Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2020 gadā

Akadēmiskā vienība “Austrums” : Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un
akadēmiskās vienības “Austrums” sadarbības memorands. (Hronika) // Akadēmiskā Dzīve. Nr. 55 (2019/2020), 137. lpp. – Pieejams arī:
https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Zurnali/Akademiska_Dzive/55/a
dz-55-Book.pdf.
Arī 2019. gadā aktīvs Kopkataloga un interneta meklētāja Primo izmantojums, meklējumu
topā joprojām Rainis [Elektroniskais resurss]: [Rainis (764), Jānis Misiņš (481), kopkataloga
lietotāja arī LU AB]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga: Leta.lv, 2020. – Pieejams:
https://www.leta.lv/archive/search/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 25. janv.
Balcare K. Kultūras mantojums kustībā - aktualitāte starptautiskam konkursam pieteiktā
kopprojektā [Elektroniskais resurss]: [LU Vēstures un filozofijas fakultāte un LU AB
sadarbībā ar partneriem Bulgārijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā iesniegusi projekta pieteikumu
"CORale" jeb "Kultūras mantojums kustībā: kustamā kultūras mantojuma recepcija un
uztvere es un mēs perspektīvā" starptautiskā pētniecības konkursā "Kultūras mantojums,
identitāte un perspektīvas" kopējās programmēšanas iniciatīvas "Kultūras mantojums un
globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai" ietvaros 2020. g. okt.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/61752/;
https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61711/.
Resurss aprakstīts 2020. g. 28. dec.
Bibliogrāfa un izdevēja Jāņa Misiņa dzīves fakti. - (Leģenda) // Mezgls: krustvārdu mīklas un
prāta spēles. - Nr. 9 (2020, 22. apr./5. maijs), 38. lpp.
Bondarevska S. Atklāj virtuālo izstādi par latviešiem Lielbritānijā un Ziemeļīrijā
[Elektroniskais resurss]: [2020. g. 2. okt., Rīgā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā
bibliotēkā; izstādes projekta autori un koordinatori ir Latvijas nacionālā arhīva speciālists G.
Švītiņš un Latviešu dokumentācijas centra un arhīva vadītāja Lielbritānijā I. Auziņa Smita]. –
Tiešsaistes pakalpojums. – Īrija: Baltic-Ireland.ie, 2020. – Pieejams: http://balticireland.ie/2020/10/47849/.
Sk. arī: Jansons E., Lauga S. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas trimdas latviešu vēsturiskās liecības virtuālā izstādē
[Elektroniskais resurss]. (Globālais latvietis. 21. gadsimts). – Pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/globalaislatvietis-21-gadsimts/lielbritanijas-un-ziemelirijas-trimdas-latviesu-vesturiskas-liec.a134945/.
Virtuālās izstādes “Latvieši Lielbritānijā” atklāšana [Elektroniskais resurss] / LU fotoarhīvs. – Pieejams:
http://foto.lu.lv/arhiivs/2020/j_okt/02/index.html.

Danielsone V. Gustavam Klucim veltīts pastmarku bloks : [par gleznotājam G. Klucim
(1895-1938) veltītām valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" izdotajām pastmarkām;
mākslinieces L. Dineres veidoto filatēlijas izdevumu vizuālajā noformējumā izmantoti arī
mākslinieka fotoportreti no Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa
bibliotēkas] // Liesma. - Nr. 102 (2020, 10. jūlijs). - 8. lpp.
Sk. arī: Izdos māksliniekam Gustavam Klucim veltītu pastmarku bloku [Elektroniskais resurss] /
TVNET/LETA. – Pieejams: https://www.tvnet.lv/7014549/izdos-maksliniekam-gustavam-klucim-veltitupastmarku-bloku.
Pastmarku
bloks
Gustavs
Klucim
125
[Elektroniskais
resurss].
–
Pieejams:
https://www.flickr.com/photos/48113023@N03/50086168227/in/album-72157715002110888/
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Prezentēs pasaulslavenajam latviešu māksliniekam Gustavam Klucim veltītu pastmarku bloku [Elektroniskais
resurss]: [2020. g. 10. jūl.]. – Pieejams: https://pasts.lv/lv/zinas/filatelijas_zinas/5794-prezentespasaulslavenajam-latviesu-maksliniekam-gustavam-klucim-veltitu-pastmarku-bloku.

