
Centrālā bibliotēka 
Centrālo bibliotēku nodibināja 1920. 
gada 4. martā. Par tās pārzini ar Dekānu 
padomes lēmumu iecēla prof. Edgaru 
Lejnieku (1889-1937). Bibliotēkas svarīgie 
jautājumi bija izveidot vienotu katalogu 
un atrast atbilstošas telpas. 

Centrālās bibliotēkas lasītava, 1929. gads. Foto no LU arhīva 

Fakultāti izveidoja 1919. gadā. Bibliotēkas 
pamats - Rīgas Politehniskā institūta 
bibliotēkas daļa, ko 1915. gadā neevakuēja uz 
Krieviju. Bibliotēku papildināja doc. Roberta 
Ādamsona (1880-1935), mecenāta Kristapa 
Morberga (1844-1928) u. c. dāvinājumi. 

Arhitektūras fakultātes zīmogs Latvijas 
Universitāte. Architektūras fakultāte 
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Fakultāti dibināja 1919. gadā. Fakultātes pirmais 
bibliotekārs bija prof. Grigorijs Švarcs (1860 - 1928). 
1922. gadā bibliotēku iekārtoja fakultātes vajadzībām 
jaunuzceltās bēniņu telpās Raiņa bulvārī 19.1939. gadā 
bibliotēkā bija 11 240 izdevumi. 

Praktiskie darbi mērniecībā. Attēls no izdevuma 
Latvijas Universitāte ilustrācijās, 1929. gads 
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Fakultāti izveidoja 1919. gadā. Bibliotēkas 
pamats - Rīgas Politehniskā institūta 
Pētermuižas mežsaimniecības un 
kontrolstacijas bibliotēkas. 1939/1940. 
mācību gadā izveidoja Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmiju Jelgavā, 
iekļaujot tajā Lauksaimniecības fakultāti. 

Praktiskie darbi zootehniskā laboratorijā. Attēls no 
izdevuma Latvijas Universitāte ilustrācijās, 1929. gads 

rtrniieKiurab laKuuaieb uiuuuieKd 
1950. gadā fakultāti pievienoja 
Inženierzinātņu fakultātei, izveidojot 
Inženierceltniecības fakultāti. 1958. gadā 
atjaunoja Rīgas Politehnisko institūtu 
(tagad - Rīgas Tehniskā universitāte) un 
tajā iekļāva visas tehniskās fakultātes. Daļu 
bibliotēkas nodeva jaunajai mācību iestādei. 

LVU Zinātniskās bibliotēkas tehnisko grāmatu nodaļas darbības pārskats par 
1952. gada 1 . ceturksni. Nepublicēts materiāls no LU Bibliotēkas krājuma 

Inženierzinātņu fakultātes bibliotēka 
1945. gadā fakultātes bibliotēkā bija 14 130 grāmatas. Tās iekļāva Tehniskās nodaļas 
bibliotēkā, kopā veidojot vairāk nekā 70 000 lielu krājumu. Bibliotēkā bija reti izdevumi, 
kā arī Purvu institūta bibliotēkas grāmatas. 
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Ieraksti LU Bibliotēkas inventāra grāmatā - LU prof. Artura 
Tramdaha iegādāto grāmatu nodošana Rīgas Politehniskajam 
institūtam 1958. gadā 

Medicīnas fakultātes bibliotēka 

Ieraksti LU Bibliotēkas inventāra grāmatā - LU prof. Maksimiliana Vegnera 
dāvināto grāmatu nodošana Rīgas Politehniskajam institūtam 1958. gadā 

Pēc 1945. gada fakultātes atjaunošanu veica prof. Pauls Stradiņš (1896-1958). 
Tomēr 1950. gadā ar Padomju Savienības Komunistiskās partijas centrālās komitejas 
ģenerālsekretāra Josifa Staļina rīkojumu fakultātes darbs universitātē noslēdzās, 
izveidojot Rīgas Medicīnas institūtu. Visu fakultātes bibliotēku nodeva jaunajam 
institūtam. 

Mehānikas fakultātes bibliotēka 
Fakultāte pastāvēja līdz 1958. gadam, 
kad atjaunoja Rīgas Politehnisko 
institūtu. Dala bibliotēkas tika nodota 
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jaunajai mācību iestādei. 

