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Latvijas PSR Valsts bibliotēka 

pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940 – 1941 
 

Kopsavilkums. 1940. gada 17. jūnijā Sarkanā armija okupēja Latvijas galvaspilsētu Rīgu, 5. 

augustā Latvija tika inkorporēta PSRS sastāvā. Republikas politiskā, ekonomiskā un 

sabiedriskā dzīve tika pakļauta vissavienības normām, padomju ideoloģijai. Vispārējā kultūras 

sovetizācija dziļi skāra arī bibliotēkas.  

Pirmās padomju okupācijas periods joprojām ir „baltais plankums” Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas vēsturē. Tālaika faktu un norišu detalizēta apzināšana, dokumentu izpēte arhīvos 

ļautu patiesāk novērtēt 1940.–1941.gada okupācijas varas nodarīto kaitējumu Latvijas 

bibliotēkām un kultūrai kopumā. 

1940. gada 17. jūnijā Sarkanās armijas karaspēks okupēja Latviju. 5.augustā tā tika 
iekļauta Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) sastāvā un visa politiskā un 
sabiedriskā dzīve bija spiesta pakļauties vissavienības ideoloģiskajām normām. Krasa, 
vispārēja kultūras sovjetizācija skāra arī bibliotēkas. Lielākais smagums bibliotēku darba 
radikālā pārveidē bija jāuzņemas Latvijas PSR Valsts bibliotēkai - organizējot un pārkārtojot 
informācijas darbu, kā arī vadot bibliotēku nozarei partijas uzspiesto padomju propagandu. 
Padomju varas prasību rezultātā pirmās Latvijas brīvvalsts periodā iedibinātās bibliotēku 
darba demokrātiskās tradīcijas tika degradētas, bibliotēka piedzīvoja katastrofālu darba 
intelektuālā satura kritumu.  

Pirmās padomju okupācijas periods LPSR Valsts bibliotēkā (VB) apskatīts bibliotēkas 
bijušās darbinieces Nehamas Perelmuteres rakstā „Latvijas PSR Valsts bibliotēka laika periodā 
no 1941. līdz 1946. gadam,”1 kurā ir bagātīgs faktu materiāls, taču nepieņemams notikumu 
vērtējums, kas pielāgots padomju nostādnēm. Par parādībām VB, ko nedrīkstēja pieminēt 
N.Perelmutere – piemēram, biedrību bibliotēku likvidēšana, specfonda darbība - 

                                                 
1 Пeрeльмутер Н.  Государственная библиотека Латвийской ССР в период 1940 – 1946 гг.   V.Lāča Latvijas PSR Valsts 

bibliotēka.  Raksti. IV. – 70 - 98.lpp. 
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analizējamajā laikposmā rakstījusi šī raksta autore publikācijā „Latviešu grāmatas liktenis 
pirmās padomju okupācijas laikā.”2  

Pirmās vērā ņemamās pārmaiņas VB, sākoties padomju okupācijai, bija direktoru 
maiņa.   

Mārtiņu Stumbergu (1872 – 1955), kas kopš 1920. gada maija bija VB pārziņa palīgs, 
vēlāk pārziņa vietas izpildītājs, 1921.gada augustā ar Latvijas Republikas Izglītības ministra 
Aleksandra Dauges (1868 - 1937) pavēli apstiprināja par Valsts bibliotēkas direktoru.3 Pirmā 
padomju okupācijas gada augustā viņu nomainīja Arturs Ģērmanis (1899 – 1993), kas 
bibliotekāra pieredzi bija guvis Krievijā - Saratovas universitātes un Saratovas Latviešu kluba 
bibliotēkā.  Pēc atgriešanās Latvijā (1922) A.Ģērmanis studējis Latvijas Universitātē (LU), 
1925.gada jūlijā sāka strādāt VB dažādos amatos: kataloga kartīšu rakstītājs, dežurants 
lasītavā, 1.šķiras bibliotekāra palīgs, sastādījis bibliogrāfisko rādītāju „Valsts bibliotēkas 
biļetens” par 1940.gadu.4  A.Ģērmanis par savu stāšanos amatā un direktoru maiņu rakstīja:  
„Valdība bija atzinusi, ka līdzšinējais bibliotēkas direktors jāapmaina pret pašreizējam laikam 
piemērotāku personu.  Par tādu valdība bija atzinusi mani.”5 

1940. g. 12. augustā VB administrācijas 48.rīkojuma 1.paragrāfā toreizējais direktors 
Mārtiņš Stumbergs rakstīja: „Saskaņā ar Izglītības ministra š.g. 8.augusta 19.rīkojuma 1 
paragrāfu… ar šā gada 20.septembri uz paša lūguma atstāju valsts bibliotēkas direktora 
posteni.”   

Šī paša rīkojuma 2. paragrāfā lasāms:  „…saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 2.augusta 
sēdes lēmumu ar š.g.20.septembri esmu iecelts par šīs bibliotēkas direktoru.  Valsts Bibliotēkas 
Direktora v.p.i. A.Ģērmanis.”6   

Mārtiņš Stumbergs atbilstoši A.Ģērmaņa 1940.gada 19.septembra rīkojumam sākotnēji 
tika iecelts par 1. šķiras bibliotekāra palīga vietas izpildītāju.7 Taču novembrī situācija bija 
mainījusies: saskaņā ar Izglītības Tautas komisāra Jūlija Lāča (1892 – 1941) 1940. g. 
24.novembra pavēli VB darbiniekiem tika noteikti jauni ieņemamo amatu nosaukumi: Arturs 
Ģērmanis - daļas vadītājs, Mārtiņš Stumbergs – daļas vadītāja vietnieks. Jāpiebilst, ka šai 
pavēlei pievienotajā algu sarakstā norādīts, ka 14 amatpersonas - no kopskaita 53 - ir 
zinātniski darbinieki.8 Šajā VB administrācijas pavēlē arī teikts, ka ar 1941.gada janvāri 
zinātnisko darbinieku skaits samazināts līdz 10, toties personālā bija divi jaunākie zinātniskie 
līdzstrādnieki, bet par svešvalodu tulkiem strādāja 4 darbinieki.9   

                                                 
2 Штрале, Айна.  Судьба латышской книги во время первой советской оккупации.  Acta universitatis scientiarum socialium et 

artis educandi Tallinnensis; Proceedings of the Tallinn University of social and educational sciencis; A 16; Humaniora: Book 
united, Tallin, 1999. – C. 135. – 139.  

3 Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XIX. Materiāli Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku biogrāfiskajai vārdnīcai  Latvijas 
Nacionālā bibliotēka.  Rīga, 1994. – 142.lpp. 

4 Turpat, 137, lpp. 
5 Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XIX.  Bibliotēkas darbinieki stāsta par sevi un bibliotēku. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

Rīga, 1994. – 152.lpp.  
6 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR Valsts bibliotēkas fonds, 235. fonds, 1a apr., 1. lieta, 3.lp. 
7 

Turpat, 11.lp.  
8 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds, 235.lieta, 1a apr, 1.lieta, 19.lp. 
9
 Turpat, 24 – 25.lp. 
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PADOMJU PROPAGANDA BIBLIOTĒKĀ 

Kā galvenā darba funkcija LPSR Valsts bibliotēkā tika noteikta padomju ideoloģijas 
propaganda, marksisma-ļeņinisma literatūras popularizēšana lekcijās, grāmatu izstādēs, 
ieteicamo darbu sarakstos, Staļina konstitūcijas, “VK(b)P vēstures īsā kursa” un līdzīgu 
sacerējumu priekšlasījumos un komentāros. 

Svarīgs moments propagandas darbā bibliotēkās bija pievērst lasītāju uzmanību valsts 
svētku un atceres dienām. Svinību dienās bibliotēku telpu dekorācijai netika žēlots 
tradicionālais sarkanais drapējums un valstsvīru ģīmetņu rāmju zeltījums.   

Sabiedriski politiskās literatūras nabadzīgais krājums radīja problēmas arī propagandas 
darbā.  1941.gada 21. janvārī VB daļas vadītājs Mārtiņš Stumbergs un Lasītavas un abonenta 
sektora vadītāja Elza Štengele rakstīja lūgumu LPSR Komunistiskās partijas aktīva nama 
bibliotēkai:  “Vasts biblioteka laipni lūdz izsniegt sakarā ar rīkojamo grāmatu izstādi valsts 
bibliotēkā Ļeņina piemiņas dienā, Ļeņina Kopotos rakstus uz nedaudz dienām.”10 

Par bibliotēku literāro pasākumu iecienītajiem autoriem bija kļuvuši rakstnieki un 
dzejnieki, kuriem kaut kādā veidā varēja piedēvēt strādniecības vai nabaga ļaužu aizstāvju 
lomu, vai arī kādu citu padomju ideoloģijai tīkamu niansi, bieži vien izkropļojot rakstnieka 
daiļrades patieso jēgu.  Pasākumos regulāri tika „izmantoti” Eduards Veidenbaums, Leons 
Paegle,  Sudrabu Edžus, Vilis Lācis, Antons Austriņš, Anrī Barbiss.   „Skaisti dekorēta lasītava 
ar lozungiem un oriģinālā zīmētām padomju valstsvīru ģīmetnēm”11 – šādi prese apjūsmoja 
kārtējo, obligāto propagandas akciju VB – sarkanarmijas dienai veltītu literatūras izstādi.  
Katru politiski nozīmīgu valsts notikumu VB atzīmēja ar atbilstošu grāmatu un citu materiālu 
skati.  1940./1941. gadā notika V.Ļeņinam un J.Staļinam, kā arī rakstniekam Sudrabu Edžum 
veltīta izstāde.  Prese plaši aprakstīja un reklamēja no Jāņa Misiņa bibliotēkas un VB 
materiāliem komplektēto Pirmajam maijam veltīto izstādi, kas atspoguļoja svētku svinības 
pagrīdē.12 Laikrakstos tika ievietotas fotogrāfijas ar izstādes stendiem, kas demonstrēja 
Latvijā un Krievijā izdoto, savulaik nelegālo literatūru.  Laikraksts „Darbs” rakstīja, ka 
bibliotēkā darbojas sienas avīze „Celtne grāmatai”, kas bibliotekāres Elzas Slokas vadībā 
informēja lasītājus par bibliotēkas un valsts dzīvi.  Korespondents atzīmēja, ka bibliotēkā 
darbojas koris Irēnas Baļķītes vadībā.  