Dreimane J. Nerealizētu ieceru un pielāgošanās laiks: lasīšanas telpa neatkarīgajā Latvijas
Republikā un okupāciju gados: [tekstā arī par Latvijas PSR ZA Fundamentālo bibliotēku]. Bibliogr. norādes parindēs: (35 nos.). - Kopsav. angļu val. // Lasīšanas pandēmija: esejas par
lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pademic: essays on the history of reading in Latvia /
sast. M. Treile. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. - 124.-153. lpp.: il.
Eltermane L. "Kubas maģiskais reālisms" LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais
resurss]: [kubiešu mākslinieces L. Kasabeljas (Ligia Casabella) gleznu izstādes atklāšana
2020. g. 24. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/56916/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 30.
janv.
Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika kazahu studentu
brīvprātīgā akcija [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 22. febr. kazahu ievērojamā rakstnieka
Abaja 175. gadadienai un Kazahstānas Brīvprātīgo gadam]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/58813/. - Resurss
aprakstīts 2020. g. 28. febr.
Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un biedrība "Latvija Čehija"
noslēdza sadarbības memorandu [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 15. jūl.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/60297/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 3. sept.
Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Rakstnieku savienība
paraksta sadarbības memorandu [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 12. okt.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/62075/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 26 okt.
Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās Ukrainas apgāda
"Ranok" pārstāves [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 25. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/58940/. Resurss aprakstīts 2020. g. 28. febr.
Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās ukraiņu rakstnieks
Romāns Ziņenko [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 2. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/58822/. Resurss aprakstīts 2020. g. 3. apr.
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā aizvadīti uzbeku valodas svētki [Elektroniskais
resurss]: [2020. g. 20. okt. LU AB Uzbekistānas Informācijas centrā]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/62076/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 26. okt.
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atsāksies azerbaidžāņu valodas nodarbības
[Elektroniskais resurss]: [2020. g. sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. -
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Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60801/. - Resurss aprakstīts 2020.
g. 4. sept.
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika Nasimi veltīta zinātniski praktiskā
konference [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 11. martā ievērojamā azerbaidžāņu dzejnieka
un domātāja Nasimi (1369-1417) 650. dz.d.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60377/. - Resurss aprakstīts 2020.
g. 3. apr.
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Karela Čapeka piemiņas pasākums "Dzīve
un laiks" [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 21. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU,
2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57429/. - Resurss
aprakstīts 2020. g. 24. febr.
Sk. arī: Karela Čapeka 130. dzimšanas gadadienas piemiņa Rīgā [Elektroniskais resurss]. – Pieejams:
https://www.mzv.cz/riga/lv/kultura_izglitiba_tautiesi/kultura/karela_capeka_130_dzimsanas_gadadienas.html.

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks literārā un publicistiskā žurnāla
"Настоящее время" jaunā laidiena prezentācija [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 14. febr.
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas slāvistikas nodaļas Rusistikas centru un
Starptautisko rakstnieku asociāciju literārā un publicistiskā žurnāla jaunā laidiena
prezentācija]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57356/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 14.
febr.
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās Kazahstānas vēstnieks Latvijā Timurs
Primbetovs [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 22. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57460/. - Resurss
aprakstīts 2020. g. 27. janv.
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās profesore Gita Rēvalde [Elektroniskais
resurss]: [Almati Enerģētikas un telekomunikāciju universitātes (Kazahstāna) prezidente un
RTU prof. 2020. g. 16. jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60378/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 4. sept.
Eltermane L. Tarasam Ševčenko veltīts literāri muzikāls vakars [Elektroniskais resurss]: [LU
AB sadarbībā ar Latvijas Ukraiņu biedrību "Dņipro" dzejnieka 206. dz.d. 2020. g. 11. martā].
- Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/58252/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 3. apr.
Sk. arī: Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika Tarasam Ševčenko veltīts literāri muzikāls vakars
[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/58939/.

