
 



Latvju grāmata – 1922.–1931.  

Kritikas, grāmatniecības un bibliogrāfijas mēnešraksts, ar 1925.g. – Kritikas un grāmatniecības žurnāls. Iznāca reizi mēnesī, ar 

1924.g. – 6 reizes gadā. 1500 eks. 

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Redaktors  R. Egle. Faktiskais redaktors K. Egle. 

Izdevējs   Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība, ar 1927.g. – R. Egle. Žurnāla izdošanas organizētājs bija A. Gulbis.  

Mazā lasītāju skaita dēļ žurnāla izdošana sagādāja biedrībai lielus materiālus zaudējumus, tāpēc tā no izdevuma atteicās.  

 

 

 

 

 

Žurnāls Latvju Grāmata ir 

pirmais kritikas, grāmatniecī-

bas un bibliogrāfijas mēneš-

raksts latviešu valodā. Desmit 

gadu pastāvēšanas laikā tajā 

visai pamatīgi atspoguļota ne 

tikai sava laika latviešu un cit-

tautu grāmatniecība, bet arī 

sakopoti un pirmoreiz publicēti 

daudzi kultūrvēsturiski materiāli 

par latviešu kultūras darbinie-

kiem un literatūras attīstību.   

 

 

 

„Es uzņēmos galveno darba 

un vadības slodzi. Rūdolfs de-

va tikai vienu otru rakstu un 

skaitījās par redaktoru. Visa 

darīšana bija manās rokās. 

Rūdis pat daudzreiz teica, ja 

viņam kāds prasīja, ka viņš 

nekā nezinot, lai prasot brālim 

Kārlim.”   

     

   K. Egles f. 896., 4 

      



Grāmatrūpniecības Biļetens – 1925. – 1926.  

Latvijas Grāmatrūpniecības uzņēmēju savienības orgāns [žurnāls]. 

Iznāca neregulāri. 

Izdots un iespiests  Rīgā.  

Redaktors  J. Grīnbergs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvju Grāmata vēl joprojām ir 

vienīgais latviešu bibliogrāfijas 

un literatūras kritikas žurnāls, 

kas veltīts tikai šīm tēmām. Kā 

nozīmīgs latviešu literatūras 

vēstures, kritikas un bibliogrāfi-

jas izdevums tas savu vērtību 

nav zaudējis arī šodien. Mē-

nešraksts sniedz ļoti bagātīgu 

materiālu klāstu un diezgan 

sīku sava laika literārās dzīves 

pārskatu mūsdienu kultūras 

vēsturniekiem un literatūras 

pētniekiem. 

      



Valsts Bibliotēkas Biļetens – 1927. – 1944.  

Latvijas bibliogrāfijas mēnešraksts. 500 eks. 

Izdots un iespiests  Rīgā.  

Redaktors  M. Stumbergs un V. Caune. 

Izdevējs  Valsts bibliotēka. 

Teksts arī augšzemnieku dialektā, angļu, vācu, franču, 

krievu u.c. valodās. 

Latvijas Grāmatrūpniecības Apskats – 1928. – 1931.  

Latvijas Grāmatrūpnieku biedrības orgāns. Zinātniski 

tehnisks, sabiedrisks mēnešraksts.  

Izdots un iespiests  Rīgā.  

Redaktors  A. Ošiņš, V. Peņģerots. 

Izdevējs  Latvijas Grāmatrūpnieku biedrība. 

Žurnālu pārtrauca izdot lasītāju un līdzekļu trūkuma dēļ. 



Latvijas Grāmatrūpnieks – 1920. – 1934.  

Latvijas Grāmatrūpniecības arodsavienības orgāns [žurnāls]. 

Iznāca neregulāri. 1800 – 2300 eks. 

Izdots un iespiests Rīgā.  

Redaktors redkolēģija. 

Žurnāls ar Iekšlietu ministra 1934.g. 16. maija lēmumu slēgts.  



Latvju Stenogrāfs – 1927. – 1929., 1933. – 1934.  

