
Teoloģijas fakultātes bibliotēka 
1990. gadā tika uzsākts darbs pie bibliotēkas atjaunošanas. Krājuma veidošanā nozīmīga 
loma bija dāvinājumiem. 2009. gadā bibliotēku apvienoja ar Juridisko zinātņu bibliotēku, 
izveidojot Daudznozaru bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 

Daudznozaru bibliotēka, 2010. gads. Foto Toms Grīnbergs 

Bioloģijas zinātņu bibliotēka 
20. gs. 90. gados norisinājās nozīmīgs darbs pn 
mantojuma apzināšanā. 2003. gadā darbu sā 
bibliotēka kopā ar fakultāti atradās A. Kronval 

Grāmatas Latvijas gliemji: sugu noteicējs prezentāc 
LU Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēkā, 2010. gads. 
Foto Toms Grīnbergs Foto no LU Bibliotēkas arhīva 

rāmatas Latvijas gliemji: sugu noteicējs prezentācija 
Bioloģijas zinātņu bibliotēkā, 2010. gads. 
Foto Toms Grīnbergs 

Zemes un vides zinātņu bibliotēka 
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Bibliotēka kopā ar fakultāti ilgus gadus atradās Alberta ielā 10. 2008. gadā bibliotēkā 
noritēja apjomīgs remonts. Tika izveidota ērta un moderna vide, speciāli bibliotēkas 
lietotājiem tika izgatavotas mēbeles un iekārtota lasītava ar 26 darba vietām. Grāmatu 
krātuve tika aprīkota ar moderniem mobiliem plauktiem. 
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Zemes un vides zinātņu bibliotēka pēc remonta, 2008. gads. 
Foto Toms Grīnbergs 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes renovētās bibliotēkas 
atklāšana, 2008. gads. Foto Toms Grīnbergs 

Ķīmijas zinātņu bibliotēka 
2009. gadā bibliotēkas telpās tika veikti renovācijas un labiekārtošanas darbi. Studenti, 
praktiskās pētniecības ietvaros, nereti nāca uz bibliotēku ar kolbām un veica izpētes 
darbus bibliotēkā. Bibliotēka lepojās ar speciālo kolekciju - LU Goda biedra Samuela 
Knoha dāvinājumu. 1 9 9 
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Ķīmijas zinātņu bibliotē 

Infotēka 

Informācijas dienas Latvijas Universitātē, 2010. gads. Foto Toms Grīnbergs 

2000. gadā Raiņa bulv. 19 atklāja Bibliotēkas informācijas tehnoloģiju centru - Infotēku. 
Lēmumu par centra izveidi pieņēma LU rektors Juris Zaķis (1936-2017). Tajā varēja izmantot 
audioatskaņotājus, kompaktdisku atskaņotājus, televizoru, videomagnetofonu, datorus. 
Reorganizācijas rezultātā 2006. gadā Infotēku slēdza. 

Rampānes privātā arhīva 

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka 
Bibliotēka darbu uzsaka 2000. gada Lomonosova iela 1 (tagad- Lauvas 4) 
Pateicoties fakultātes atbalstam, 2003. gada bibliotēka ieguva jaunas un plašas telpas. 
Bibliotēkā izvietoti moderni mobilie plaukti, papildus izbūvēts atsevišķs stāvs lasītavai. 

Vēstures un filozofijas fakultātes bibliotēka 
Līdz 2009. gadam fakultātes darbs saistās ar ēku Brīvībās, 
līdz 2013. gadam tā atradās Mārstaļu ielā 28/30, kur tika i 
Kopš 2013. gada fakultāte kopā ar bibliotēku atrodas Asp 
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Izstādes Artura un Elīnas Veismaņu grāmatu dāvinājums atklāšana Tikšanās ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes prof. Hariju Tumanu Klasiskā 
Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā (Mārstaļu ielā 28/30), 2013. gads. izglītība: vieta un nozīme LU Bibliotēkā Aspazijas bulvārī, 2016. gads. 
Foto Toms Grīnbergs Foto Vineta Reinberga 

Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka 
1996. gadā fakultāte un bibliotēka tika izvietotas Zeļļu ielā 8 (2013. gadā - Zeļļu 23/25). 
Bibliotēkā bija nozīmīgas kolekcijas: prof. Eižena Leimaņa (1905-1992) dāvinājums, 
prof. Edgara Lejnieka (1889-1937) kolekcija. 2019. gadā fakultāti un bibliotēku pārvietoja 
uz LU Akadēmiskā centra Zinātņu māju Jelgavas ielā 3, iekļaujot krājumu Zinātņu mājas 
bibliotēkā. 

