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Liepājas Lasāmbibliotēka un tās pirmie grāmatu katalogi   

Lasāmbibliotēka (Lesebibliothek) bija iestāde, kurā 18. un 19. gadsimta lasītāji par nelielu samaksu 

varēja lasīt periodiskus izdevumus, kā arī jaunas un ne tik jaunas grāmatas. Līdztekus tām pastāvēja arī 

lasīšanas biedrības (Lesegesellschaft), kurām nebija pielāgotu bibliotēkas telpu, bet to ietvaros žurnāli 

un grāmatas tika nodoti no viena lasītāja citam. Pirms 1760. gada biedrību un bibliotēku, kas pulcētu 

lasītmīlētājus vācu zemēs nebija daudz. Bet jau pāris desmitus gadu vēlāk tās strauji izplatījās un teju 

katra pilsēta vēlējās nodibināt savu lasīšanas biedrību. Turklāt bija ne vien iespēja lasīt, bet arī 

socializēties, diskutēt un apmainīties ieteikumiem, viedokļiem un idejām.   

Kurzemes un Zemgales hercogistē pirmā lasāmbibliotēka tika nodibināta Liepājā 1777. gadā. Tā gan 

nav lasāmbibliotēka tās klasiskajā Centrāleiropas izpratnē, jo savas durvis lasītājiem vēra tikai divas 

reizes nedēļā, toties tai bija atsevišķa telpa sākumā rātsnamā, bet vēlāk – jaunajā skolas ēkā1, kā arī 

naturāliju un monētu kolekcijas. Galvenā uzmanība tika pievērsta grāmatu izsniegšanai. Bibliotēkas 

dibinātājs Johans Andreass Grunts bija Liepājas Annas latviešu draudzes mācītājs. Viņa izstrādātajā 

plānā minēts, ka 1777. gadā pirmo reizi sanācis 61 grāmatu mīļotājs un šai sanāksmē tika nodibināta 

pilsētas un lasīšanas bibliotēka (Stadt- und Lesebibliothek), apstiprināti tās statūti, kas noteica, kurš var 

būt par bibliotēkas lasītāju un kādi ir tā pienākumi, tika paredzētas grāmatu iegādes ievirzes pa zinātņu 

nozarēm, iecelta bibliotēkas vadība.2 Īpaši jāuzsver, ka bibliotēka bija demokrātiska, jo lasīt varēja 

jebkurš neatkarīgi no dzimuma un sabiedriskā stāvokļa, ja vien samaksāja iestāšanās naudu un turpmāk 

regulāri maksāja biedra naudu. Bibliotēkas noteikumos skaidrots, ka par šo naudu tiek iegādātas 

grāmatas un iesietas tumši brūnos sējumos.  

No 1777. līdz 1796. gadam tika iespiesti 19 bibliotēkas katalogi, kuros tā reģistrēja savus jauieguvumus, 

kā arī uzskaitīja ziedotāju vārdus. Pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes iekļaušanas Krievijas impērijā 

1795. gadā katalogu izdošana apsīka, jo šādi grāmatu pārskati raisīja pārlieku impēriskās cenzūras 

interesi. Pēc ziņas, ka Grunta bibliotēka izplatot grāmatas par revolucionāriem notikumiem Parīzē, kuras 

“uzticīgs ķeizara pavalstnieks var lasīt tikai ar šausmām”, 1798. gadā Cenzūras valde nosūtīja uz Liepāju 

izmeklēšanas komisiju. Komisija konstatēja, ka bibliotēka ir izsniegusi lasītājiem vismaz 40 aizliegtas 

grāmatas.3 Pēc šī nelaimīgā gadījuma bibliotēka tika slēgta un savu darbību atsāka tikai pēc 1839. gada 

pēc Lielās ģildes vecākā Kārļa Gotlība Uliha ierosinājuma. 

No 19 lasāmbibliotēkas izdotajiem katalogiem līdz mūsdienām ir nonākuši 7, to oriģināli tiek glabāti 

Krievijas valsts seno lietu arhīva Maskavā. Pagājušā gadsimta 70. gados atsūtītās kopijas ir gājušas 

zūdībā, taču 2020. gada vidū tika saņemtas to elektroniskās kopijas, kuras tagad ir pieejamas Liepājas 

Centrālā zinātniskā bibliotēkā. Šie unikālie grāmatu reģistri sniedz ieskatu 18. gadsimta Liepājas 

lasītājiem piedāvātajā literatūras klāstā. Šeit ir uzskaitītas grāmatas par vēsturi, lauksaimniecību, 

filozofiju, reliģiju, ārstniecību, ekonomiku un citām jomām kā arī daiļliteratūra. Liepājas 

lasāmbibliotēka ir piedāvājusi interesentiem plašas izglītības un izklaides iespējas. Grāmatas 

galvenokārt ir vācu valodā, taču ir arī latīņu, poļu un franču valodās. Ne mazums ir no franču valodas 

tulkotu grāmatu un ne mazums to, kuras veltītas franču revolūcijai.  

Bibliotēkas grāmatu dažādība atspoguļojas arī franču grāmatu piedāvājumā, piemēram, liepājnieks 

varēja izlasīt vācu zemēs populāro Luija Sebastjāna Mersjē (Louis-Sébastien Mercier) grāmatu “Parīzes 

aina” (Tableau de Paris) ar sīkiem Francijas galvaspilsētas ikdienas aprakstiem, vai arī pavisam 

praktiskam nolūkiem domāto, Mišela Prokopa-Kuto (Michel Procope-Couteaux) uzrakstīto grāmatu ar 
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padomiem, lai tiktu pie vīriešu kārtas mantinieka “Māksla dzemdināt zēnus” (L'Art de faire des 

garc̜ons). 

Liepājas lasāmbibliotēkas pirmie katalogi, līdzīgi nupat minētai “Parīzes ainai”, veido pilsētas 18. 

gadsimta otrās puses ainu visā tās dažādībā un vēlmē veidot izglītotu sabiedrību, gluži kā bibliotēkas 

zīmogā ar bišu stropu un sanošām bitēm iemūžinātā devīze – mums un sabiedrībai. 
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