Ieraksti LU Bibliotēkas inventāra 
grāmatā par Mehānikas fakultātes 

bibliotēkas grāmatu nodošanu Rfgas 
Politehniskajam institūtam 1958. gadā 
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Teoloģijas fakultātes bibliotēka 
Likvidētās fakultātes bibliotēkas krājums no 1945. līdz 1950. gadam tika pakļauts 
stingrai cenzūrai. Iznīcināšanai nodeva 18 850 grāmatas. Pamatojums - antizinātniskas 
un ideoloģiski kaitīgas. 1990. gadā fakultāti atjaunoja un bibliotēkas veidošana sākās 
no jauna. 

Fakultātes pamatu 1919. gada veidoja Rīgas 
Politehniskā institūta mehāniskā nodala. Pir 
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Pasaules karā bija zaudēti visi mācību līdzekļi 
Fakultātes bibliotēku veidoja no jauna. 1939. 
bibliotēkā bija 5 945 izdevumi. 

Romas katoļu teoloģijas fakultātes 
bibliotēkas zīmogs L U. R.-Kal 
Teoloģijas Fakultātes bibliotēka 

Romas katoļu teoloģijas fakultātes bi 
Fakultāti izveidoja 1938. gadā. Tās pirmais dek. 
katoļu baznīcas bīskaps, prof. Jāzeps Rancāns 
LU piešķīra bibliotēkas un lasītavas vajadzībām 10 000 latus. 
Fakultāte tika slēgta 1940. un 1943. gadā. Bibliotēkas grāmatas 
1947- gadā nodeva Rīgas Romas katoļu garīgajam semināram. 

Fakultāti dibināja 1920. gadā. Bibliotēku 
ilgus gadus vadīja prof. Imanuels Bencingers 
(1865-1935). 1939. gadā bibliotēkā bija 
12 815 izdevumi. Fakultāte tika slēgta 
1940. un 1944. gadā. 
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Zīmogs Latvijas augstskola. 
Teoloģijas fakultāte fakultātes 

bibliotēkas grāmatā 

Prof. I. Bencingers 
(1865-1935). 

Attēls no izdevuma 
Latvijas Universitāte 

ilustrācijās, 1929. gads 

Vēstures un filoloģijas fakultātes bibliotēka 
20. gs. 60. gados bibliotēkā bija apmēram 40 000 senu izdevumu, kas publicēti no 17. gs. 
līdz 20. gs. 30. gadiem. Jaunāko bibliotēkas daļu veidoja izdevumi, kas bija publicēti sākot 
ar 1940. gadu. 

Bioloģijas fakultātes bibliotēka 
1941. gadā bibliotēku pārvietoja uz Doma baznīcas pagrabiem. 1944. gadā - uz Fr. Gaiļa 
(tagad - Alberta) ielu 10. Pēc zooloģijas prof. Embrika Stranda (1876-1947) nāves 
bibliotēka mantojumā saņēma viņa kolekciju ar vērtīgiem izdevumiem dabaszinātnēs. 
1982/83. akadēmiskajā gadā bibliotēka tika pārvietota uz A. Kronvalda bulv. 4. 

Ķīmijas fakultātes bibliotēka 
1957- gadā fakultāti reorganizēja. Ķīmijas zinātni apguva Bioloģijas fakultātē. 1964. 
gadā Ķīmijas fakultāti atjaunoja. Grāmatas ķīmijas nozarē atradās Zinātniskās 
bibliotēkas Mācību literatūras abonementā Komunāru (tagad - 0. Kalpaka) bulv. 4. 
No 1978. gada tās izvietoja M. Gorkija (tagad - Kr. Valdemāra) ielā 69, vēlāk - M. 
Gorkija ielā 48. 

Ģeogrāfijas fakultātes bibliotēka 
Bibliotēka daudzkārt mainīja atrašanās vietas: 1944. - A. Kronvalda bulv. 4,1949. -
A. Kronvalda bulv. 1,1958. - Raiņa bulv. 29,1971. - M. Gorkija (tagad - Kr. Valdemāra) 48, 
1978. - Jūrmalas gatve 74/76,1984. - Fr. Gaiļa (tagad - Alberta) iela 10. 

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka 
Bibliotēkas krājums līdz mūsdienām ir saglabājies daļēji. Pēckara gados, reorganizējot 
fakultāti, bibliotēkas krājumu sadalīja divās daļās. Izveidoja ekonomikas bibliotēku un 
tiesību zinātņu bibliotēku. 

1990 Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka 
Bibliotēku izveidoja 1950. gadā, apvienojot Matemātikas semināra, Fizikas institūta, 
Ģeofizikas un meteoroloģijas institūta, Teorētiskās astronomijas un analītiskās 
mehānikas institūta, Astronomiskās observatorijas bibliotēkas. Fakultātes bibliotēka 
atradās Raiņa bulv. 19. 