Matemātiķa Dr. math. Emanuēla Grinberga personīgo manuskriptu un grāmatu kolekcijas dāvinājuma izstādes Emanuēls Grīnbergs (.1911-1982). Domas un 
pārdomas par matemātiku atklāšana Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā, 2012. gads. Foto Toms Grīnbergs 

Humanitāro zinātņu bibliotēka 
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Vēstures un filoloģijas fakultātes bibliotēka ilgus gadus atradās M. Gorkija ielā (tagad 
- Kr. Valdemāra) 69. 20. gs. 90. gadu beigās tai mainīja nosaukumu - Humanitāro 
zinātņu bibliotēka. Kopš 2002. gada bibliotēka atrodas Visvalža ielā 4a kopā ar fakultāti. 
Bibliotēka bija pirmā LU, kas apmeklētājiem izvietoja krājumu brīvā piekļuvē. 
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Humanitāro zinātņu bibliotēka, 2003. gads. Foto Toms Grīnbergs Humanitāro zinātņu bibliotēka, 2018. gads. Foto Toms Grīnbergs 

Bibliotēka Raiņa bulvārī 
Bibliotēkai vairākkārt mainīta atrašanās vieta, nosaukums un krājuma saturs. 1996. gadā 
tā atgriezās savās vēsturiskajās telpās Raiņa bulv. 19. 2006. gadā bibliotēkas krājumu 
paplašināja izdevumi datorikā. 2009. gadā tai pievienoja Teoloģijas fakultātes bibliotēku 

n mainīja nosaukumu - Daudznozaru bibliotēka: datori 
- Bibliotēka Raiņa bulvārī. 
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Izstādes Collatis vibirus - kopīgiem spēkiem, veltītas 
LU Teoloģijas fakultātes 90. gadu jubilejai, atklāšana 
Klusajā lasītavā Daudznozaru bibliotēkā, 2010. gads. 
Foto Toms Grīnbergs 

Bibliotēka 
2013. gadā Vē: 
bulv. 5. Apvien 
Bibliotēku Aspazijas 

opā ar bibliotēku pārvietoja uz Aspazijas 
Vēstures un filozofijas bibliotēkas, izveidoja 
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LU Bibliotēkas Aspazijas bu 
Foto Toms Grīnbergs 

Profesora Mihaila Hazana 60 gadu jubilejai veltītās izstādes LU Ekonomikas 
un vadības fakultātes prof. Mihaila Hazana zinātniskā darbība un intelektuālie 
sasniegumi atklāšana Ekonomikas zinātņu bibliotēkā, 2010. gads. 
Foto Toms Grīnbergs 

Bibliotēka Kalpaka bulvārī 
Līdz 2012. gadam Kalpaka bulv. 4 atradās Centrālā bibliotēka. Pēc ēkas renovācijas 
bibliotēkas nosaukums - Bibliotēka Kalpaka bulvārī. Bibliotēka piedāvā informācijas 
resursus humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Apmeklētājiem pieejama klusā lasītava, 
ērtas individuālā darba kabīnes un izstāžu zāles. 

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka. Foto Jānis Kretcbergs 

Medicīnas fakultātes bibliotēka 
1997- gadā atjaunoja LU Medicīnas fakultāti. Bibliotēka tika atvērta 2010. gada 
septembrī Šarlotes ielā ī a . 2014. gadā to pārvietoja uz Raiņa bulv. 19. un iekļāva 
Bibliotēkā Raiņa bulvārī. Kopš 2019. gada janvāra medicīnas krājums atrodas 
LU Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 3 - Zinātņu mājas bibliotēkā. 
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Centrālas bibliotēkas lasītava, 2009. gads. Foto no LU Bibliotēkas arhīva Bibliotēka Kalpaka bulvārī, 2019. gads. Foto Jolanta Zemavtite 

Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka 
1986. gadā izdevumus pedagoģijā no Mācību abonementa pārvietoja uz Pedagoģijas 
fakultāti Jūrmalas gatvē 74/76, izveidojot Pedagoģijas bibliotēku. Vēlāk nosaukums tika 
mainīts - Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka. Kopš 2018. gada bibliotēka un 
fakultāte atrodas Imantas 7. līnijā 1 . 
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ītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka Jūrmalas gatvē 74/76, 
2011. gads. Foto Sarmīte Livdāne 

Izstādes Zinātnei un tēvijai. Prof. E. Felsberga mantojums LU Bibliotēkas 
krājumā atklāšana Latvijas Universitātes Bibliotēkas Izglītības zinātņu un 
psiholoģijas bibliotēkā., 2012. gads. Foto Toms Grīnbergs 

Dabaszinātņu b 
Bibliotēka veidota no trim nozaru bibliotēkām: Ķīmijas zinātņu bibliotēkas, Zemes un 
vides zinātņu bibliotēkas un Bioloģijas zinātņu bibliotēkas. Bibliotēka tika atvērta 2015. 
gadā un bija pirmā Latvijā, kas pieejama apmeklētājiem visu diennakti. Bibliotēka 
izvietota divos līmeņos ar antresola stāvu. 
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Zinātņu mājas bibliotēka 
Jaunākā un modernākā bibliotēka, kas atrodas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā 
Jelgavas ielā 3. Bibliotēkas krājums veidots no Fizikas un matemātikas fakultātes 
bibliotēkas izdevumiem un Bibliotēkas Raiņa bulvārī medicīnas kolekcijas. Bibliotēka 
pieejama visu diennakti. Tās unikalitāte - pirmā pašapkalpošanās portatīvo datoru iekārta 
Baltijā. 

Dabaszinātņu bibliotēka, 2015. gads. Foto Toms Grīnbergs Zinātņu majas bibliotēka, 

atvijas Universitātes Bib 
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