Goda doktori: [Kocere Venta (literatūrzinātne); grāds piešķirts 20.03.2008. HSZN]. (Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2020 /
Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga: Zinātne, 2020. - (2020), 216. lpp. - Pieejams arī
elektroniskais resurss: https://lza.lv/images/darbibas-parskati/LZA_GG-2020.pdf.
Grigorjeva S. Žurnālam “Universitas” - 90: jubileju svin senākais žurnāls latviešu valodā
[2020. g. 27. febr. izstāde "Universitas 90 gadi" LU AB] // Latvija Amerikā (Kanāda), Nr. 9
(2020, 29. febr.), 6. lpp.: il.
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Sk. arī: Grigorjeva S. Žurnāls "Universitas" ar izstādi atzīmēs 90. gadadienu [Elektroniskais resurss]: [2020. g.
27. febr. izstāde "Universitas 90 gadi" LU AB]. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/57513/.
Grigorjeva S. Studentu žurnāls "Universitas" ar izstādi atzīmēs 90. gadadienu [Elektroniskais resurss]: [27.
februārī ar jubilejas literāro vakaru un izstādes ““Universitas” – 90 gadi” atvēršanu Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/57367/.
Grigorjeva S. Žurnālam "Universitas" 90 – Jubileju svin senākais žurnāls latviešu valodā [Elektroniskais
resurss]: [27. februārī ar izstādi LU AB]. – Pieejams: https://www.latviesi.com/mediju-jaunumi/zurnalamuniversitas-90-jubileju-svin-senakais-zurnals-latviesu-valoda/.

Izdota “Jersikas Evaņģēlija” pastmarka [Elektroniskais resurss] : [par “Jersikas Evaņģēlija”
piemiņas pastmarkas izdošanu sadarbojoties Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai ar Latvijas
Pastu un Latvijas Kristīgo Akadēmiju atzīmējot Jersikas Evaņģēlija 750.gadadienu un
prezentāciju Rīgas Latviešu biedrības namā 2020. g. 21. aug.; dalībniece arī LU AB direktore
V. Kocere]. – Tiešsaiste pakalpojums. – Jūrmala: Latvijas Kristīgā Akadēmija, 2020. –
Pieejams : https://kra.lv/gariga-dzive/izdota-jersikas-evangelija-pastmarka/. - Resurss
aprakstīts 2020. g.
Sk. arī: “Jersikas Evaņģēlija” 750 gadu jubilejas pastmarkas prezentācijas pasākums un dzēšanas ceremonija
[Elektroniskais
resurss]
/
sagat.
diakons
Aleksandrs
Akatovs.
–
Pieejams:
http://pravoslavie.lv/index.php?newid=8880&lang=LV.

Izstāde par Johanu Kristofu Broci [Elektroniskais resurss]; [7. februārī Salacgrīvas vidusskolā
atklāja ceļojošo izstādi „Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) devums Latvijas
novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā”]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Salacgrīva: Salacgrīvas novada
dome, 2020. – Pieejams: https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=50389. Resurss aprakstīts 2020. g. 12. febr.
Izstādes "Naukšēnu novada muižas" atklāšana Naukšēnu Cilvēkmuzejā, 25.08 [Elektroniskais
resurss]: [fotogalerija; dalībniece arī LU Akadēmiskā bibliotēka]. Tiešsaistes pakalpojums. –
Naukšēni, 2020. – Pieejams: http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=71&txt_id=5700.
Jaunmuktāne G. Izstādes "2019. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Elektroniskais
resurss]: [paredzēta 2020. g. 13. martā ; sakarā ar Covid-19 pandēmiju atklāšana atcelta]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.avadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/57721. - Resurss aprakstīts 2020. g. 11. maijā.
Sk. arī: Jaunmuktāne G. Aicinām iepazīties ar Izstādi "2019. gads Latvijas grāmatniecībā" LU Akadēmiskajā
bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: https://www.avadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60356.