Padomju laika kultūras darbiniekiem bija jārevidē leksika, par ko liecina vadošo 
instanču rīkojums:  „Izglītības Tautas komisāra pavēle.  Visiem skolu priekšniekiem, 
skolotājiem izglītības un kultūras darbiniekiem.  Uzdodu atmest nievājošos dažu tautu 
apzīmējumus. Rakstu un sarunu valodā lietot apzīmējumus: ebreji, lietuvji (lietuvieši).”13 

BIBLIOTĒKU SADARBĪBAI – CITS VIRZIENS  

1940./1941. gadā attīstījās LPSR un vissavienības sakari. Tika slēgti līgumi gan par 
obligātā eksemplāra piegādi, gan atsevišķu izdevumu apmaiņu.  1940.gada 19. oktobrī LPSR 
Izglītības Tautas komisariāta (ITK) Bibliotēku pārvalde saņēma vēstuli no PSRS Zinātņu 

                                                 
10 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds, 235. fonds, 1a apr., 70.lieta, 12.lp. 
11 Valsts bibliotēkā. – Darbs, Nr.39, 1941, 8.fedr. 
12 1.Maija izstāde. – Padomju Latvija, Nr.102, 1941, 27.aprīlī. 
13 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds, 235. fonds, 1 a apr., 3. lieta, 34.lp. 
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akadēmijas (ZA) bibliotēkas direktora Inokentija Jakovkina.14  Vēstulē norādīts, ka PSRS ZA 
bibliotēka ir ieinteresēta saņemt izdevumus, kas iznāk LPSR.  Bibliotēka pieprasīja grāmatas, 
žurnālus, laikrakstus, citu literatūru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu akadēmijas zinātnisko 
darbu plānu izpildi.  Bibliotēka lūdza atbalstu Latvijā izdotās literatūras komplektēšanā.  Tā 
kā PSRS ZA bibliotēka kā obligāto eksemplāru saņēma visu PSRS iespiedprodukciju, tā bija 
gatava organizēt starpbibliotēku abonementu ar visām LPSR iestādēm un bibliotēkām.   

1940.gada1.novembrī Latvijas PSR ITK un VB tika nosūtīta Ļeņingradas Zinātņu 
akadēmijas bibliotēkas prasība par viņiem pienākošos LPSR obligāto eksemplāru.  Par 
sadarbību ar PSRS bibliotēkām liecina arī citi dokumenti:15 Ar PSRS ZA Sabiedrisko zinātņu 
Fundamentālo bibliotēku SBA līgums tika noslēgts 1941.gada 19.februarī.16 SBA līgums bija 
arī ar Tarasa Ševčenko Kijevas Valsts universitātes zinātnisko bibliotēku.17 1941.gada 28.maijā 
SBA līgums tika noslēgts ar PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras 
bibliotēku par pastāvīgu grāmatu un periodikas apmaiņu.18 Dažādu PSRS bibliotēku 
pieprasītā grāmatu apmaiņa radīja grūtības: „1940.gadā pie VB gan tieši, gan ar ITK 
starpniecību griezās vairākas lielās vissavienības bibliotēkas, lūdzot sūtīt literatūru par Latviju, 
tās kultūru un zinātni, pretī apsolot savu literatūru.  VB nebija tik liels dubletu krājums, lai 
varētu apmierināt tādas prasības, tādēļ VB lūdza nodot viņas rīcībā Kultūras Fonda grāmatu 
krājumus.”19   

PSRS INSTITŪCIJAS PĀRŅEM VALSTS BIBLIOTĒKAS VADĪBU 

Valsts bibliotēkai pakāpeniski tika uzspiesti PSRS darba organizācijas principi un 
metodes.  Visos darba līmeņos notika klaja sovjetizācija, kuru vadīja un kontrolēja V.I. Ļeņina 
PSRS Valsts bibliotēka un tai pakļautais Bibliotēkzinātnes kabinets, kā arī Vjačeslava Molotova 
Maskavas Valsts Bibliotēku institūts.  Šīs iestādes kontrolēja bibliotēku darbu gan praktiskā, 
gan teorētiskā līmenī.  Pirmajā padomju gadā veiktās radikālās reorganizācijas 
pamatuzdevums bija pielīdzināt Latvijas bibliotēku darbu Padomju Savienībā pieņemtajiem 
darba principiem.  Par vissavienības iestāžu veikto bibliotēku darba sovjetizācijas koordināciju 
liecina VB un minēto uzraudzības iestāžu savstarpējā korespondence. Piemēram, 1940.gada 
17. decembrī Ļeņina bibliotēkas Bibliotēkzinātņu kabinets nosūtīja VB darba organizācijas 
uzskates materiālus: „V.I.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas izmantošanas noteikumi”, 
„Kataloģizācijas nodaļas tehnoloģiskais process”, „SBA kolektīvo abonentu apkalpošanas 
procesuālā instrukcija”, „Uzziņu un bibliogrāfiskā darba instrukcija” u.c.20 Lai realizētu VB 
darba kontroli un vadību, Bibliotēkzinātņu kabinets apkopoja informāciju par dažādiem VB 
darba aspektiem: kabineta vēstulei pievienots lūgums nosūtīt informatīvus materiālus 
(atskaites, plānus, kā arī materiālus par Latvijas bibliotēku vēsturi). Vēstulē bija lūgums 

                                                 
14 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds, 235. fonds, 1a apr., 256.lieta, 1.lp.  
15 Turpat, 12.lp. 
16 Turpat, 295.lieta, 27.lp. 
17 Turpat, 17.lp. 
18 Turpat, 82.lp. 
19  Vegnere L. Latvijas Valsts bibliotēkas starptautiskie sakari (1919 – 1992): Diplomdarbs. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 

Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra. – Rīga, 1992. – 49.lpp. 
20 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fondds, 235. fonds, 1 apr., 255. lieta, 57.lp. 
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norādīt, kādas papildus instrukcijas un citi paraugmateriāli nepieciešami no Ļeņina 
bibliotēkas.    

Pārorientācija bija darbietilpīga un sarežģīta, tā notika gausi.  Direktors A. Ģērmanis 
1941.gada 1.martā rakstīja Bibliotēku institūtam: „Kas attiecas uz instrukcijām un 
materiāliem par aprakstīšanu (bibliogrāfisko aprakstīšanu) utt. diemžēl jāpaziņo, ka LPSR 
Valsts bibliotēkā tādu pagaidām nav.”21  Martā, protams, vēl nebija rekonstruēti katalogi, jo 
iepriekš minētajā vēstulē direktors norādīja: „Valsts bibliotēkā – lasītavāa un nodaļās ir tikai 
sistemātiskais katalogs, kurā nav ievēroti kaut cik stingri principi.  Katalogi tika veidoti bez 
vienotas vadības.  Ir aizsākts alfabētiskais katalogs, kurā aprakstīta beletristika krievu, daļēji 
vācu un latviešu valodā”.22 Vēstules turpinājumā bibliotēkas direktors izklāstījis alfabētiskā 
kataloga aprakstīšanas principus.  Nolūkā iepazīstināt Maskavas Bibliotēku institūta 
speciālistus ar bibliogrāfiskās aprakstīšanas praksi LPSR VB, tika nosūtīti daži bibliogrāfiskā 
izdevuma „Valsts bibliotēkas biļetens” numuri. 

Tomēr 1941.gada pavasarī VB sovetizētā pārveide risinājās tikai teorētiskā līmenī, to 
apliecina arī cita vēstule: ”Pašlaik bibliotēkas darbs tiek reorganizēts. Tiek izstrādāta jauna 
organizācijas struktūra, instrukcijas, bibliotēkas nolikums” - 1941.gada 4.aprīlī V.Ļeņina 
bibliotēkas Bibliotēkzinātnes kabinetam rakstīja VB direktora vietnieks Voldemārs Rubenis.23 
Savukārt bibliotēkas direktors A.Ģērmanis 1941. gada maijā kabinetam rakstīja: „Sakarā ar 
LPSR Valsts bibliotēkas reorganizāciju mums ir jāatrisina jautājums par bibliotekāro 
klasifikāciju, jo pašreizējo mūsu klasifikāciju nekādā ziņā nevar uzskatīt par pieņemamu. Mēs 
būtu jums pateicīgi par informāciju kā sistemātiskā kataloga klasifikācija atrisināta PSRS 
Valsts V.Ļeņina bibliotēkā un citās jaunuzceltās vai reorganizētās zinātniski universālajās 
bibliotēkās, analogās LPSR Valsts bibliotēkai.”24 Šī VB vadības un Maskavas vadošo instanču 
sarakste liecina, ka radikāla visu bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba virzienu un līmeņu 
pielāgošana PSRS paraugiem pirmajā padomju okupācijas gadā netika īstenota. To pārtrauca 
Otrais pasaules karš. 

