gunārs Mangulis beidzis Rīgas Politehniskā institūta Aparātu būves un automatizācijas 
fakultāti (1965). Rīgas elektromehāniskajā rūpnīcā un A. Popova radio rūpnīcā tehnologs un 
konstruktors (1965 - 1975). Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas ministrijā (1975 - 1980) un 
LZA (1980 -1990) strādājis atbildīgos amatos automatizācijas jomā. LU Bibliotēkas 
direktors (1993 - 2003). 

2004-2017 

Iveta Gudakovska 
Iveta Gudakovska 1981. gadā LU ieguvusi bibliotekāra-bibliogrāfa kvalifikāciju, 1994. gadā -
sociālo zinātņu maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā. 1997. gadā LU iegūts pedagoģijas 
doktora zinātniskais grāds. LU Bibliotēkas direktore (2004 - 2017). 

2017. gada 1. oktobris-pašlaik direktore 

Mārīte Saviča 
Mārīte Saviča 1995. gadā LU Filoloģijas fakultātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu 
bibliotēkzinātnē un informācijā, 1996. gadā - sociālo zinātņu maģistra grādu bibliotēkzinātnē un 
informācijā. 1999. gadā Ekonomikas un vadības fakultātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds 
sabiedrības vadībā. LU Bibliotēkas direktores amatā no 2017. gada 1. oktobra. 
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