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā apskatāms akadēmiķa Jāņa Stradiņa rokrakstu
fonds [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62440/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 28.
nov.
Jaunmuktāne G. Misiņa kluba lasījumā par studentu dziesmām un to krājumiem
[Elektroniskais resurss]: [studentu korporācijas "Fraternitas Arctica" filistru biedrības
priekšsēdētājs, studentu dziesmu grāmatu sastādītājs un kolekcionārs D. Trofimovs 2020. g.
24. sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61246/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 30.
sept.
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Jaunmuktāne G. Misiņa kluba kārtējais lasījums [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 30. janv.
P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniece R. Grāvere ar priekšlasījumu "Laikmets pilns
dramatiskas cīņas. Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892-1979) dzīvesstāsts Carpe Diem! Satver
dienu!"].
- Tiešsaistes
pakalpojums.
- Rīga:
LU, 2020.
- Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57014/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 30. apr.
Jaunmuktāne G. Rakstnieces Indras Gubiņas fonds LU Akadēmiskajā bibliotēkā
[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams:
https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/59146/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 30. apr.
Jelgavas pilsētas bibliotēka un Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka noslēdz
sadarbības memorandu [Elektroniskais resurss]: [2020. g. 14. jūl.]. Tiešsaistes pakalpojums. –
Jelgava:
Jelgavas
pilsētas
bibliotēka,
2020.
–
Pieejams:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/jelgavas-pilsetas-biblioteka-unlatvijas-universitates-akademiska-biblioteka-nosledz-sadarbibas-memorandu-1169/.
Jemeļjanovs E. Johans Kristofs Broce un viņa zīmējumi : [par novadpētnieku, pedagogu,
mākslinieku J.K. Broci (1742-1823), viņa Siguldas un tās apkārtnes zīmējumiem]. Bibliogr.:
23. lpp. // Siguldas Avīze, Nr. 6 (2020, jūn.), 22.-23. lpp.: il.
Jubileju atzīmē ar literāro vakaru un žurnālu izstādi: [studentu un studenšu korporāciju žurn.
"Universitas" 90 ; par pasākumu LU AB 2020. g. 27. febr., izstādes veidotāja G.
Jaunmuktāne, materiāli arī no LU AB Rokrakstu un reto grāmatu krājuma] // Universitas. Nr. 113 (2020), 64.-67. lpp.: il.
Kocere V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņēmusi dāvinājumā Visvalža Lāča bibliotēku
[Elektroniskais resurss]: [V. Lācis (1924-2020) viens no Atmodas līderiem, 9. un 10. LR
Saeimas deputāts, Latvijas ZA goda doktors]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/59055/. - Resurss aprakstīts 2020.
g. 4. sept.
Sk. arī: Dienas apskats. LU akadēmiskā bibliotēka saņēmusi dāvinājumā Visvalža Lāča bibliotēku
[Radioieraksts. Radio Naba] : [ēterā: 22.04.2020]. – Pieejams:
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/129110/dienas-apskats-lu-akademiska-biblioteka-sanemusi-davinajumavisvalza-laca-biblioteku.

Krama K Druvienas Vecās skolas - muzeja atvērto durvju sezona : [par Gulbenes novada
muzeja ēkas labiekārtošanas darbiem, arī J. Misiņa piemiņas istabas]. Dzirkstele, Nr. 77
(2020, 6. okt.), 6. lpp. Tas pats tiešsaistes laikrakstā "Dzirkstele" Nr. 77 (2020, 6. oktobris), 6.
lpp.: il.
"Latvijas Grāmatu izstādē 2020" viesosies Ukrainas autori un izdevēji [Elektroniskais
resurss]: [par starptautisko grāmatu un izdevniecību izstādi “Latvijas Grāmatu izstāde 2020”
Ķīpsalā no 28. febr. līdz 1. martam; arī par Ukrainas nacionālo ekspozīciju “Ukrainas
grāmata” un grāmatu dāvinājumu LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukraiņu informācijas
centram]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga: LSM.lv, 2020. – Pieejams:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/latvijas-gramatu-izstade-2020-viesosies-ukrainasautori-un-izdeveji.a348924/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 24. febr.
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"Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ..." // 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]. - Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka,
2020. - [23.] lpp.: il.
Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere: [īsa
inform.] // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2020. - Rīga: Zinātne, 2020. - (2020),
245. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: https://lza.lv/images/darbibasparskati/LZA_GG-2020.pdf.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts: [inform. arī par 2019. g. 24.
apr. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā rīkoto pilsoņu dialogu "Kādu dziesmu
dziedāsim jaunajā Eiropā?";] / sagat. Z. Zeibote. - (Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā un
organizatoriskā darbība) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2020. - Rīga: Zinātne,
2020. - (2020), 93. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: https://lza.lv/images/darbibasparskati/LZA_GG-2020.pdf.
Liepiņš J. Kārļa Draviņa vēstules Andrupam : Jānis Liepiņš seko divu filologu sarakstei :
[vēstules no Jāņa Andrupa fonda Misiņa bibliotēkā] // Latvija Amerikā (Kanāda), Nr. 24,
2020, 13. jūn., 5. lpp.: il.
LU Akadēmiskā bibliotēka. - (Citas zinātniskās iestādes) // Latvijas Zinātņu akadēmija.
Gadagrāmata, 2020. - Rīga: Zinātne, 2020. - (2020), 240 lpp. - Pieejams arī elektroniskais
resurss: https://lza.lv/images/darbibas-parskati/LZA_GG-2020.pdf.
LU Akadēmiskā bibliotēka = University of Latvia Academic Library // Latvijas Universitātes
gada pārskats, 2019 = University of Latvia. Annual report, 2019 / Latvijas Universitāte.
Komunikācijas un inovāciju departaments. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 84.-85.
lpp.: il. - Pieejams arī tiešsaistē. https://issuu.com/universitate/docs/lu_2020_gada_paskats.