ĀRZEMJU SAKARU PĀRORIENTĀCIJA 

Līdz ar pirmās padomju okupācijas sākumu LPSR VB sakari ar ārzemēm nonāca gandrīz 
pilnīgā izolācijā. Bija notikusi kardināla VB ārzemju sakaru orientācijas maiņa. Kopš padomju 
varas pasludināšanas VB galvenokārt sadarbojās ar citām PSRS republikām. Latvijas pirmās 
brīvvalsts periodā 1924. gadā VB tika izveidots starptautiskās apmaiņas birojs, kura uzdevums 
bija apmainīt ar ārzemēm oficiālus, parlamenta un valsts administrācijas dokumentus un 
darbus, kas veikti pēc valdības pavēles un ir valdības finansēti. 1938.gadā sakari bija apmēram 
ar 160 zinātniskiem ārzemju institūtiem un bibliogrāfisku darbu apmaiņa notika ar 98 dažādu 
valstu bibliotēkām.  Atbilstoši likumam, VB no visiem iespieddarbiem bija jārezervē 3 

                                                 
21 Turpat, 4.lp. 
22 Turpat. 
23 Vatvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds, 235.fonds, 1a apr., 255.lieta,114. lp.  

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Reto grāmatu un rokrakstu fonds, Nr. RXA 296, Nr.141.Voldemārs Rubenis jau Latvijas pirmās 
brīvvalsts periodā bijis kreisi noskaņots.  Studējis arhitektūru LU.  Līdz 1940.g. darbojies komunistiskajā pagrīdē.  Bijis arī 
represēts, ieslodzīts.  1940.gadā pēc VB direktora A.Ģērmaņa ieteikuma uzsāka darbu VB.  Kritis Otrajā pasaules karā, precīzi 
bojā ejas dati nav zināmi. 

24 Turpat, 109.lp. 
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eksemplāri latviešu nodaļu dibināšanai valstīs, kurās dzīvo latvieši. Latvijas Republikas 
Izglītības ministrs Pauls Gailītis (1869 – 1943) šo projektu apstiprinājis 1923. gada 7. februārī.25 
Vienu eksemplāru VB gribēja nosūtīt PSRS - glabāšanai Maskavā vai Ļeņingradā, bet 
bibliotēkas administrācijai neizdevās šo ieceri īstenot sarežģīto starptautisko attiecību dēļ. Ar 
dažām Padomju Savienības iestādēm apmaiņa notika, kaut arī sakari nebija oficiāli.26   

Situācija radikāli mainījās līdz ar pirmo padomju okupāciju.  Pēc VB Ārzemju sakaru 
nodaļas LNB bijušās darbinieces Lailas Vegneres sniegtās informācijas27 pirmās padomju 
okupācijas laikā neliela apjoma grāmatu apmaiņa ar ārzemju bibliotēkām notika, taču 
mainījās literatūras nosūtīšanas organizācija – grāmatas sūtīja ar Vissavienības ārzemju sakaru 
biedrības Starptautisko grāmatu apmaiņas nodaļas starpniecību.  Mazinājās arī starptautiskie 
Starpbibliotēku abonementa (SBA) sakari: 1940. gadā VB no ārzemēm saņēma piecas 
grāmatas, bet nosūtīja deviņas.28    

KRĀJUMU KVANTITATĪVĀS UN KVALITATĪVĀS PĀRMAIŅAS 

      VB krājums pirmās padomju okupācijas periodā strauji pieauga, taču uz šo faktu 
jāraugās diferencēti. VB nonāca ne tikai pēc padomju iniciatīvas organizētās sabiedrisko 
organizāciju bibliotēku sagrāves pārpalikušie grāmatu krājumi, bet arī baltvācu repatriantu 
atstātās vērtības, kā arī, kopš 1941.gada 1.janvāra, no PSRS republikām sūtītie obligātie 
grāmatu eksemplāri.29  PSRS lielākās bibliotēkas no saviem rezerves un apmaiņas fondiem 
sāka sūtīt iepriekšējos gados izdoto padomju literatūru.  Pirmās padomju okupācijas gada 
pirmajos 10 mēnešos VB fonds pieauga par 800 000 vienībām.30 Liela daļa likvidējamo 
bibliotēku krājumu nonāca VB.  Taču skaidrs, ka lielais grāmatu skaits nenonāca apritē.  
A.Ģērmanis rakstīja: „Neapzinātu grāmatu bija pilns 5 stāvu spīķeris, nams Jaunielā un vēl 
dažās vietās.  Grāmatas jāpārvieto, jānovieto, kaut arī rupjās grupās jāsistematizē, daudz 
grāmatu jākataloģizē.”31  Nākamās, nacistiskās okupācijas laikā, kad VB bija pārdēvēta par 
Zemes bibliotēku, fondu stāvoklis bijis šāds: ”Aptuveni pusmiljons vienību, respektīvi, ceturtā 
daļa Zemes bibliotēkas fonda nebija pat inventarizēta, bet kā bezvērtīga masa gulēja kaudzēs 
noliktavās.”32 

VB krājumu satura pārveidošana bija cieši saistīta ar izmaiņām izdevniecību darbā.  
Grāmatzinātnieks Konstantīns Karulis (1915-1997) referātā “Grāmata pirmajā padomju 
okupācijas gadā. Atmiņas un skaitļi” rakstīja, ka pārmaiņas grāmatniecībā sākās ar 1940. gada 
20. jūniju, kad pie darba ķērās jaunais Ministru kabinets, tā sauktā „tautas valdība”. Ministru 

                                                 
25 Kluce, Margarita.  Latvijas Valsts bibliotēkas darbība buržuāziskās Latvijas laikā.  (1919.g. aug. – 1940g. jūl.).  V.Lāča LPSR 

Valsts bibliotēka.  Raksti. IV., Rīga, “Zvaigzne”, 1973. - 34.lpp. 
26 Turpat, 34 – 35.lpp. 
27 Vegnere L. Latvijas Valsts bibliotēkas starptautiskie sakari (1919 – 1992): Diplomdarbs. Latvijas Universitāte, Filoloģijas 

fakultāte, Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra. – Rīga, 1992. – 49.lpp. 
28 Turpat.  
29 Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XIX.  Latvijas Nacionālā bibliotēka.  Rīga, 1994.  Nozīmīgāko notikumu un faktu 

hronoloģija (1019 -94 IV). – 162.lpp. 
30 Turpat. 
31 Bibliotēkas darbinieki stāsta par sevi un bibliotēku: Arturs Ģērmanis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti: XIX. – Rīga, LNB, 

1994. – 153.lpp. 
32 Dreimane J. Rīgas bibliotēkas nacistiskās okupācijas laikā (1941–1944): Maģistra darbs, LU Filoloģijas fakultāte, 

Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra. – Rīga, 1998. – 26.lpp. 
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kabinets pieņēma lēmumu par nacionalizētajiem apgādniecību un poligrāfiskajiem 
uzņēmumiem, kurus iekļāva Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldē (VAPP).  
VAPP darbojās deviņas apgādniecības:  Sabiedrisko, politisko un ekonomisko, Zinātnisko, 
Pedagoģisko rakstu,  Jaunatnes, Daiļlilteratūras, Mākslas, Dziesmu un nošu, Praktisko zinātņu, 
Laikrakstu un žurnālu apgādniecības.  Par grāmatu produkcijas saturu pirmajā padomju 
okupācijas gadā Konstantīns Karulis rakstīja: „Kā redzams, ļoti liels ir politiskās, sociāli 
ekonomiskās un tehniskās literatūras īpatsvars – kopā 44,7%, tātad gandrīz puse no visiem 
izdevumiem”.33 

Tolaik valstiski nozīmīgākā bija Sabiedrisko, politisko un ekonomisko rakstu 
apgādniecība.  Šīs literatūras izdevumu metieni bija grandiozi. Politisko literatūru lielos 
metienos izdeva arī citi apgādi, piemēram, „Valsts politisko rakstu apgādniecība” laida klajā 
Andreja Višinska darbu „Padomju valsts konstitucionālie principi”, kas iespiests 15 000 
eksemplāros.34 

Sabiedrisko, politisko un ekonomisko rakstu apgādniecības produkcija parādījās tikai 
1941.gada pavasarī, tādēļ tā saucamās marksisma-ļeņinisma literatūras trūka, trūka arī 
literatūras, kas atspoguļo padomju dzīvi.  Bibliotēkām bija jāpārvar grūtības, realizējot 
padomju propagandas programmu.   

VB vadība bija spiesta meklēt iespējas, kā nodrošināt sabiedrību ar sociālistisko 
literatūru. Notikumu hronoloģija liecina, ka administrācija pie šī uzdevuma risināšanas ķērās 
nekavējoties.   VB direktora Mārtiņa Stumberga 1940. g. 29. jūnijā izdotais 47. rīkojums 
liecina, ka, pirmkārt, tika revidēti pašmāju krājumi – plašam lasītāju lokam tika atvērts 
Latvijas brīvvalsts laika specfonds, vai kā to dēvēja brīvvalsts periodā – nevēlamās literatūras 
krājums, pieejai tika nodota PSRS prasībām ideoloģiski atbilstošā literatūra: „Uzaicinu visus 
Valsts bibliotekas nodaļu vadītājus nekavējoties pārņemt no Valsts bibliotekas arhīva, resp. no 
E.Zuitiņa literatūru, kura izdota P.S.R.S., kā arī komunistisko literatūru, kas izdota citās valstīs, 
neatkarīgi no valodas.”35  Latvijas brīvvalsts laikā slepenībā turētais literatūras krājums tagad 
noderēja, lai piesegtu komunistiskās literatūras trūkumu VB.  