Mēnešraksts veltīts stenogrāfijai. 

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Redaktors  V. Ruļikovs u.c. 

Izdevējs  latviešu stenogrāfijas biedrība “Roze”. 

Bibliotekārs – 1937. – 1940.  

Žurnāls bibliotēku darbiniekiem un grāmatu mīļotājiem. 

Iznāca neregulāri. 

Izdots un iespiests  Rīgā.  

Redaktors  G. Šaurums. 

Izdevējs  Latvijas Bibliotekāru biedrība. 



Grāmatnieks – 1935. – 1939.  

Jaunākās literatūras pārskats [žurnāls]. Uz vāka 1937.g. dec. 

– Bezmaksas pielikums žurnālam “Daugava”, ar 1938.g.  – 

Bezmaksas izdevums. Iznāca reizi gadā. 

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Izdevējs  a/s “Valters un Rapa” 

Vārds – 1937. –1939.  

Latvijas Preses biedrības mēnešraksts.  

Izdots un iespiests  Rīgā.  

Redaktors  J. Roze-Līgotnis. Rediģēšanā piedalījās arī  

   A. Kroders. 

Ar Latvijas preses b-bas gada sapulces lēmumu 1939. g. 

jūn. žurnāla izdošanu pārtrauca. 



Grāmatnieks – 1935. – 139.  

Jaunākās literatūras pārskats [žurnāls]. Uz vāka 1937.g. dec. 

– Bezmaksas pielikums žurnālam “Daugava”, ar 1938.g.  – 

Bezmaksas izdevums. Iznāca reizi gadā. 

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Izdevējs  a/s “Valters un Rapa” 









 

 

 

 

 

“Esmu tapis par izdevuma 

Jaunās Grāmatas redaktoru. 

Gāju turp apzināti, jo patreizē-

jā šī izdevuma struktūra un ie-

virze mani /tāpat kā daudzus 

citus/ neapmierina. Gribētos 

uz šī izdevuma bāzes izveidot 

profesionālu kultūras žurnālu, 

kā, teiksim, senāk Raksti un 

Māksla vai Latvju Grāmata. 

Šāda izdevuma trūkums man 

šķiet īpaši akūts. [..] 

… mēs visi esam ieinteresēti un 

gatavi darīt visu iespējamo un 

pat neiespējamo, lai latvju 

kultūra kā še, tā ārpus Latvijas 

robežām drīzāk apvienotos 

vienā un nekad vairs nesada-

lāmā veselumā.” 

     

  Leons Briedis 

 Vēstule Astrīdei Ivaskai 

1989.g. 28.martā 

Ivaskas f. 12,34. 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daba bija pirmais izdevums, 

kas sistemātiski un augstā 

profesionālā līmenī publicēja 

dabas zinātnēm veltītus ma-

teriālus.  

Daba – 1924. –1931.  

Populāri zinātnisks ilustrēts mēnešraksts. Iznāca 

neregulāri. 1200 eks. 

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Redaktors  P. Galenieks. 

Izdevējs  Latvijas Dabaszinātņu mīļotāju b-ba. 

Akvārijs – 1927.  

Populārs dabaszinātnisks žurnāls.  

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Redaktors  H. Celmiņš.  

Izdevējs  Vislatvijas apgāde (īpašn. K. Jūta). 



 

 “Mēnešraksta [Daba] 

vispārējā daļā tika publicēti 

raksti, kuri aplūkoja gandrīz 

visu dabaszinātņu nozaru 

problēmas. Tās autoru vidū 

bija lielākoties LU docētāji – 

ķīmiķi A. Ķešāns, B. Jirgensons, 

G. Vanags, botāniķi G.Ābele, 

N. Malta, astronoms S. Slaucī-

tājs, kā arī skolotājs J. Greste 

u.c.  

Žurnāls publicēja pirmo plašā-

ko rakstu latviešu presē par 

dabas aizsardzību.” 

