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Latvijas dabas pētnieku privāto arhīvu 

un bibliotēku likteņi



Latvijas dabas pētnieku portreti (XIX-XX gs.)
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Privāto bibliotēku nodošana vāciskās 
Rīgas Dabaspētnieku biedrības krājumam
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Rīgas Dabaspētnieku biedrības zīmogs, kuru

izmantoja bibliotēkas izdevumu apzīmēšanai

(vismaz no 1850. līdz 1939. gadam)

Pārskats par dāvinājumiem biedrības bibliotēkai (1924)



Dabaspētnieku arhīvi valsts atmiņu institūciju krājumos

Latvijas Nacionālā bibliotēka

✓ Baltvācu ornitologa Haralda fon Loudona (1876-1959) arhīvs (1881-1918) (savākts 1920. gadā, apstrādāts

1968.-70. gados).

✓ Ornitologa Kārļa Griguļa (1886-1972) arhīva neliela daļa

✓ Zoologa Egona Tauriņa (1907-1989) arhīva neliela daļa (saņemta 1997. gadā)

Latvijas Universitātes muzejs

✓ Zoologa Jāņa Lūša (1897-1979) arhīvs

✓ Dažādu citu dabas pētnieku, kuri saistīti ar LU, arhīvu daļas

Latvijas Nacionālais Dabas muzejs

✓ Ornitologa Kārļa Griguļa (1886-1972) arhīva neliela daļa

✓ Baltvācu ornitologa Ferdinanda Štolla (1874-1966) arhīva daļa (saņemta no radiniekiem 1990. gados)
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Zoologa Oskara fon Lēvisa (1838-1899) arhīvs
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Pirmā grāmata par putniem

latviešu valodā (1893. gads)

Oscar von Löwis (1838-1899)
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Zoologa Egona Tauriņa arhīvs
Sadalīts pa daļām – LLA muzejs, LNB, BIOL, LOB un autora arhīvs

1907-1989
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Dabas pētnieku ar zinātnisko grādu arhīvi LVA
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Entomologs Zandis Spuris (1923-1998) savā bibliotēkā

Rīgā, 04.06.1965. Foto no Z.Spura fonda R.Matroža arhīvā

Ornitologs Juris Lipsbergs (1939-2020) savā bibliotēkā Rīgā, 1970. gads. Negatīvs no J.Lipsberga fonda

R.Matroža arhīvā

Dabaspētnieku privātās bibliotēkas
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Latvijas dabas pētnieku privāto arhīvu un bibliotēku 
pārņemšana
Pēdējos 18 gados (2004-2022) autoram, aktīvi veicot Latvijas dabas izpētes vēstures materiālu apzināšanu, galveno

uzmanību veltot mūsu ornitoloģijas (mazāk zooloģijas) vēsturei, uzrunājot galvenokārt vecākās paaudzes pētniekus vai to

mantiniekus, izdevās no privātajiem pētnieku arhīviem un bibliotēkām pārņemt unikālus materiālus. Kā rezultātā tika

izveidots vienots vēsturisko materiālu krājums.
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Pārņemti dabas pētnieku privātie arhīvi

Zandis Spuris (1923-1998)

ap 6,000 vienības

Juris Lipsbergs (1939-2020)

ap 4,000 vienības

Ģirts Kasparsons (1933-2015)

ap 3,000 vienības Jānis Baltvilks (1944-2003)

ap 300 vienības

Zanda Spura arhīvs
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Jāņa Baltvilka (1944-2003) dienasgrāmatas par prakses laiku Barenca jūras rezervātā «Septiņas salas», 1963. gads.

Dienasgrāmatas un lauka pieraksti
Kopskaitā ap 350 kladēm (1935 - mūsdienas)
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Jura Lipsberga (1939-2020) dienasgrāmata par putnu novērojumiem Sibīrijas izsūtījuma periodā, 1955. gads
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Zoologa Zanda Spura sarakste ar grāmatas autoru – Džeraldu Darelu (1925-1997), ar lūgumu precizēt
dzīvnieku sugu zinātniskos nosaukumus, 1980. gads.