Par to cēla trauksmi arī prese - laikraksts Пролетарская правда 1940.gada 5. oktobrī 
norādīja: „Sevišķi asi jūtams jaunāko padomju grāmatu trūkums.  Pagaidām vāji pārstāvēts 
grāmatu katalogs par atsevišķām Padomju Savienības dzīves nozarēm, arī nodaļa, veltīta 
Marksa, Engelsa, Ļeņina, Staļina darbiem”.36  Par VB krājuma sovjetizāciju informēja arī 
bibliotēkas direktors A.Ģērmanis.  Preses intervijā viņš norādīja, ka VB iegādājas padomju 
izdevumus, kas pieejami Latvijas tirgū.  Sistemātiski tiekot pasūtītas grāmatas Padomju 
Savienībā.  Notiekot grāmatu apmaiņa ar Padomju Savienības bibliotēkām, ko plānots 
paplašināt.  Presē parādījās informācija, ka ierosināts jautājums par PSRS iespiedprodukcijas 
obligātā eksemplāra piegādāšanu VB.  A.Ģērmanis informēja, ka Vissavienības Grāmatu 
palāta ieteikusi ierosināt prasību PSRS Tautas Komisāru padomē iekļaut VB to grāmatu 
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krātuvju skaitā, kas saņem PSRS izdevumu obligāto eksemplāru.  A.Ģērmanis arī norādīja, ka 
VB tiek veidotas marksisma – ļeņinisma literatūras nodaļas, arī nodaļas, veltītas kultūrai, 
sabiedriskajai dzīvei, tehnikai PSRS. Taču šīs nodaļas atrodoties dīgļa stadijā, un, kā minēja 
bibliotēkas direktors, jāpieliek pūles, lai tās novestu līdz pilnībai.37   

Arī Izglītības Tautas komisāra vietnieks Pēteris Valeskalns (1899-1987) iepazinās ar VB 
darbu. Viņš sarunā ar laikraksta „Darbs” pārstāvi norādīja, ka aktuāls ir VB grāmatu krājuma 
paplašināšanas jautājums ar PSRS izdotajām grāmatām.  ITK Tautas Komisāru padomē 
ierosinās priekšlikums, lai VB no visām PSRS republikās iznākošajām grāmatām piešķirtu 
brīveksemplāru.38 Šī prasība tika apmierināta un no 1941.gada janvāra VB sāka saņemt 
vissavienības obligāto eksemplāru no visām grāmatām, kas izdotas PSRS.  Bez tam bibliotēka 
saņēma grāmatas no Maskavas Bibliotēku kolektora.39  Kādā 1940.gada 30.septembra 
dokumentā norādīts, ka LPSR izdevumu komplektēšanas pamatavots bija seši LPSR apgādu 
obligātie eksemplāri, ko saņēma VB.40  

 Par bibliotēku nozares metodiskās literatūras krājuma sovjetizāciju liecina bibliotēkas 
direktora A.Ģērmaņa pasūtījumi grāmatnīcās.  Piemēram, VAAP grāmatnīcā 1940.gada 
4.oktobrī: „Nadežda Krupskaja.  Bibliotēku darbs”, „Uzziņu un bibliogrāfiskais darbs masu 
bibliotēkās”, Надежда  Круnская.  Что писал и говорил Ленин о библиотеках, Материалы по 

пропaганде стaлинской пятилетки, PSRS Valsts bibliotēkas ieteicošās bibliogrāfijas izdevums 
Чтo читать о Сталинской конституции.  VB pieprasīja arī literatūru par PSRS pieredzi 
bibliotēku darba jautājumos: par SBA, krājumu komplektēšanu, bibliogrāfisko rādītāju 
sastādīšanu, ieteicošo bibliogrāfiju, bibliotēku tehniku.41  1940.gada 14.oktobrī E.Etttingera 
grāmatveikalā A.Ģērmanis pasūtīja ieteicošo literatūru par Staļinu.42  Tajā pašā grāmatveikalā 
tika pasūtīti arī padomju bibliotēkzinātnes profesionālie žurnāli: visi 1940.gada Красный 
библиотекарь numuri, padomju laikrakstu 1940. gada komplekti: Литературная газета, 
Известия, Правда.43  

SPECFONDS 

        Padomju bibliotēku darba būtiska detaļa bija tā saucamie speciālie krājumi jeb 
„specfondi”, kas tika organizēti republiku nozīmīgākajās bibliotēkās.   

Specfonds VB pastāvēja gan brīvvalsts laikā, gan pirmās padomju okupācijas laikā, gan 
Zemes bibliotēkā, nacistiskās okupācijas periodā, gan okupācijas periodā pēc Otrā pasaules 
kara.  Formāli šo fondu darba organizācija trīs Latvijas vēstures posmos radikāli nemainījās, 
taču pilnībā mainījās to saturs. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka nevēlamā vai speciālā fonda 
vadītājs gan Latvijas brīvvalsts laikā, gan pirmās padomju un vācu okupācijas gados, kopš 
1923. gada un pēckara okupācijas pirmos gadus, bijis VB darbinieks Eriks Zuitiņš (1889-1980). 

                                                 
37 Turpat. 
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Saglabājušās dokumentālas liecības par Erika Zuitiņa iecelšanu amatā.  VB direktors A. 
Ģērmanis lūdzis LPSR ITK Valsts drošības pārvaldes 7.nodaļu ļaut pildīt slepenos darbus 
speciālās apsardzes priekšnieka amatā LPSR VB Latviešu sektora vadītājam „biedram” Erikam 
Zuitiņam.44 Lūgumam sekoja anketa ne vien par E.Zuitiņa, bet arī viņa dzīvesbiedres un 
vecāku biogrāfijām.  1941.gada 28. aprīlī pienākusi 7.nodaļas atbilde – tā neiebilst pret 
„pilsoņa” Zuitiņa pielaišanu pie slepenajiem dokumentiem.45 

        VB specfondā nonāca „kaitīgās” grāmatas, kas bija ietvertas LPSR Galvenās literatūras 
un izdevniecību pārvaldes publicētajos trīs aizliegto grāmatu un brošūru sarakstos (kopumā 
4302 nosaukumi).   

Pirmajā padomju okupācijas gadā specfondi tika veidoti trijās bibliotēkās. LPSR 
cenzūras vadošās iestādes Galvenās literatūras un izdevniecību pārvaldes (GLP) vadītājs Kārlis 
Grīnvalds kādā pavēlē norāda: „Atļaut Valsts un [Rīgas pilsētas] Misiņa bibliotēkām paturēt 
divus eksemplārus no katras izņemtās grāmatas un brošūras viņu glabāšanai un izlietošanai 
saskaņā ar noteikumiem par speciālo grāmatu fondu”.46  K.Grīnvalds neko nav minējis par 
speciālo grāmatu fondu Latvijas Valsts Universitātes bibliotēkā.   

Specfondu ierīkošanas kārtība PSRS bija vienota, to darba un izmantošanas 
noteikumus detalizēti noteica Maskavas attiecīgo iestāžu sastādītās un sūtītās instrukcijas. 
Šādu instrukciju ar LPSR GLP starpniecību 1941.gada 11.aprīlī saņēma arī Valsts bibliotēka.   

Instrukcija bija izstrādāta jau 1938.gada oktobrī.  VB to sūtīja PSRS Tautas Komisāru 
padomes (TKP) pilnvarotais kara noslēpumu glabāšanai presē un PSRS GLP vadītājs Nikolajs 
Sadčikovs. „Instrukcija par periodisko un neperiodisko izdevumu īpašajiem fondiem PSRS 
bibliotēkās,”47 skrupulozi reglamentēja īpašo fondu veidošanu, lietošanu, kontroli. Instrukcijā 
noteikts, ka īpašos fondus atļauts veidot Maskavas un Ļeņingradas centrālajās bibliotēkās, 
padomju un autonomo republiku centros, autonomo apgabalu centros, kā arī novadu un 
apgabalu pilsētās.  Instrukcija paredzēja kāda literatūra iekļaujama īpašajos fondos.  Tā 
galvenokārt bija izdotā, bet vēlāk GLP izņemtā literatūra, izdevumi ar norādēm “slepeni”, 
“pilnīgi slepeni” un tikai dienesta lietošanai paredzētā literatūra, kā arī novecojusī, GLP 
izņemtā literatūra ar zinātnisku nozīmi. Instrukcijā ir piebilde, ka īpašā fonda veidošana 
beidzas divus mēnešus pēc šīs instrukcijas saņemšanas.  Maskavas sūtītais reglaments 
izstrādāts līdz visniecīgākajam sīkumam: īpašajam fondam jāiekārto slepena, aizzīmogota 
inventāra grāmata ar bibliotēkas direktora parakstu, jāsastāda īpašā fonda slepens katalogs, 
īpašā fonda literatūras lietošanai (zinātniskiem pētījumiem vai kādiem citiem sevišķiem 
nolūkiem) bija vajadzīga bibliotēkas direktora atļauja, iestādes partijas vai sabiedriskas 
organizācijas vēstule, kur norādīta tēma, pie kuras attiecīgā persona strādā, kā arī 
nepieciešamās specfonda literatūras uzskaitījums. Izrakstus no lasītajam izsniegtās īpašā 
fonda literatūras pārskata kontrolēja bibliotēkas direktors vai par īpašo fondu atbildīgais 
darbinieks.  Instrukcijas izpildi kontrolēja vietējā GLP.  Tās kolektīvais autors bija PSRS GLP 
grāmattirdzniecības tīkla un bibliotēku kontroles sektors.  
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Kaut gan specfonda pārzinis E.Zuitiņš tika apstiprināts amatā tikai 1941.gada 28.aprīlī, 
saglabājies dokuments liecina, ka speciālās literatūras fonds VB tika veidots jau 1941.gada 
janvārī.  Šo faktu apliecina VB direktora Artura Ģērmaņa 1941.gada 29.janvāra pavēle, kurā 
minēts, ka sākot ar 1941.gada 29.janvāri aizliegts izsniegt lasīšanai šādu literatūru: 