   R. Treijs 

      grām. Latvijas 

Republikas prese 1918-1940, 

    R., 1996., 320. lpp. 

 

 

“Daba un Zinātne aplūkoja 

gan teorētiskus un praktiskus 

dabaszinātņu un ģeogrāfijas 

jautājumus vispārējā aspektā, 

gan arī Latvijas kontekstā. Žur-

nālā bija ievietoti raksti par 

Staburagu, putnu pētīšanu 

Latvijā, retām zivīm Rīgas jūras 

līcī, uzdevumiem Latvijas augu 

ģeogrāfijas izpētē u.c. jautāju-

miem.” 

   R. Treijs 

   grām. Latvijas 

Republikas prese 1918-1940, 

  R., 1996., 396. lpp. 

Daba un Zinātne – 1934. –1940.  

Žurnāls dabaszinātnēm un ģeogrāfijai. 

Izdots un iespiests  Rīgā. 

Redaktors  K. Ābele. 

Izdevējs  Latvijas Universitātes dabaszinātņu 

  studentu b-ba. 
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https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/1-dala.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/2-dala_Aizkulises.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/3-dala_ARHITEKTURA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/4-dala_BERNI_JAUNATNE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/5-dala_BIBLIOTEKU_ZINATNE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/5-dala_BIBLIOTEKU_ZINATNE.pd
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/6-dala_EKONOMIKA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/7-dala_FILOSOFIJA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/8-dala_GAIDAS_SKAUTI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/9-dala_HUMORS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/10-dala_ILUSTRETI_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/11-dala_IZGLITIBA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/12-dala_JURNIECIBA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/13-dala_KOLEKCIONESANA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/14-dala_KRUSTVARDU_MIKLAS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/15-dala_LATVIJAS_UNIVERSITATE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/16-dala_LAUKSAIMNIECIBA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/17-dala_LITERATURA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/18-dala_MAJAS_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/17-dala_MAJAS_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/19-dala_MAKSLA_MUZIKA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/20-dala_MEDICINA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/21-dala_MILITARI_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/22-dala_NOZARU_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/23-dala_RELIGIJA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/24-dala_POLITISKAS_ZINATNES.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/25-dala_SIEVIETEM.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/26-dala_SKOLU_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/27-dala_SPORTS_MEDIBAS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/28-dala_TEATRIS_KINO.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/29-dala_TIESIBAS.pd
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/30-dala_TRANSPORTS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/31-dala_TURISMS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/32-dala_UNIVERSALA_SATURA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/33-dala_VESTURE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/34-dala_VIRIESIEM.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/35-dala_ZINATNE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/1-dala.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/2-dala_Aizkulises.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/3-dala_ARHITEKTURA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/4-dala_BERNI_JAUNATNE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/5-dala_BIBLIOTEKU_ZINATNE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/6-dala_EKONOMIKA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/7-dala_FILOSOFIJA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/8-dala_GAIDAS_SKAUTI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/9-dala_HUMORS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/10-dala_ILUSTRETI_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/12-dala_JURNIECIBA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/13-dala_KOLEKCIONESANA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/14-dala_KRUSTVARDU_MIKLAS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/15-dala_LATVIJAS_UNIVERSITATE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/16-dala_LAUKSAIMNIECIBA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/17-dala_LITERATURA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/18-dala_MAJAS_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/19-dala_MAKSLA_MUZIKA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/20-dala_MEDICINA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/21-dala_MILITARI_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/22-dala_NOZARU_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/23-dala_RELIGIJA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/24-dala_POLITISKAS_ZINATNES.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/25-dala_SIEVIETEM.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/26-dala_SKOLU_ZURNALI.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/27-dala_SPORTS_MEDIBAS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/28-dala_TEATRIS_KINO.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/29-dala_TIESIBAS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/30-dala_TRANSPORTS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/31-dala_TURISMS.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/32-dala_UNIVERSALA_SATURA.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/33-dala_VESTURE.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/34-dala_VIRIESIEM.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/35-dala_ZINATNE.pdf