LU Akadēmiskā bibliotēka saņēmusi vērtīgu zinātnisko grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais
resurss]: [no P. Pumpēna, viena no molekulārās bioloģijas pamatlicēja Latvijā, LU prof. Dr.
habil. biol.] / LU Akadēmiskā bibliotēka. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61135/. - Resurss aprakstīts 2020.
g. 24. sept.
LU konference "Izmērītais laiks un telpa: kartes, kalendāri, mūzika, deja": [Latvijas
Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences trešā starpdisciplinārā konference
2020. g. 13. martā LU Akadēmiskajā bibliotēkā] / LU Akadēmiskā bibliotēka. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/57711/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 12. martā. Sakarā ar Covid-19
pandēmiju konference nenotika.
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LZA Senāta darbība: [sadarbības memoranda parakstīšana par komunikāciju Eiropas
jautājumos starp LZA Eiropas dokumentācijas centru (Eiropas politikas pētniecības institūta
struktūrvienība) un LU Akadēmisko bibliotēku 19. febr. sēdē] / sagat. A. Edžiņa. - (Latvijas
Zinātņu akadēmijas zinātniskā un organizatoriskā darbība) // Latvijas Zinātņu akadēmija.
Gadagrāmata, 2020. - Rīga: Zinātne, 2020. - (2020), 77. lpp. - Pieejams arī elektroniskais
resurss: https://lza.lv/images/darbibas-parskati/LZA_GG-2020.pdf.
Mellupe A. "Dievs svētī Latviju" – ar vai bez komata... : Viļķenē notika "Himnas goda
diena": [tekstā arī par LU AB direktores V. Koceres dalību K. Baumaņa 185. dz.d., himnas
simtgades svētkos] // Laikraksts Latvietis (Austrālija). – Tiešsaistes izdevums. – Nr. 616
(20valsts
20,
30.
sept.),
10.-11.
lpp.:
il.
–
Pieejams:
https://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=10034.
Sk. arī: Aija Taimiņa par izstādi "Himnai 100" [Videoieraksts]. – Pieejams:
https://www.facebook.com/RunMmuzejs/videos/aija-taimiņa-par-izstādi-himnai-100/1020643798447409/.