•  visus laikrakstus un žurnālus, kas iznākuši pirms 1940.gada 21.jūnija (atskaitot nelegālo 
LKP, komjaunatnes un sociāldemokrātu literatūru), 

•  visas ārzemēs izdotās grāmatas, žurnālus un laikrakstus (līdz to pārbaudīšanai), 

• visu sarakstā neminēto, bet sociālistiskajai iekārtai, PSRS iekšējai un ārējai politikai un 
marksisma-ļeņinisma teorijai naidīgo literatūru.48 

VB KRĀJUMA PAPILDINĀJUMA AVOTS – LIKVIDĒTĀS BIBLIOTĒKAS 

      Pirmajā padomju okupācijas gadā tika likvidētas aptuveni 650 sabiedrisko organizāciju - 
biedrību, korporāciju, kā arī kameru bibliotēkas.  Nacionālo biedrību bibliotēku slēgšana bija 
īpaši sāpīga mazākumtautību iedzīvotājiem, jo šeit bija iespēja lasīt grāmatas poļu, lietuviešu, 
ebreju, igauņu u.c. valodās.  Vairākums nacionālajām biedrībām konfiscētās literatūras 
nonāca VB, kur tā ilgi netika apstrādāta.  1922. gadā Latvijas Republikas izsludinātais Likums 

par Valsts bibliotēku noteica: ”Valsts bibliotēkai ir pirmtiesība iegūt bibliotēkas vai atsevišķas 
grāmatas no organizācijām un biedrībām, kuras pašas likvidējas.”49 Pirms bibliotēkas 
likvidēšanas VB tika iesniegti likvidējamās bibliotēkas grāmatu saraksti.  Izvērtējot sarakstus, 
tika izlemts par slēdzamās bibliotēkas fonda daļas vai visa fonda iekļaušanu bibliotēkas 
krājumos. Ja piedāvātās grāmatas VB jau bija, biedrību likvidatori varēja rīkoties ar 
likvidējamās bibliotēkas fondu pēc saviem ieskatiem - nodot grāmatu krājumus kādai 
organizācijai vai citai bibliotēkai. Bija aizliegts likvidējamo sabiedrisko organizāciju īpašumus 
pārdot.  Kad jautājums par turpmāko likvidējamās bibliotēkas fonda likteni bija izlemts, VB 
vai arī likvidējamās bibliotēkas likvidatori par pieņemto lēmumu informēja ITK. 

LATVIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU BIEDRĪBU BIBLIOTĒKU KRĀJUMI VB 

          Par mazākumtautību bibliotēku likvidāciju liecina dokumenti. Tie nav saglabājušies 
par visām likvidētajām sabiedrisko organizāciju bibliotēkām, bet to ir pietiekošs skaits, lai 
gūtu ieskatu par likvidācijas gaitu un rezultātu. 

1940.gada decembrī „Latvijas Poļu biedrības” likvidācijas komisijai adresētā VB 
vēstule: ”Atbildot uz Jūsu š.g. 28.novembra rakstu un iesniegtajiem katalogiem Valsts 
bibliotēka lūdz piesūtīt visas likvidētās „Poļu biedrības” grāmatas”.50  

        Arī „Daugavpils Lietuvju biedrības” (lietuviešu) bibliotēkas grāmatas vēlējās pārņemt 
VB.51  Saskaņā ar „Daugavpils lietuvju biedrības” likvidācijas komisijas priekšsēdētāja B.Plinera 
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ziņojumu VB nonāca 60 šīs bibliotēkas grāmatu.52 Kāds cits dokuments liecina arī par 
„Latviešu - lietuviešu vienības” grāmatu iekļaušanu VB.53   

        Valsts bibliotēkas 1941.gada 6.marta vēstulē Nr.841, kas adresēta „Rīgas žīdu 
saviesīgās biedrības” (ebreju) likvidācijas komisijai, pieprasīts: „Pieliekot klāt no „Rīgas žīdu 
sav.” Biedrības likvidācijas kataloga izvēlēto grāmatu sarakstu, lūdzam sarakstā minētās 
grāmatas piesūtīt Valsts bibliotēkai”.54 

        „Latviešu - britu biedrības” bibliotēkas daļu - 230 grāmatas tika plānots nodot Latvijas 
Valsts universitātes Vēstures un Filoloģijas fakultātei. Ap 300 grāmatu izvēlējās VB.55 Te jāmin, 
ka augstskolu grāmatu krājumos nonāca arī studentu biedrību bibliotēkas. Piemēram, 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas studentu biedrības „Šalkone” bibliotēku saskaņā ar VB 
un likvidatoru sarakstes dokumentiem tika paredzēts nodot akadēmijas Mežsaimniecības 
fakultātei, daļu grāmatu tomēr izvēlējās VB. Arī daļu no „Latviešu - britu biedrības” Jelgavas 
nodaļas bibliotēkas grāmatām pārņēma VB.56  

Vērtīgus grāmatu krājumus atklāja arī citas organizācijas. Tā Latvijas komunistiskās 
partijas kominternes sekcijas Malienas apgabala Gulbenes rajona komiteja 1940. gada 
21.septembrī ziņoja VB:  “Pārņemot Stāmerienas pili, tika pārņemta arī bibliotēka ar 
apmēram līdz tūkstoš sējumu ļoti vērtīgu vecu izdevumu: Bairona darbu pirmie 
oriģinālizdevumi un tml.  Un divas Latvijas apgabalu kartes ap 150 gadus vecas”.57

 

DAŽU BALTVĀCU BIBLIOTĒKU LIKTENIS 

Viena no bagātākajām grāmatu krātuvēm Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā bija Rīgas 
Vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēka.  Latvijas Valsts Vēstures arhīva materiāli 
liecina, ka 20.gadsimta 30.gados bibliotēkas fonds sasniedza līdz 70 000 iespieddarbu 
(grāmatas, periodiskie izdevumi, kalendāri un sīkiespieddarbi. Krājums bija sadalīts 50 
nodaļās, centrālo vietu ierādot Baltijas un tai tuvo zemju vēstures literatūrai. Bibliotēkā 
glabājušies arī kultūrvēsturiski rokraksti un ģenealoģiski materiāli.58 Analizējamā laika 
perioda sākumposmā bibliotēka atradās Pieminekļu valdes pagaidu glabāšanā. Saskaņā ar 
bibliotēku likvidēšanas vispārējiem noteikumiem, 1940.gada rudenī to pārņēma VB. Zināma 
cieņa šim kultūrvēsturisko materiālu kopumam tika parādīta nacistiskās Vācijas okupācijas 
gados, kad Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēka bija pieejama Zemes 
bibliotēkas lasītājiem kā atsevišķa struktūrvienība. Taču vēlāk kā atsevišķa vienība bibliotēka 
vairs netika saglabāta. Pašlaik bibliotēkas grāmatas atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un citu bibliotēku krājumos.59  

Liepājas vācu svētās Trīsvienības baznīcas draudzes evanģēlisko sieviešu palīdzības 
biedrības bibliotēkas grāmatas sākotnēji bija nodotas Liepājas pilsētas bibliotēkai.  1940.gada 

                                                 
52 Turpat, 59.lp. 
53 Turpat, 26.lp. 
54 Turpat,100.lp. 
55 Latvijas Valsts arhīvs, 700. fonds., 1.apr., 911. lieta., 92.lp. 
56 Turpat, LPSR VB fonds,  235.fonds, 1.apr., 190. lieta, 96.lp. 
57 Turpat. 17.lp. 
58 Zanders, Viesturs. Zinātnisko biedrību bibliotēkas Latvijā 19.gs. - Nota Bene, Nr 3, 1993.,3.-6.lpp. 
59 Turpat. 
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31.janvārī biedrības likvidatori adresējuši vēstuli Latvijas Republikas Izglītības ministrijas 
Mākslas un kultūras lietu pārzinim par biedrības bibliotēkas grāmatu jautājumu.  Taču 
jautājums tika izlemts tikai 1940.gada oktobrī - VB izvēlējās daļu grāmatu un neiebilda pret 
pārējo nodošanu Liepājas pilsētas bibliotēkai.60   
 

KAMERU BIBLIOTĒKU LIKVIDĀCIJA   

        Pirmās padomju okupācijas laika vispārējais bibliotēku likvidācijas vilnis „aiznesa līdzi” 
arī kameru bibliotēkas.  

Autoritārās iekārtas periodā Latvijā tika nodibinātas 6 kameras: Tirdzniecības un 
rūpniecības, Lauksaimniecības, Amatniecības, Darba, Rakstu un mākslas un Profesiju kamera. 
LVA krājumos ir informācija par Rakstu un mākslas kameras un Profesiju kameras bibliotēku 
likvidēšanu.   

