
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie un 

publicētie darbi 2020. gadā 

 

Konferences tēžu krājums “Izmērītais laiks un telpa: kartes, kalendāri, mūzika, deja” 

Trešā starpdisciplinārā konference "Izmērītais laiks un telpa: kartes, kalendāri, mūzika, 

deja": konferences programma un tēzes : 13. marts, 2020, Latvijas Universitātes 

Akadēmiskā bibliotēka / sast., priekšv. I. Kivle; lit. red. V. Aišpure; dizains V. France; 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - Rīga: 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2020. - 63 lpp.: faksimili, il., kartes. 

 

“Izmērītais laiks un telpa: kartes, kalendāri, mūzika, deja” ir  Trešās 
Starpdisciplinārās konferences tēžu krājums, kuru LU Akadēmiskās 
bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs rīko ikgadējo Latvijas 
Universitātes Starptautisko Zinātnisko konferenču ietvaros. Šajā 
izdevumā  ģeogrāfi, astronomi, mūziķi, filosofi, bibliotekāri, 
kultūras pētnieki un vēsturnieki katrs no sava skata punkta mēra 
telpu un laiku: Kā izmērīto laiku un telpu attēlot uz papīra lapām 
vai datora ekrānos?  Kādu laiku iespējams attēlot, bet kuru tikai 
pārdzīvot? Vai visās kartēs ir drošticamas references uz objektīvo 
realitāti, un vai visos  kalendāros dienas un gadi ir mērāmi ar Zemes veikto orbītu ap 
Sauli? Kā laiks tiek mērīts  mūzikā un dejā? Kādas laika un telpas stratas ir izmērītas 
skaņdarba notācijā? Kā rast saikni starp subjektīvo un objektīvo laiku, starp objektīvi 
izmērāmo trīs dimensiju telpu un subjektīvo telpuztveri?  

Šie ir jautājumi, kas raisījuši interesi autoros un lasītājos. Tēžu autori:  Mg. sci.soc. 
Linda Akmentiņa, Dr.art. Lolita Fūrmane, Mg.soc. Gunta Jaunmuktāne, Dr.phil. Ineta 
Kivle, Dr. geol. Aivars Markots, Dr.phil. Ivetas Nātriņas, Dr. sc. ing. Gunārs Silabrieds, 
Mg. horeo. Valdas Vidzemnieces, Dr. paed., Mg. phys. Ilgonis Vilks, Dr.philol. Viesturs 
Zanders. 

Ar tēžu krājumu “Izmērītais laiks un telpa: kartes, kalendāri, mūzika, deja” aicinām 
iepazīties ŠEIT 

 

Zinātnisko rakstu krājums “Grāmata. Zīme. Krāsa” 

Grāmata. Zīme. Krāsa: [LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra 

organizētās starpdisciplinārās konferences "Grāmata. Zīme. Krāsa" (LU 77. 

Starptautiskās zinātniskās konferences 2019. g. 26.-27. marts) referāti] / sast., zin. red. 

I. Kivle; lit. red. V. Aišpure; angļu tekstu red. E. Muižniece. - Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2020. - 159 lpp.: faksimili, il. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - 

Kopsav. angļu val.: 151.-157. lpp. - Autori: 158.-159. lpp. - Resurss pieejams arī 

tiešsaistē LNB kā E-grāmata.  
Inform.: Kivle I. Izdots zinātnisko rakstu krājums "Grāmata. Zīme. Krāsa" [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62546.  

 

https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/Gramata-IZMERITAIS-LAIKS_mazf.pdf
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Zinātnisko rakstu krājuma “Grāmata. Zīme. Krāsa” sākotne 

rodama starpdisciplinārās diskusijās, kuras ikgadēji rīko Latvijas 

Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības 

centrs. Grāmatas autori stāsta par zīmēm un krāsām, kuras 

lasītāji, bibliotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās; par grāmatu 

estētiku un vizualitāti – ilustrācijām, burtveidoliem, formātiem 

un iesējumiem. Grāmatu veido divas sadaļas: “Atstātās zīmes 

grāmatā” un “Grāmata krāsās un zīmēs”. Tās autori – Dr. paed. 

Austra Avotiņa, Dr. philol. Jana Dreimane, Mg. soc. Daina Gulbe,  

LU doktorantes Kristīne Zaļuma un Sandija Iesalniece, Dr. phil. Ineta Kivle, Dr. philol. 