Mellupe A. Divi Kārļi Baumaņi, divi dažādi likteņi un dažādas piemiņzīmes vienos kapos:
[par Latvijas himnas aut. Kārli Baumani (1835-1905) un revolucionāru Kārli, Jāņa d.
Baumani (1892-1937) ; tekstā pateicība raksta tapšanā arī LU AB direktorei V. Kocerei].
Čikāgas Ziņas, (2020), 12.-14. lpp.: il.
Mellupe A. Trevors Gārts Fennels. Kas viņš ir?: pārdomas par Latvijas Zinātņu akadēmijas
ārzemju locekļa T. G. Fenneļa grāmatu ar sirsnīgu smaidu: [par LU Akadēmiskajā bibliotēkā
sagatavoto biobibliogrāfiju Austrālijas valodniekam; sast. V. Kocere] // Laikraksts Latvietis
(Austrālija). – Tiešsaistes izdevums. – Nr. 629 (2020, 22. dec.): il.. – Pieejams:
https://www.laikraksts.com/raksti/10225.
Mīlgrāve I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā tapusi virtuāla izstāde "Starp Latviju un Zviedriju"
[Elektroniskais resurss]: [izstāde veltīta valodniecei, folkloristei un pedagoģei V. RūķeiDraviņai (1917-2003) no valodnieces 100. dz.d. izstādes LU AB 2017. g.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/58797/. - Resurss aprakstīts 2020. g. 1. apr.
Nozīmīgākie notikumi Latvijas zinātnē un Latvijas Zinātņu akadēmijā 2019. gadā: [24. apr.
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas
Eiropas politikas pētījumu institūtu (EPPI) notika EPPI Eiropas dokumentācijas centra (EDC)
pilsoņu dialogs "Kādu dziesmu dziedāsim jaunajā Eiropā?"; 29. nov. LNB izstāde "Sapere
aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250" sadarbībā ar LU AB; 10.-12. dec. E.
Huserla, M. Heidegera atceres konf. "To let things be!" sadarbībā ar LU AB Starpnozaru
pētniecības centru]. - (Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā un organizatoriskā darbība) //
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2020. - Rīga: Zinātne, 2020. - (2020), 31.-32., 43.,
44. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: https://lza.lv/images/darbibasparskati/LZA_GG-2020.pdf.
Orlova B. Dobeles pils 18.-20. gadsimta attēlos un fotogrāfijās [rakstā izmantoti J. K. Broces
zīm. no LU AB]. Bibliogr.: 32.lpp. un zemsvītras piezīmēs. Kopsav. angļu val. Dobeles
muzeja raksti, 1.[sēj.] (2020), 18.-34.lpp. : diagr., kartes. Tas pats tiešsaistes rakstu krājumā
"Dobeles
muzeja
raksti"
1.[sēj.]
(2020),
18.-34.lp.
:
diagr.,
kartes.
http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas.
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Riga Literata: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas “Respublica Literaria”
ietvarā [Elektroniskais resurss]: Latvijas Zinātņu padomes Lietišķo un fundamentālo projektu
programmas projekts Nr. lzp-2019/1-0259: [projektīstenotāji Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātē sadarbībā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku;
izpildītāji no LU AB A. Taimiņa un K. Plostniece]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga: LU,
2020. – Pieejams: https://www.rigaliterata.lv/projekts. – Resurss aprakstīts 2021. g. 7. janv.
Sk. arī: Aktuālie projekti: Latvijas Zinātņu padomes projekts “Riga Literata: Rīgas humānistu neolatīniskais
mantojums Eiropas “Respublica Literaria” ietvarā”. – Pieejams: https://www.hzf.lu.lv/petnieciba/aktualieprojekti/.

Sprēde A. Ikgadējā kopsapulcē pasniedz gada balvas: [2020. g. 31. janv.; rektora atzinības
raksts Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītājai Guntai Jaunmuktānei]. –
Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lumediji/zinas/zina/t/57142/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 6. febr.
Sk. arī: Latvijas Universitātes darbinieku kopsapulce [Elektroniskais resurss] / LU fotoarhīvs. – Tie;ssaistes
pakalpojums. - Rīga: LU, 2020. - Pieejams: http://foto.lu.lv/arhiivs/2020/a_jan/31/index.html (…
/slides/IIMG_3687.html, 3690, 3691, 3756, 3757, 3759, 3763, 3773, 3774, 3777).