Rakstu un mākslas kamera tika nodibināta 1938.gadā. Tā apvienoja rakstniecības, 
glezniecības, tēlniecības, mūzikas un skatuves mākslas darbiniekus, kā arī laikrakstu un citu 
iespieddarbu izdevējus un tirgotājus. Blakus Profesiju kamerai Rakstu un mākslas kamera bija 
otra lielākā Latvijas garīgā darba veicēju pārstāvētāja.  100 kameras locekļus uz 3 gadiem 
iecēla sabiedrisko lietu ministrs no kameras prezidija ieteiktiem kandidātiem.  Kameras 
galvenie uzdevumi bija šādi: rakstu mākslas izpratnes padziļināšana, kopšana, veicināšana un 
attīstīšana, darba un profesijas ētikas goda un cieņas nostiprināšana, tautas seno gara mantu 
un paražu uzturēšana.  Likums kamerai piešķīra juridiskas personas tiesības.  Kamera bija 
pakļauta sabiedrisko lietu ministram, kas to pārraudzīja.61   

LVA dokumenti liecina par kameru bibliotēku likvidācijas gaitu.  

Valsts bibliotēka 1940. gada 18.novembrī vēstulē Nr.2591 ziņoja Izglītības Tautas 
komisāram:  „Latvijas Rakstu un mākslas kameras likvidācijas komisija, ar Valsts bibliotēkas 
piekrišanu nodevusi Valsts Vēsturiskajam muzejam 479 grāmatas, paturot sev virsīpašuma 
tiesības.  Atlikušās grāmatas minētās kameras likvidācijas komisija vēlas nodot Preses 
darbinieku arodbiedrībai bibliotēkas papildināšanai.  No šīm atlikušām Kameras bibliotēkas 
grāmatām Valsts bibliotēka izvēlējās un patur savām vajadzībām ap 275 sējumus, un tai nav 
iebildumu pret pārējo grāmatu nodošanu Preses darbinieku arodbiedrībai.”62 

Tika likvidēta arī Latvijas Profesiju kameras bibliotēka. Profesiju kamera apvienoja 
1938.gadā 5. maijā pieņemtajā likumā par Latvijas Profesiju kameru, vai izglītības ministra 
lēmumā noteiktus Latvijas profesionālos darbiniekus.  Pēc likuma Profesiju kamerā vienojās 
agronomi, arhitekti, ārsti, augstskolu mācību spēki, farmaceiti, inženieri, juristi, kultūras 
darbinieki, veterinārārsti u.c.  Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem Profesiju 
kameras uzdevums bija darba un profesijas ētikas nostiprināšana, kas cieši saistīta ar minēto 
profesiju pārstāvju pienākuma un atbildības sajūtu. Šo uzdevumu īstenošanai kamera 
apvienoja profesionālos darbiniekus tiesiskā, sabiedriskā un saimnieciskā organizācijā, kā arī 

                                                 
60 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds, 235.fonds, 1.apr., 190.lieta, 2.lp. 
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pārstāvēja profesionāļu intereses publiskās iestādēs.  Profesiju kamerai bija juridiskas 
personas tiesības.63      

VB 1940.gada 13.novembra vēstulē Nr. 2553, kas adresēta Izglītības tautas komisāram 
raksta: „Latvijas Profesiju kameras likvidators lūdz Valsts bibliotēkas piekrišanu  likvidējamās 
kameras bibliotēkas grāmatu nodošanai Centrālajai pedagoģiskajai bibliotēkai un Darba 
Tautas komisariātam dibināmā arodu pētīšanas institūta vajadzībām. Valsts bibliotēka 
pārbaudot iesniegto grāmatu katalogu izvēlējās sev ap 60 grāmatu un tai nebūtu iebildumu 
pret pārējo grāmatu nodošanu minētajām iestādēm”. M.Stumbergs – V.B. direktora palīgs, K. 
Tannis – vecākais grāmatvedis.  Kopējais Latvijas Profesiju kameras grāmatu kopskaits 
dokumentā nav minēts. 64

 

KULTŪRAS FONDA GRĀMATU LIKTENIS 

        Kultūras fonds (KF) bija īpašs pabalstu fonds garīgās kultūras veicināšanai Latvijā, ko 
1921.gada 18. novembrī nodibināja Kārļa Ulmaņa valdība.  KF sākumā pastāvēja pie Izglītības 
ministrijas, kā īpaša iestāde tas izveidots ar Satversmes sapulces 1921. gada 4. maija likumu. 
Tā ienākumus veidoja 3% piemaksas pie tarifa par preču, bagāžas un pasažieru pārvadāšanu 
pa visiem Latvijas dzelzceļiem, izņemot valsts apmaksātos pārvadājumus, 3% piemaksas no 
alkoholisku dzērienu cenām.  Ar 1928. gada 25. maija likuma grozījumu, kas stājās spēkā 
1929.gada 1. aprīlī, dzelzceļa tarifa piemaksas KF tika atņemtas, piešķirot tās ceļu fondam. 
Kultūras fonda summas izmantoja zinātnes, mākslas un izglītības veicināšanai, kā arī 
pabalstiem kultūras darbiniekiem un iestādēm, prēmijām, stipendijām, ārzemju ceļojumiem 
izglītības nolūkā, zinātnes un mākslas popularizēšanai.  No 1922. līdz 1932. gadam KF 
sakomplektēja 772 tautas bibliotēkas un nodeva tās iestādēm, organizācijām, pašvaldībām, 
izveidojot publiskas brīvbibliotēkas.  Grāmatu izdošanai KF sniedza pabalstus, prasot pretī 
izdotās grāmatas ekvivalentu, ko sadalīja bibliotēkām. No izcilākajiem un nozīmīgākajiem KF 
izdevumiem minami Kārļa Mīlenbaha (1853-1916)  un Jāņa Endzelīna (1873-1961) „Latviešu 
valodas vārdnīca”, Augusta Ģintera bibliogrāfisks rādītājs „Latviešu zinātne un literatūra” 
u.c.65   

       1940./41. gadā ITK pastāvēja Kultūras fonda nodaļa. Taču 1940.gada septembrī bija 
izveidojusies situācija, par kuru ITK informēja VB direktors: ”Kultūras fonda nodaļai ir lieli 
grāmatu krājumi, kurus turpmāk izdalīšanai tautas bibliotēkām neizsniegs nepiemērotā 
satura dēļ…”66 Turpmāk vēstulē izteikts lūgums izmantot KF grāmatas apmaiņai ar PSRS 
bibliotēkām. Jautājums par Kultūras fonda grāmatu krājumu tālāko likteni vēl nebija 
atrisināts, tajā pašā vēstulē minēts, ka iespējama KF grāmatu krājuma pāriešana VB pārziņā. 
Jautājums par KF krājumiem nebija atrisināts vēl pavasarī - 1941.gada 10.martā, jo VB daļas 
vadītājs Andrejs Ģērmanis vēlreiz rakstīja Izglītības Tautas komisāram, atkārtoti norādot, ka 
Kultūras fonda rīcībā ir lieli grāmatu krājumi, ko pats izdevis, vai ko saņēmis kā ekvivalentu 
par valsts piešķirtajām summām, kā arī grāmatas, kas ieplūdušas Draudzīgā aicinājuma 
rezultātā. Sakarā ar KF likvidāciju VB direktors lūdza sekmēt minēto grāmatu krājumu 
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nodošanu VB gan pamatkrājumu papildināšanai, gan apmaiņai ar vissavienības zinātniskajām 
bibliotēkām. Derīgās grāmatas, kas pēc tam paliktu pāri, VB atdotu pašvaldību bibliotēkām. 
Nevērtīgās, kaitīgās, atskaitot dažus eksemplārus, nodot VB speciālajam fondam, pārējās – 
pārstrādāšanai.  Turpinājumā VB direktors lūdza TIK atļaut glabāt minētās grāmatas 
līdzšinējās telpās un paturēt Kultūras fonda darbinieku K.Preisu par šī grāmatu krājuma 
pārzinātāju līdz laikam, kad Valsts bibliotēkai būs iespējams grāmatas pārņemt.67   

LPSR VALSTS GRĀMATU PALĀTAS ORGANIZĒŠANA 

       Pirmajā padomju varas gadā bibliogrāfiskā darba procesus bija paredzēts pārveidot pēc 
vissavienības parauga.  LVA glabājas Valsts bibliotēkas direktora A. Ģērmaņa 1940.gada 
31.augustā rakstīta vēstule Vissavienības Grāmatu palātai, kurā viņš lūdz informēt par 
iespējamiem nākamās LPSR Grāmatu palātas pienākumiem.  Tātad Latvijas bibliogrāfijas 
sovetizāciju, kas neapšaubāmi bija padomju varas iestāžu uzspiesta, it kā veicināja paši 
latvieši.  A.Ģērmanis prasīja padomus gan par obligātā eksemplāra izsūtīšanas un saņemšanas 
kārtību, gan par informatīvajiem preses statistikas apkopojumiem PSRS.  Pirms tam VB 
Bibliogrāfijas nodaļā “Valsts bibliotēkas biļetenā” reģistrēja un bibliografēja Latvijas preses 
produkciju, veidoja preses statistiskos pārskatus, ko iesniedza Valsts Statistikas birojam. Valsts 
bibliotēkas sniegtā informācija tika apkopota gada izdevumā “Latvijas statistikas 
gadagrāmatā”. A. Ģērmanis rakstīja, ka preses statistikas darbs tiek veikts nepilnīgi, ar 
informācijas “pārrāvumiem”, tādējādi it kā pamatojot nepieciešamību Bibliogrāfijas nodaļu 
pārvērst par patstāvīgu institūciju, pēc citu PSRS republiku parauga, dodot tai nosaukumu 
Grāmatu palāta vai Bibliogrāfijas institūts, kas varētu labāk īstenot dzīvē teorētiskos un 
praktiskos bibliogrāfijas uzdevumus.  A. Ģērmanis lūdza padomu un atbalstu jautājumā par 
LPSR VB krājuma papildināšanu ar PSRS obligāto eksemplāru. VB pieprasīja Krievijas PFSR, 
Baltkrievijas PSR, Igaunijas un Lietuvas PSR obligātos eksemplārus, pretī piedāvājot LPSR 
obligāto eksemplāru.  LPSR obligāto eksemplāru saņemtu arī Vissavienības Grāmatu palāta, 
Valsts ar darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotā M. Saltikova – Ščedrina Publiskā bibliotēka, 
V.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka, PSRS Zinātņu Akadēmijas bibliotēka.68 Atbildot uz šo vēstuli, 
Vissavienības grāmatu palāta 1940. gada 16.septembrī atsūtīja Valsts bibliotēkai materiālus 
par preses izdevumu valsts reģistrācijas organizāciju PSRS un ieteica VB LPSR valdībā rosināt 
jautājumu par Grāmatu palātas dibināšanu, kā arī aicināt PSRS Tautas Komisāru padomi 
iekļaut VB to PSRS grāmatu krātuvju skaitā, kas saņem PSRS obligāto eksemplāru. Gadījumā, 
ja grāmatu palātas veidošana jautājums tiktu atrisināts pozitīvi, Vissavienības Grāmatu palāta 
sniegtu palīdzību – gan izsūtot metodiskos materiālus, gan sniedzot instruktāžu uz vietas 
republikā.69    

