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Ieskats bibliotēkas vēsturē / pirmsākumi

• Liepājas Annas (latviešu) draudzes mācītājs 
Johans Andreass Grunts aicina pilsētas 
iedzīvotājus apvienoties grāmatu mīļotāju 
biedrībā, sastāda biedrības un bibliotēkas 
dibināšanas plānu.

• 1777. gadā Mārtiņnedēļas trešdienā, 13. novembrī 
tiek dibināta pilsētas un lasīšanas bibliotēka 
(Stadt- und Lesebibliothek).

Johans Andreass Grunts



• Bibliotēkas darbību regulē bibliotēkas statūti. 

• Grāmatas tiek iegādātas par sabiedriskiem 
līdzekļiem (no biedrības biedru iemaksām un lasītāju 
ziedojumiem).

• Bibliotēku pārzina direktorāts – divi direktori un viens 
bibliotekārs.

• Pirmajā sanāksmē par direktoriem tika apstiprināti 
pilsētas mācītāji Johans Grunts un Jākobs Preiss, 
par bibliotekāru ievēlēja teoloģijas kand. Kārli Ritihu.



• Statūtos bija noteikts, ka bibliotēkai ik pa 2–3 gadiem jāizdod iespiesti 
bibliotēkā ienākušo grāmatu katalogi. 

• No bibliotēkas dibināšanas līdz 1796. gadam ieskaitot tika izdoti kopumā 
19 iespiesti katalogi.

• Pastiprinoties cara cenzūrai, 1799. gadā bibliotēka tika slēgta, taču 
grāmatu fonds vēl tiek papildināts. Bibliotēkas darbība pilnībā apsīka pēc 
Grunta nāves 1802. gadā.

• Grāmatu fonds ilgus gadus tiek glabāts pilsētas rātsnama bēniņos. 



Bibliotēkas darbības atjaunošana

• 1839. gadā pēc Lielās ģildes vecākā Kārļa 
Gotlība Ūliha ierosinājuma pilsētas 
bibliotēkas darbība tiek atjaunota.

• Ūlihs uzraksta aicinājumu Liepājas pilsētas 
iedzīvotājiem ziedot grāmatas bibliotēkai.

• 1888. un 1905. gadā iznāk divi iespiestie 
grāmatu katalogi.

Kārlis Gotlībs Ūlihs



Vecbibliotēkas krājums

• Bibliotēkas krājuma atsevišķa daļa. 

• Krājumā atrodas 16.–19. gs. 
izdevumi.

• Sakārtots 1930. gadu otrajā pusē, 
par pamatu ņemot 1905. gadā 
izdoto iespiesto grāmatu katalogu.

• Aptuveni 6 000 vienību vairāk kā 
20 valodās. 



Vecākā grāmata – 1510. gads

“Der neue Layenspiegel von rechtmassigen 
Ordnungen in burgerlichen und peinlichen 
Regimenten. Auch der Goldene Bulle. 
Konigliche Reformation Landfrieden. Auch 
Bewahrung gemeiner Recht und anderen 
Anzeigen.”

“Der neue Layenspiegel” jeb “Jaunais Laju 
spogulis” izdots Ausburgā, Vācijā, 1510. gadā.





Vecākā grāmata latviešu valodā – 1734. gads

“Swehta Behrnu Mahziba, oder, Der 
Kleine Catechismus dess Seelingen 
Herrn Lutheri, durch etliche gar kurze 
und nutzliche Fragen erklahret.”

Izdota Rīgā, Zāmuela Lorenca Frēliha 
spiestuvē, 1734. gadā. 



Svarīgāko Kurzemes likumu krājums

“Fasciculus rerum curlandicarum primus” jeb 
“Svarīgāko Kurzemes likumu krājums”

Izdota Rostokā, 1729. gadā. 



Stendera gramatika

“Lettische Grammatik”

Izdota 1783. gadā.

Pirmā pilnīgākā latviešu valodas 
mācība. 



Arminius un Tusnelda

“Grossmuthiger Feldherr Arminius, 
oder, Herrman als ein tapfferer 
Beschirmer der deutschen Fryheit 
nebst seiner Durchlauchtigen 
Thussnelda”

Izdota Leipcigā, 1689.–1690. gadā. 





Dāmu bibliotēka

“Bibliotheque Universelle des Dames”



Ieraksti grāmatās









PALDIES PAR UZMANĪBU!
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