Struka I. Melanholiskais valsis atvasaras vakariem : [par Maijas Krekles grāmatu par
komponistu Emīlu Dārziņu (1875-1910) un viņa laikabiedriem "Melanholiskais valsis" (Rīga
: Latvijas Mediji, [2019])] // Rīgas Apriņķa Avīze (Pielikums "Kodols"). - Nr. 61 (2020, 18.
aug.), 2. lpp.
Šīmanis G. Patriotisms no Salacas krastiem atbalsosies Preiļos: [par izstādi “Latviskuma
vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku” Salacgrīvas bibliotēkā, Salacgrīvas vidusskolā un
plānoto izstādi Rīgā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā Krišjāņa Valdemāra
195. dz.d. svinībās] // Salacgrīvas Novada Ziņas, Nr. 11 (2020, 27. nov.), 6. lpp.: il. Pieejams
arī: https://www.salacbiblioteka.lv/aktualitates/patriotisms-no-salacas-krastiem-atbalsosiespreilos.
Šīmanis G. Patriotisms no Salacas krastiem atbalsosies Preiļos // Auseklis, Nr. 128 (2020, 10.
nov.), 4. lpp.
Šīmanis G. Ungurpils Salā – Johana Kristofa Broces izstāde : [par ceļojošo izstādi "Johana
Kristofa Broces devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta
centra semināru zālē] / Gints Šīmanis ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes Akadēmiskās
bibliotēkas direktore V. Kocere. Auseklis, Nr. 122 (2020, 27. okt.), 4. lpp. Tas pats tiešsaistes
laikrakstā "Auseklis".
Vroclavā notiek Latgales atbrīvošanas simtgadei veltīts pasākums [Elektroniskais resurss] :
[2020. g. 25. febr.; pasākums “Par mūsu un jūsu brīvību – Latgales atbrīvošanas simtgadē”
(Za wolność naszą i waszą – w stulecie wyzwolenia Łatgalii), 1. paneļa diskusijas par
Latvijas un Polijas attiecību vēsturi un sadarbību mūsdienās Latvijas pārstāve LU AB
direktore V. Kocere]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Varšava: Latvijas vēstniecība Polijā, 2020.
– Pieejams: https://www2.mfa.gov.lv/poland/aktualitates/65567-vroclava-notiek-latgalesatbrivosanas-simtgadei-veltits-pasakums. – Resurss aprakstīts 2020. g. 3. martā.
Sk. ar;i: “Za wolność naszą i waszą – Par mūsu un jūsu brīvību – w 100lecie wyzwolenia Łatgalii” [Electronic
resource]. - Available also: https://nowinkiolesnickie.pl/za-wolnosc-nasza-i-wasza-par-musu-un-jusu-brivibu-w100lecie-wyzwolenia-latgalii/.
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Zinātnes, kultūras un izglītības darbinieki - konferences pastāvīgie dalībnieki: [konf.
dalībnieki; att. arī V. Kocere] // XVIII starptautiskās pareizticīgās pedagoģiskās konferences
"Baznīca, ģimene un skola" materiālu krājums: (2019. gada 22. novembris, Rīga, Latvija) /
Latvijas Pareizticīgā baznīca; atb. red. O. Peļevins. - Rīga: Latvijas Pareizticīgās baznīcas
sinode, 2020. - Ilustratīvais iel.
"Inflanty Polskie" teraz również w języku łotewskim : [par Gustava Manteifela (1832-1916)
grāmatas "Poļu Inflantija" (Rīga : apgāds "Jumava", 2020) latviešu-poļu izdevuma atvēršanu
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 15. septembrī] // Polak na Łotwie, N 3/4
(2020), s. 35. Tas pats tiešsaistes žurnālā "Polak na Łotwie" Nr. 3/4 (2020), 35. lp.
Sk. arī: Gustava Manteifela grāmatas “Poļu Inflantija” atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss] : [LU AB 2020.
g. 15. sept.] / LU fotoarhīvs. - Pieejams: http://foto.lu.lv/arhiivs/2020/i_sep/15/index.html.