Ināra Klekere, Mg. soc. Maija Krekle, Mg. soc. Lilija Limane, Mg. arch. un Mg. art. Gatis 

Vanags – katrs no sava skata punkta stāsta par bibliotēku likteņiem un grāmatu 

pārvietošanās vēsturi. Publicēto pētījumu spektrs aptver gan detalizētu analīzi, kas 

saistoša ne vien ierobežotam profesionāļu lokam, gan pētījumus, kas pārsteidz ar līdz 

šim vēl nezināmiem faktiem un notikumiem un pamato sabiedrībā notiekošos 

procesus un kultūras dzīvi. Ar bagātīgi ilustrēto un saturā daudzšķautņaino LU 

Akadēmiskajā apgādā sagatavoto e-grāmatu aicinām iepazīties ŠEIT.  

Zviedrija un Latvija cauri gadsimtiem: no Latvijas Universitātes Akadēmiskās 

bibliotēkas krājuma = Sverige och Lettland genom seklerna: dokument ur Akademiska 

bibliotekets samlingar, Lettlands universitet = Sweden and Latvia through the centuries: 

documents from the collection of the Academic Library of the University of Latvia: 

[kalendārs] / projekta vad. V. Kocere; projekta koord., tekstu aut. A. Taimiņa; il. mater. 

skenēšana K. Plostniece; projekta vad. asistenti V. Mazulis, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvijas 

Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2020. - 12 lp.: il. - Teksts paral. latv., angļu, 

zviedu val.  
Inform.: Kocere V. 2021. gadam izdots sienas kalendārs "Zviedrija un Latvija cauri gadsimtiem" 

[Elektroniskais resurss]: [kalendārs; sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā sakarā ar Zviedrijas un 

Latvijas  diplomātisko attiecību simtgadi]. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/62605.  

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2020. gadā 
 

Barons K. Mūsu tēvzemes aprakstīšana: [grām. tapusi sadarbībā arī ar LU Akadēmisko 

bibliotēku] / K. Barons u.c. latvieši; sast., priekšv. aut. R. Šmite. - Rīga: Imanta Ziedoņa 

fonds "Viegli", 2020. - 369 lpp., [24] lpp. ielīmes, viena saloc. ats. lp. + piel. 1 saloc. 

karte: faksimili, il., karte. - Bibliogr.: 328.-329. lpp. un norādes parindēs. - Vietvārdu 

rād.: 165.-180. lpp.  

 

Cimermanis S. Tautas celtniecība Latvijas ainavā: [grām. pateicība arī LU AB, Misiņa 

bibliotēkai, darbiniekiem - V. Aišpurei, I. Gūtmanei, G. Jaunmuktānei, V. Kincei, V. 

Kocerei, Dz. Markusei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei, A. Porietei, A. Šmitei, D. Ivbulei]. 

- Rīga: Zinātne, 2020. - 687 lpp.: faksimili, il., plāni, tab. - (Letonikas bibliotēka).  
Inforn.: Kocere V. Iznākusi Saulveža Cimermaņa monogrāfija "Tautas celtniecība Latvijas ainavā" 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62548.  

 

Čaklais M. Raksti: [grām. arī pateicība LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa 

bibliotēkai] / sakārt. Dz. Vārdaune, J. Oga. - Rīga: Mansards, 2020. - 2. sēj. - 1019 lpp., 

8 lp. iel. il. - Personu rād.: 992.-1007. lpp. 

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Rakstu_krajumi/LU-SZK-77_Gramata-zime-krasa/luszk.77_Gramata-Ziime-Kraasa.pdf
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Eihenbaums V. Kalcex: izaugsmes stāsts simts gados: [grām. attēli arī no LU AB 

Misiņa bibliotēkas]. - Rīga: Kalceks, 2020. - 84, [1] lpp.: faksimili, il. - Bibliogr.: 81.-

84. lpp.  

  

Eihenbaums V. Kalcex: the story of growth in the hundred years: [pictures also from 

the Misins Library of the Academic Library of the University of Latvia]. - Rīga: 

Kalceks, 2020. - 86 lpp.: faksimili, il. - Bibliogr.: 81.-85. lpp.  

 

Erenštreits J. Kroņu pinējs: Jahnis Zimse (3.07.1814.-22.10.1881.): [grām. izmantoti 

fotoattēli arī no LU AB un Misiņa bibliotēkas]. - Rīga: Upe tuviem un tāliem, 2020. - 

430, [1] lpp.: il., faksimili. - Bibliogr.: 430-[431.] lpp.  