Fakultātes bibliotēka bija viena no lielākajām 
Tā tika izveidota viena no pirmajām - 1 9 1 9 . 
Lielu daļu tās krājuma veidoja dāvinājumi. Li 
- no profesoriem P. Šmita un P. Zālītes, no Li 
bibliotēkas, Padovas Universitātes u.c. I 
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Ģeofizikas un meteoroloģijas institūta 
Ģeofizikas nodaļas bibliotēkas zīmogs 
Universitātes Ģeofiz. un MeteoroL Institūta 
Ģeofizikas nodaļas bibliotēka 

Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka 
Raiņa bulv. 19. Foto no LU arhīva 

LU Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka 
Raiņa bulv. 19 , 1990. gads. Foto no LU arhīva 

Fīloh 
bibliotēka, 192 

Latvijas Universitāte ilustrācijās, 192« 

KIMIJÄS FAK.ÜIÜTE 

1919. gadā reizē ar Ķīmijas fakultāti nodibināja bibliotēku. Līdzekļu 
trūkuma dēļ bibliotēkai bija grūtības krājuma veidošanā. Bibliotēka 
saņēma grāmatu dāvinājumus no ārzemēm. 20. gs. 30. gadu beigās 
bibliotēkā bija vairāk nekā 12 000 iespieddarbi. 

91 
Centrālā/Fundamentālā bibliotēka 

Kopš 1944. gada rudens bibliotēka tika pakļa 
bibliotēka ieņēma vadošo lomu fakultāšu bi 
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studentu, profesoru un pētnieku atzīta un ie 

¡jai. Centrālā 
0. gados tā bija 

«(Bibliotēka J £ . 

Ķīmijas fakultātes 
bibliotēkas zīmogs Latv. 

Universitātes Ķīmijas 
fakultātes Bibliotēka 
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Fakultāti izveidoja 1923. gadā. I 
Tās bibliotēku veidoja I ļĒKŗ 
nozīmīgi prof. Aleksandra -f I i r 

Būmaņa (1881-1937), 9- "saiivī -5 ? 
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diplomāta Hermana Albata 
(1879-1942) u. c. dāvinājumi. 

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultātes bibliotēka. Attēls no izdevuma Latvijas 

Universitāte ilustrācijās, 1929. gads 
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Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātes 

bibliotēkas zīmogs Latvijas 
Universittāte. Bibliotēka. 

Tautsaimn. un tiesību 
zinātņu fakultāte 

L Universitātes 
Maiērr.st ikzs s e m i n ā r a 
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Matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātes 
Matemātikas semināra 
bibliotēkas zīmogs L. 
Universitātes Matemātikas 
semināra bibliotēka 

Fakultātei vienotas bibliotēkas nebija. Katram 
institūtam bija sava bibliotēka, ko pārzināja 
tās vadītājs. Matemātikas semināra bibliotēku 
pārraudzīja prof. Edgars Lejnieks (1889-1937). 
Fizikas institūta bibliotēku vadīja prof. Fricis 
Gulbis (1891-1956). 

ntrālās bibliotēkas lasītava, 20. gs. 70. gadi. Foto no LU arhīva Centrālās bib 
Foto no LU arh 

Mācību literatūras abonements 
Mācību grāmatas atradās Mācību literatūras abonementā Komunāru (tagad - 0. Kalpaka) 
bulv. 4. 20. gs. 70. - 80. gados uz jaunām telpām pārvietoja izdevumus ķīmijā, ekonomikā 
un pedagoģijā. Mācību literatūras abonements nomainīja nosaukumu uz Sabiedrisko un 
tiesību zinātņu abonementu. 1991. gadā abonementu pārvietoja uz Aspazijas bulvāri 5. 

Doc. Friča Gulbja (1891-1956) lekcija. Vēlāk - profesors, 
Fizikas institūta dibinātājs un vadītājs (1919-1944). Attēls no 

izdevuma Latvijas Universitāte ilustrācijās, 1929. gads 

Ekonomikas literatūras bibliotēka 
No 20. gs. 60. gadu vidus izdevumi 
ekonomikā bija izvietoti Mācību 
literatūras abonementā Komunāru (tagad 
- 0. Kalpaka) bulv. 4.1982. gadā tos 
pārvietoja uz Padomju (tagad - Aspazijas) 
bulv. 5., izveidojot Ekonomikas literatūras 
bibliotēku. 
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