Візит до Каразінського університету делегації з Латвії [Электрон. ресурс] : 28 січня
2020 року до Каразінського університету завітала делегація з Латвії у складі
Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні Юріса
Пойканса, директора Академічної бібліотеки Латвійського університету Венти Коцере.
- Online режим. - Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
2020. – Вид доступа: https://karazin.ua/news/vizyt-do-karazinskoho-universytetu-delehatsiiz-latvii-1/. - Ресурс описан 20 февр. 2020 г.
Всемирный день поэзии в Латвии посвятили творчеству Насими [Электрон. ресурс]: [о
научно-практической
конференции,
посвященная
650-летию
великого
азербайджанского поэта Имадеддина Насими в Академической библиотеке
Латвийского университета в Риге посвященой Всемирному дню поэзии – 21 марта]. Online
режим.
Баку:
Trend
Life,
2020
–
Вид
доступа:
https://www.trend.az/life/culture/3207635.html. - Ресурс описан в 30 марта 2020 г.
Деятели науки, культуры и просвещения - постоянные участники конференции:
[участница конф. также директор АБ ЛУ В. Коцере] // Материалы XVIII
Международной православной педагогической конференции "Церковь, семья и
школа": (22 ноября 2019 года, Рига, Латвия) / отв. ред.: О. Пелевин; Латв.
Православная церковь. - Рига: Синод Латв. Православной церкви, 2020. - Ил. материал.
Коростелев О.А. Георгий Адамович и русское зарубежье : [об очередном
международном Балтийским cеминаре “Георгий Адамович и … (к проблеме изучения
культуры русской диаспоры)” 7–8 ноября 2019 г. на факультете Гуманитарных наук
Латвийского университета в научно-исследовательском центре Русистики ; также о
выступлении директора Академической университетской библиотеки В. Коцере об
архивных материалах и раритетных изданиях, хранящихся в фондах, о русской
периодике в Латвии между двумя мировыми войнами и о научных мероприятиях,
проводимых библиотекой // Новый филологический вестник (Москва), N 1 (52) (2020),
с. 313-319. - DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00025. – Доступен также:
http://slovorggu.ru/2020_1/52.pdf.
Лавринец П. Международный Балтийский семинар “Георгий Адамович и ... (к
проблеме изучения культуры русской диаспоры)” (Рига, 7–8 ноября 2019 г.): [в тексте
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также о рассказе доктора филологии В. Коцере об архивных материалах и раритетных
изданиях, хранящихся в фондах, о русской периодике в Латвии между двумя
мировыми войнами и о научных мероприятиях библиотеки // Literatūra (Vilnius), Vol
62, N 2 (2020), с. 223-226. - DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2020.2.14. - Доступен
также: https://www.journals.vu.lt/literatura/article/view/20889/20043
Лебедева Н. "Ерсикскому Евангелию" - 750 лет : [о рукописи о культуре и истории
Ерсики (в настоящее время - Даугавпилсский край); в тексте также об открытии
директора АБ ЛУ В. Коцере о картине Л. Либерта “Книгописец Георгий”, украшавший
галерею Рижкого замка в 1930-х годов]. - Виноградная лоза, N 8/9 (август/сентябрь
2020), с. 5: ил.
См. также: Состоялась презентация и церемония гашения марки посвященной 750-летию Ерсикского
Евангелия [Электрон. ресурс] / подгот. диакон Александр Акатов. – Вид доступа:
http://pravoslavie.lv/index.php?newid=8880&lang=RU.

Лебедева Н. "Ерсикскому Евангелию" - 750 лет : [о латвийской исторической
рукописе] / в тексте рассказывают Митрополита Рижский и всея Латвии Александра,
директор Академической библиотеки Латвийского университета В. Коцере, художница
Л. Динере // Сегодня. - N 161 (25 авг. 2020), с. 15.
Лебедева Н. Лотыша в Латвии помнят даже спустя три четверти тысячелетия
[Электрон. ресурс]: в этом году исполняется 750 лет уникальной латвийской
исторической рукописи - "Ерсикскому Евангелию", или "Евангелию Лотыша" : [в
тексте таже о публикации В. Коцере в научном сборнике "Святое Евангелие. Апракос
полный 1270 года"]. - Online режим. – Рига: Веб-сайт BB.LV. - Вид доступа:
https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2020/08/25/lotysha-v-latvii-pomnyat-dazhe-spustya-trichetverti-tysyacheletiya. – Ресурс описан 30 авг. 2020 г.
Лебедева Н. Триумф латвийских авторов : [о презентаци 5/6 номера журн. Междунар.
ассоц. писателей "Настоящее время" в Акад. б-ке Латв. ун-та] / Н. Лебедева ; в тексте
рассказывают гл. ред. журн. Т. Житкова, директор б-ки В. Коцере, писатель О.
Михалевич // Сегодня. - N 40 (27 февр. 2020), с.18 : портр.
Лебедева Н. Цветёт "Червона калина" : [о 10-ом фестивале культуры и творчества
украинцев Латвии "Червона калина" в Риге ; в тексте также благодарность директору
В. Коцере за поддержку украинским обществам]. Сегодня. - N 163 (27 августа 2020), с.
19.
См. также: Лебедева Н. Сегодня: Цветёт "Червона калина" [Электрон. ресурс]. - Вид доступа:
https://www.leta.lv.rus/archive/search/.

Участники конференции на фоне тематической выставки в Даугавпилсе: [участница
также директор В. Коцере Акад. б-ки Латв. ун-та] // Материалы краеведческой
конференции "Атеистическая идеология и мученичество: события в Даугавпилсе марте
1919 года. Люди, судьбы": (28 марта 2019 года, Даугавпилс, Латвия) / ред. А.
Юкимович; Даугавпилсско-Резекненская епархия Латв. Православной церкви МП. Даугавпилс: Изд. епархиального отдела религиозного образования и катехизации,
2020. - Ил. материал.