 

Kalnačs J. Jēkabs Strazdiņš: [grām. izdevēja pateicība arī LU Akadēmiskajai 

bibliotēkai, G. Jaunmuktānei, A. Taimiņai]. - Rīga: Neputns, 2020. - 287 lpp.: faksimili, 

il. - Jēkaba Strazdiņa publikācijas: 231.-[242.] lpp . - Bibliogr.: 283.-[284.] lpp. un 

norādes parindēs. - Personu rād.: 269.-[282.] lpp. - Kopsav. angļu val.  

 

Lielbārdis A. 150. kolekcija. Buramvārdi = Collection 150. Charms: [grām. izmantoti 

attēli arī no LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājuma]. - Rīga: 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2020. - 223 lpp.: faksimili, il. - (LFK 

krājums = ALF collection; IV). - Bibliogr.: 219.-223. lpp. un zemsvītras piez. - Teksts 

paral. latv., angļu val.  

 

Mašnovskis V. Muižas Latvijā: vēsture, arhitektūra, māksla: enciklopēdija: [grām. 

pateicība arī V. Kocerei, V. Mazulim, LU Akadēmiskajai bibliotēkai]. - Rīga: SIA 

"Due", 2020. - III: Ķ-M. - 311 lpp.: il., karte, plāni. - Bibliogr.: 310.-311. lpp. - Teksts 

arī vācu val. 

 

Paegle Dz. Suntaži un suntažnieki vēstures ceļos: rakstu krājums: [grām. pateicība arī 

LU AB Misiņa bibliotēkas darbiniekiem]. - Suntaži: Suntažu pagasta pārvalde, 2020. - 

288 lpp.: faksimili, il. - Bibliogr. norādes parindēs.  

 

Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai: [grām. attēli arī no LU AB krājuma] / 

sast., atb. red. M. Saviča. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 319 lpp.: faksimili, 

il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.  
Inform.: Grāmatas "Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai" atvēršanas svētki [Elektroniskais 

resurss]: [2020. g. 16. okt.] / LU fotoarhīvs. – Pieejams: 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2020/j_okt/16b/index.html.  

 

Straubergs J. Rīgas vēsture: XII-XX gadsimts: [grām. noformējumam izmantotas 

ilustrācijas arī no LU Akadēmiskās bibliotēkas] / zin. red., koment., priekšv. aut. A. 

Šnē; O. Spārīša iev. - Rīga: Latvijas Mediji, 2020. - 592 lpp., 6 lp. iel.: faksimili, il., 

kartes, tab. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Rād.: 586.-592. lpp. - Grām. sagat. pēc 1937. 

g. izd.  

 

Šarkovska-Liepiņa I. Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti: 

[grām. izmantoti arī attēli no LU AB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas] / rec.: L. 

Fūrmane, A. Taimiņa, J. Torgāns. - Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 

2020. - 247 lpp.: faksimili, il., notis. - Bibliogr.: 202.-212. lpp. un zemsvītras piez. - 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2020/j_okt/16b/index.html
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Personu rād.: 215.-225. lpp. - Kopsav. angļu val. - (Latvijas mūzikas vēsture no 

sākumiem līdz 21. gadsimtam).  

 

Šneps-Šneppe M. Latgale - atspulgi vēstures spogulī: [grām. aut. pateicība aīi lit. red. 

V. Aišpurei] / ar J. Streiča priekšv. un pēcv. - Rīga: Madris, 2020. - 319 lpp.: faksimili, 

il., kartes. - Bibliogr.: 316.-319. lpp. (121 nos.).  

 

Ūdris J. Ivande Kaija. Sievietes dzelme: biogrāfisks romāns: [grām. izmantotas 

fotogrāfijas no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma]. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - 

303, [1] lpp.: portr.  

 

Vidzemes bruņniecība un Latvija: izstādes katalogs = Livländische Ritterschaft und 

Lettland: Ausstellungskatalog: [grām. pateicība par sadarbību un atbalstu arī LU 

Akadēmiskajai bibliotēkai (V. Kocerei, A. Taimiņai, V. Mazulim)] / sast. V. Rozentāle, 

P. Pētersone. - Cēsis: Cēsu kultūras un tūrisma centrs, 2020. - 926 lpp.: il. - Bibliogr.: 

848.-856. lpp. un norādes parindēs. - Saīsinājumi: 847. lpp. - Personu rād.: 857.-891. 

lpp.; Personenregister: S. 892-926. - teksts paral. latv. un vācu val.  

 

Ziļicka A. Senie labības mēri: [grām. izmantoti attēli arī no LU AB] / sast., teksta aut. 

A. Ziļicka. - Rīga: Zinātne, 2020. - 210, [2] lpp.: faksimili, il., tab. - Bibliogr.: 186.-

189. lpp. - Kopsav. angļu, kr. val.  
 