Kopskaitā ap 6,600 vienībām (1923-2020)

Korespondence
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Līgums par suņa iznomāšanu putnu pētījumiem Engures ezerā, 1961. gads.

Dokumenti
Kopskaitā ap 2,800 vienībām (XX gs)
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Fotogrāfijas
Kopskaitā ap 11,500 vienībām (1925-2019) + 8,000 noskenēti attēli no citu pētnieku / dabas izpētes organizāciju 

arhīviem

Ģirta Kasparsona negatīvi, 1950.-1963. gadi.
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Cilvēku un vietu atpazīšana uz attēliem
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Cilvēku atpazīšana uz attēliem
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Fotogrāfijas, kas saņemtas 2006. gadā no Skolu muzeja direktora Jāņa Siliņa (1883-1960) mazmeitas Baibas

Menkes (ASV) ģimenes arhīva (1943) un jaunā naturālista Zanda Spura (1923-1998) stāsts (1994).
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Bibliotēku pārņemšana
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Zinātniskie žurnāli no barona Karla fon Drahenfelda (Carl Heinrich von Drachenfelds, 1830-1881)

bibliotēkas, nopirkti Rīgas antikvariātā 2007. gadā



21

Oriģināli separāti un raksti periodikā par ārzemju putniem (arī dažādos veidos kopēti - uz fotopapīra, negatīvos, u.c.) 

(ap 800 vienību, 1850-2020)

Rakstu separāti

1854. gads 1905. gads 1921. gads
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Oriģināli izdevumi un kopijas, ar roku pārzīmētas, pārfotografēto karšu fotogrāfiju izdrukas un negatīvi)

(1911+, ap 400 vienībām)

Kartogrāfija

oriģināli
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Ielūgumi uz Latvijas un PSRS dabas pētnieku jubileju pasākumiem (61 vienība, 1949-1997)

Ielūgumi uz dabas pētnieku jubilejām
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Putnu dziesmu ieraksti (plates, magnetofona kasetes un «babīna» lentes, CD) un video filmas (VHS, CD, DVD) (1960-2011,

ap 50 vienībām)
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Faleristikas un citu ornitoloģisko artefaktu kolekcija (1962+, ap 400 gab.)
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Filatēlijas (1959+, pastmarkas un aploksnes, 220 gab.), filokartijas (1930+, kartiņas, 200

gab.), filotaimijas (kalendarīši, 47 gab.), stikofilijas (ap 1970+, uzlīmes, 55 gab.),

filumēnijas (1966+, sērkociņu etiķetes un kastītes, 65 gab.) un ekslibru kolekcijas.
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Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcijas «Gada putns» reklāma uz «Lattelekom» telekartēm (2000-2007, metiens – no 50

000 līdz 200 000 gab.)



28

Lauka somas (1954 – mūsdienas)
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Secinājums

Pašlaik ir vitāli svarīgi apzināt un censties pārņemt vecākās

paaudzes pētnieku rīcībā esošus privātos arhīvus un zinātniskās

bibliotēkas, lai tos saglabātu un izmantotu ar dabas pētījumu

vēstures izpēti saistītajās publikācijās, populāri-zinātniskajās

ziņās masu medijos un sociālajos tīklos. Ar katru gadu šādi

nepieprasīti arhīvi un bibliotēkas tiek zaudētas.



Paldies par uzmanību!

Pateicos vecākās paaudzes dabas 
pētniekiem un to radiniekiem, saviem 

kolēģiem un draugiem, par pretimnākšanu 
un laipnu atļauju pārņemt, apstrādāt, 
sistematizēt un saglabāt nākamajām 

paaudzēm, kā arī izmantot savās 
publikācijās un ziņās sociālajos tīklos, 

unikālus vēsturiskus materiālus par dabas 
pētījumiem Latvijā, kuri saglabājušies 
daudzu pētnieku privātajos arhīvos un 

bibliotēkās!