LPSR ITK lūgums par grāmatu palātas organizēšanu tika apstiprināts 1940.gada 16. 
novembrī: TKP rīkojums Nr. 498 paredzēja, ka pie VB tiek dibināta Valsts Grāmatu palāta ar 
abu iestāžu vienotu pārvaldi.70 Vissavienības Grāmatu palāta sniedza jaundibinātajai iestādei 
metodiskus norādījumus, arī apkopoja LPSR preses situāciju raksturojošu bibliogrāfisku un 
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statistisku informāciju.71 Spriežot pēc Vissavienības Grāmatu palātas 1941. gada 13. janvāra 
vēstules, tā izdeva iespiestās katalogu kartītes visās PSRS tautu valodās (PSRS republiku 
valodās); vienu eksemplāru latviešu valodā Vissavienības Grāmatu palāta piedāvāja sūtīt VB 
un aicināja Latvijas bibliogrāfus sekot tulkojuma kvalitātei.72 Jāpiebilst, ka iespiesto katalogu 
kartīšu komplekti tika veidoti Latvijā pirmās republikas laikā.73 Par latviešu kartītes iespiešanu 
bibliotēkas direktors rakstīja Vissavienības Grāmatu palātai: ”Tiklīdz tiks pareizi nostādīts 
darbs mūsu Grāmatu palātā, varēs risināt jautājumu par latviešu kartītes izgatavošanu šeit pie 
mums…74 Par to, ka VB plānojusi kartīšu iespiešanu, liecina šai vajadzībai pasūtītais papīrs 
VAPP.75 Latvijas Valsts arhīvā (LVA) diemžēl nav dokumentu, kas precizētu divus neskaidrus 
jautājumus: pirmkārt, vai obligātā eksemplāra apmaiņa notika starp republikām un iestādēm, 
kuras vēstulē norādījis A. Ģērmanis. Otrkārt, vai iespiestā kataloga kartītes LPSR tika 
iespiestas vēl pirms vācu okupācijas. 

IZDEVUMI 

Par VB izdevumu plānošanu liecina 1940. 2. decembrī nākamā gada vajadzībām VAPP 
pieprasītais papīrs.  Valsts bibliotēka prasīja pārvaldei papīru šādiem iespieddarbiem: „Valsts 
bibliotēkas biļetenam”, grāmatu apraksta kartiņām, kā arī Augusta Ģintera (1885-1944) 
sastādītajiem bibliogrāfiskajiem darbiem:  „Latvijas zinātne un literatūra” 1936., 1937. un 
1938. gada izdevums (katrs 1000 eks.) un izdevumam „Latviešu zinātne un literatūra” 1906. – 
1907. (1000 eks.).76    

Par VB neatlaidīgajiem centieniem izdot A. Ģintera darbus liecina arī cits dokuments.  
VB 1941. 24. februārī TKP priekšsēdētājam adresēja vēstuli, kurā lūgts piešķirt līdzekļus 
bibliogrāfa A. Ģintera darbu izdošanai: VB par Kultūras fonda līdzekļiem pakāpeniski 
iegādājusies A. Ģintera sastādīto žurnālos, kalendāros un rakstu krājumos iespiesto rakstu 
sistemātiska rādītāja manuskriptu „Latviešu zinātne un literatūra” par laiku no latviešu 
rakstniecības sākuma līdz 1914.gadam ieskaitot.  A. Ģinters piedāvāja izdošanai minētās 
bibliogrāfijas manuskripta turpinājumu – par 1915. – 1916. gadu. Par darbu autors prasīja 
7200 rbļ.  VB direktors A.Ģērmanis lūdza Kultūras fondam piešķirt minēto summu no fonda 
līdzekļiem, jo, sedzot to no Valsts bibliotēkas budžeta, tiktu atrauti līdzekļi grāmatu 
iegādei.77 

LVA dokumentos glabājas lūgums VAPP iespiest bibliogrāfisko grāmatu „Latvijas 
zinātne un literatūra” 1935., 1936., un 1937. g.78 

       Valsts bibliotēkas vadības plāni netika īstenoti.  A.Ģintera manuskripts „Latvijas 
zinātne un literatūra” par 1935.gadu vācu armijas iebrukuma periodā atradās tipogrāfijā un 
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76 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR Valsts bibliotēkas fonds, 235.fonds, 1a apr., 209.lieta, 15.lp.  
77 Turpat, 70. lieta, 116.lp.  
78 Turpat. 



47 

bija salikts, 22 lapas iespiestas, taču tas iznāca jau pēc pirmās padomju okupācijas beigām – 
1942. gadā. Padomju periodā tika izdotas tikai divas „Valsts bibliotēkas biļetena” burtnīcas.79 

 

ĒKU JAUTĀJUMS 

Latvijas brīvvalsts laikā VB bija izvietota divās ēkās – Pils laukumā 2 (Čakstes laukumā 
2, padomju periodā Pionieru laukumā 2) un Jaunielā 26. 1940. gadā bibliotēkas bilancē tika 
nodota arī ēka Anglikāņu ielā 5. 

Ēku problēma bija sasāpējusi jau tolaik.  Situāciju VB ēkās komentējis Izglītības Tautas 
komisāra vietnieks Pēteris Valeskalns (1899-1987): „Savu mūžu neesmu redzējis tik bēdīgas 
bibliotēkas telpas un tādu iekārtojumu. Patlabanējās telpas valsts bibliotēkai ne tikai nav 
piemērotas, bet pat grūst kopā.  Zāles un istabas tā pārblīvētas grāmatām, ka nav iespējams 
arī bibliotēkas kārtīgs darbs.  Šo apstākļu dēļ neapmierinoša arī grāmatu glabāšana un 
novietošana”80  Preses informācijā parādās arī ziņa, ka tiekot meklēta papildus ēka VB 
vajadzībām.  Šāda ēka tika atrasta, un kopš 1940./1941. gada mijas VB aizņēma arī bijušo 
bankas ēku Jēkaba ielā 6/8 (padomju periodā Komjaunatnes ielā 6/8).81 Kā liecina kāds 
LVAdokuments bibliotēkas darba apritē iegūtā ēka iekļāvās 1941. gada 7.martā, kad tai tika 
nozīmēts sētnieks.82 

Cik aktuāla tolaik bija jaunas ēkas celtniecība VB krājumiem, to apliecina 1941.gada 7. 
aprīļa VB direktora A.Ģērmaņa vēstules vairākām PSRS bibliotēkām: Sverdlovskas publiskajai 
bibliotēkai, Rostovas apgabala bibliotēkai (KPFSR), Baltkrievijas PSR valsts bibliotēkai un citu 
PSRS teritorijā jaunuzceltu bibliotēku vadītājiem. Direktors informēja, ka VB visdrīzākajā laikā 
gatavojas celt jaunu ēku un ka tās projektēšana tūlīt sāksies. Viņš vēlējās izmantot PSRS 
jaunuzcelto bibliotēku ēku administrāciju pieredzi celtniecības organizēšanā un lūdza atsūtīt 
paraugmateriālus: bibliotēku plānus kopijas, fotogrāfijas.83   

VB DARBA RĀDĪTĀJI 1940./1941. GADĀ 
DARBINIEKI 

Pirmajā padomju okupācijas gadā VB jūtami palielinājās darba apjoms, pieauga 
krājumi, tomēr pāri visam bija uzdevumi, kas saistīti ar padomju propagandu.  Bibliotēkā 
ievērojami pieauga darbinieku skaits.  1940. gada septembrī VB bija 42 darbinieki – 37 
bibliotekāri, 5 kalpotāji.84 7 darbinieki ar augstāko izglītību, 23 ar vidējo izglītību, 6 ar 
nepabeigtu vidējo, 1 ar pamatskolas izglītību. 

                                                 
79 Пeрeльмутер Н.  Государственная библиотека Латвийской ССР в период 1940 – 1946 гг.  V.Lāča Latvijas PSR Valsts 

bibliotēka.  Raksti. IV. - 81.lpp. 
80 Valeskalns P. Neciešami apstākļi Valsts bibliotēkā. – Darbs, Nr 41, 1940, 20.sept. 

 

82 Latvijas Valsts arhīvs, LPSR VB fonds,  235. fonds, 1a apr., 1. lieta, 29.lp. 
83 Latvijas valsts arhīvs, LPSR VB fonds,  235. fonds, 1a apr., 295. lieta, 53.lp. 
84 Пeрeльмутер Н.  Государственная библиотека Латвийской ССР в период 1940 – 1946 гг.   V.Lāča Latvijas PSR Valsts 

bibliotēka.  Raksti. IV. – 70 - 84.lpp. 
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Kā redzams, vairumam bibliotēkas darbinieku bija vidējā izglītība. Janvāra štatu 
saraksts liecina, ka darbinieku skaits pakāpeniski auga – janvārī 53 darbinieki,85 martā 73,86 
maijā,87 bet jūnijā – 121 darbinieks.    

 
 
 

Lasītāju apkalpošana.  1939 – 194088 
Darba rādītāji lasītavā 1939. gada aprīlis – 

1940. gada marts 
1940. gads 

Reģistrētie lasītāji 
Apmeklētība 

3 177 
28 237 

3 234 
25 062 

Izsniegto grāmatu skaits 
Lasītavā 
No dublešu nodaļas 

 
62 238 
15 778 

 
67 039 
8 813  
(1940.gada jūnijā 
nodaļu likvidēja) 

 
Pārkāpjot 1939. gada aprīļa – 1940. gada 17. jūnija slieksni, bija radikāli mainījusies 

politiskā situācija, daļēji mainījās arī darba rādītāji Valsts bibliotēkas lasītavās.   

Spriežot pēc N. Perelmuteres iepriekš pieminētajā rakstā ievietotā grafiskā zīmējuma, 
reģistrēto lasītāju skaita pieaugums 1939. gada aprīlī – 1940. gada martā, salīdzinot ar 1940. 
gada beigām, bija niecīgs – lasītāju skaits pieauga tikai par 57 lasītājiem. 

Toties laikā no 1940.gada marta līdz 1940. gada beigām ievērojami saruka Lasītavas 
apmeklētība - par 3175 lasītājiem. 

Savukārt izsniegto grāmatu skaits lasītavā ievērojami pieaudzis - līdz 1940.gada 
beigām - par 4601 grāmatu. 

No dublešu nodaļas līdz 1940.gada maijam vēl turpināja izsniegt grāmatas, bet 1940. 
gada jūnijā nodaļu likvidēja.  Jūnijā dublešu nodaļa paspēja izsniegt 8 813 grāmatas. 

 
 

Lasītāju apkalpošana: 1941.gada 1. ceturksnis89 
Reģistrēti lasītāji                                            573  
Apmeklētība                                                  8 124  
Izsniegums lasītavā                                        22 676  vienības 
Izsniegums individuālajā abonementā        14 862  vienības 

 

                                                 
85 Turpat.  
86 Turpat. 
87 Turpat. 
88 Turpat, 78.lpp. 
89 Пeрeльмутер Н.  Государственная библиотека Латвийской ССР в период 1940 – 1946 гг.   V.Lāča Latvijas PSR Valsts 

bibliotēka.  Raksti. IV. – 79.lpp. 
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Bibliogrāfiskās uzziņas 1940 gadā90 

Rakstiskas uzziņas                                                                     10 
Mutiskas uzziņas                                                                       510 
Bibliografēti raksti no periodiskiem izdevumiem                   50 000 
                                                                                                                          
 

 
Bibliogrāfiskas uzziņas  1941.gada 1.ceturksnis91 

Rakstiskas uzziņas                                                        1 
Mutiskas uzziņas                                                          50 
Bibliografēti raksti no periodiskiem izdevumiem     12 500 
 

 

Secinājumi 

1.  Padomju kultūrpolitikas kundzības rezultātā tika sagrauti profesionālie sakari ar ārzemju 
bibliotēkām.  Ievērojami mazinājās VB piedalīšanās starptautiskās bibliotēkzinātnes 
profesionāļu komunikācijās.  Likvidēts Latvijas brīvvalsts laikā 1924. gadā izveidotais VB 
literatūras starptautiskās apmaiņas birojs. 
2.  Pirmajā padomju okupācijas gadā tika noārdītas Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā iekoptās VB 
darba tradīcijas, bija centieni pārkārtot bibliotēkas dzīvi pēc padomju paraugiem, bet īsajā 
laika sprīdī – vienā gadā – pārveide bibliotēkā drīzāk radīja haosu, ne pēc padomju parauga 
organizētu kārtību. 
3.  Pirmās padomju okupācijas (1940–1941) laikā Latvijas galvenā grāmatu krātuve kaut arī 
saglabāja institucionālo patstāvību, faktiski kļuva atkarīga no citu PSRS republiku valsts 
bibliotēku darbības parauga. 
4.  Par VB primāro funkciju kļuva padomju ideoloģijas propaganda, marksisma-ļeņinisma 
literatūras popularizēšana (grāmatu izstādēs, sanāksmēs, priekšlasījumos), sovjetizācijas 
politikas īstenošana. 
5.  LPSR Valsts bibliotēkas darba virzienus noteica un ideoloģiski kontrolēja V.I. Ļeņina PSRS 
Valsts bibliotēka un tai pakļautais Bibliotēkzinātnes kabinets, kā arī Vjačeslava Molotova 
Maskavas Valsts Bibliotēku institūts. 

 6.  Padomju varai „kaitīgie” izdevumi tika ievietoti reorganizētajā VB speciālās literatūras 
fondā (specfondā). Izdevējprodukciju un informācijas filtrāciju pārraudzīja pēc padomju 
parauga izveidotā LPSR Galvenā literatūras un izdevniecību pārvalde (Glavļits), kas izdeva trīs 
aizliegtās literatūras sarakstus (kopumā 4302 nosaukumi no aprites izņemamo grāmatu). 
7. VB pārpludināja literatūra (galvenokārt krievu valodā) no citām PSRS republikām: 
vissavienības obligātie eksemplāri (kopš 1941.gada janvāra), apmaiņas kārtā saņemtie 
izdevumi, Maskavas Bibliotēku kolektora komplektētās grāmatas. Tika piegādāti arī seši 
obligātie eksemplāri no visiem LPSR izdevniecību iespieddarbiem.  Padomju varas desmit 
mēnešos bibliotēkas krājums pieauga par 800 000 vienību. 

                                                 
90 Turpat, 80.lpp. 
91 Turpat. 
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9. VB nonāca ap 650 padomju okupācijas varas likvidēto sabiedrisko organizāciju (toskait 
baltvācu organizāciju) bibliotēkas, kā arī Kultūras fonda un Draudzīgā aicinājuma akcijā 
komplektētās grāmatas. Pārvestie krājumi tika izvietoti haotiski, laika un darbinieku trūkuma 
dēļ netika sistematizēti.  
10. Nenotika iecerētā katalogu rekonstrukcija (kvalificētu kadru trūkums, darbinieku 
noslogotība ar PSRS izdevumu apstrādi). 
11.  1940.gadā pēc citu padomju republiku parauga pie VB tika izveidota Grāmatu palāta, kas 
pildīja valsts reģistrējošās bibliogrāfijas uzdevumus. Tika izdotas divas „Valsts bibliotēkas 
biļetena” burtnīcas. A.Ģintera sagatavotais manuskripts „Latvijas zinātne un literatūra” par 
1935.g. palika neizdots (iznāca 1942.gadā). 
12.  Tomēr VB darbības tradīcijas netika pilnībā sagrautas, jo, piemēram, turpinājās Latvijas 
brīvvalsts laikā aizsāktais Valsts reģistrējošās bibliogrāfijas darbs, un, kaut arī mokoši lēni, 
tomēr virzījās Latvijas brīvvalsts laikā aizsākto bibliogrāfisko izdevumu veidošana.  
13.  Nevar runāt par krasu VB darba tradīciju laušanu pēc nacistiskās Vācijas okupācijas.  
Nacistiskās Vācijas periodā tradicionālie bibliotēkas (tolaik Zemes bibliotēkas) darba virzieni 
turpinājās, piemēram, darbs pie bibliogrāfisko izdevumu veidošanas, obligātā eksemplāra 
komplektēšanas.  VB pildīja savas valsts galvenās bibliotēkas funkcijas gan kā Valsts bibliotēka 
Latvijas pirmajā brīvvalstī, gan kā LPSR Valsts bibliotēka pirmās padomju okupācijas periodā, 
kā Zemes bibliotēka Nacistiskās Vācijas okupācijā, kā arī kā LPSR Valsts bibliotēka otrajā 
padomju okupācijā. 
14.  Līdz ar padomju kultūrpolitiskā režīma atjaunošanu 1944.gadā, pirmkārt, VB atjaunoja 
propagandas funkcijas, kā arī sakarus ar PSRS bibliotēkām un kultūras iestādēm.  
15.  Radikāla visu bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba virzienu un līmeņu pielāgošana PSRS 
paraugiem, pirmajā padomju okupācijas gadā netika īstenota.  To pārtrauca Otrais pasaules 
karš. 
 
Summary. On June 17, 1940, Riga the capital of Latvia was invaded by the Soviet Red Army. 
On August 5 Latvia was incorporated into the U.S.S.R. The political, economic and social life 
of the country was subjected to the rules of the Soviet Union and dominated by the Soviet 
ideology. Russification significantly influenced the cultural life and the libraries in Latvia. The 
first occupation time is still a ‘blank spot’ in the history of the National Library of Latvia. 
Detailed investigation of the facts and processes and document analysis in archives will help 
to evaluate the detriment to the libraries and cultural environment of Latvia done by the 
occupation powers in 1940 – 1941.  
 

 


