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Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2013. gadā 

 

 

Aizstāvēšana: [temats: "Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa 

rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā" 2013. g. 19. martā LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes 204. auditorijā LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares 

promocijas padomes atklātajā sēdē] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 3 (2013, 11. febr.), 4. lpp. 
Sk. arī izd.: Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 8 (2013, 13. maijs), 3. lpp. ar nos.: Aizstāvēšana: [inform. par 

filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda piešķiršanu komunikāciju zinātnes nozarē bibliotēkzinātnes 

apakšnozarē].  

Promocijas darbu aizstāvēs Aija Taimiņa, Rita Treija un Pauls Daija [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18941/.  

 

Atklās LU Indijas studiju un kultūras centru [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 9. sept. 

Rūpniecības ielā 10 (LU Akadēmiskā bibliotēka)] / LU Preses centrs. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22418/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: Latvijas Universitātes Indijas studiju un kultūras centrs [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/indija/.  

Zaharova L. Atklās LU Indijas studiju un kultūras centru [Elektroniskais resurss] / pēc LU Preses centra 

inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

 

Ārlietu ministrs dosies darba vizītē uz Vitebsku [Elektroniskais resurss]: [2013. g. apr., arī par 

LU AB sagatavoto J. K. Broces Livonijas zīmējumu izstādes atklāšanu galerijā Vitebskas 

vēsturiskajā centrā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 

2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.lv.lv/Jaunumi/zinas/2013/aprilis/08-1/?print=on. - Resurss aprakstīts 2013. 

g. 8. apr.  
Sk. arī: Grundule L. Ārlietu ministrs dosies darba vizītē uz Vitebsku [Elektroniskais resurss] / pēc LR 

Ārlietu ministrijas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

Edgars Rinkēvičs: Latvija ir gatava sekmēt dialogu strap ES un Baltkrieviju [Elektroniskais resurss] / pēc 

LR Ārlietu ministrijas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/belarus/jaunumi/zinas/template/?pg=24180&print=on. 

Brotze's drawings to go on display in Vitebsk [Electronic resource]: ["Collection of drawings and 

descriptions of Livland by Johann Christoph Brotze at the Latvian Academic Library"] / BelTA. - Online regime. - 

Mode of access: Internet.URL: http://news.belta.by/en/news/culture?id=712158. 

Hey, wait a minute! [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of access: Internet.URL: 

http://www.flickr.com/photos/latvianmfa/8637379727/.  

В Витебске работает выставка рисунков латвийского художника Иоганна Кристофа Броце 

[Электрон. ресурс]: ["Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Иоганна Кристофа Броце (1742-1823) в 

Академической библиотеки Латвийского университета" апр. 2013 г., посвященная 21-летию белорусско-

латышских отношений] / БелаПАΗ. - Online режим. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://belapan.com/archive/2013/04/11/media_broce/.  

Глава МИД Латвии надеется на активизацию дипотношений с Беларусью [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.belaruspartisan.org/print/?ID=231221.  

Коллекция рисунков Лифляндии будет представлена в Витебске к 21-летию белорусско-

латвийских отношений [Электрон. ресурс] / БЕЛТА. - Online режим. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://www.belta.by/ru/all_news/society/Kollektsija-risunkov-Lifljandii-budet-predstav...  

Мацьвеева Т. Мэр Витебска Виктор Ηиколайкин: "Белорусам и латышам сам Бог велел дружить" 

[Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://news.vitebsk.cc/2013/04/11/mer-

vitebska-viktor-nikolaykin-belorusam-i-latysha...  

 

Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā = Award for life-time contribution to book 

publishing: [Latvijas Grāmatizd. asociācijas 2013. g. apbalvojums O. Zanderam, 

http://www.mfa.gov.lv/lv/belarus/jaunumi/zinas/template/?pg=24180&print=on
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grāmatniecības pētniekam, kultūrvēsturniekam, ilggadējam LAB darbiniekam] // Zelta ābele, 

1993-2013 / sast., tekstu aut. I. Burāne, D. Pugača. - [Rīga: Latvijas Grāmatizd. asoc., 2013]. - 

159. lpp.: il.  

 

Brinkmane I., Taimiņa A. LU 94. dzimšanas dienā vairākas skaistas dāvanas: [par LU 

Humanitāro un sociālo zinātņu centra bibl. atklāšanu pēc ēkas restaurācijas un renovācijas 

Kerkoviusa namā, inform. arī par LU AB "Cimelia" krājumu šajā ēkā] / tekstā stāsta LU 

AB darbin. A. Taimiņa u. c. // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17 (2013, 10. okt.), 15. lpp.: il. - 

Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/IK_Nr_17_10_10_13.pdf.  

 

Britāne L. Gēnos ieliktais mantojums: [par acu ārstu F. Lūkinu, viņa dzimtas locekļiem] / tekstā 
stāsta F.Lūkins ; tekstā fragm. no grām. "Sirds gaisma" (Rīga: Uguns, 1937) ; tekstā dzejnieces 

Aspazijas (1865-1943), bibliogrāfa Jāņa Misiņa (1862-1945), aktrises Mirdzas Šmithenes 

(1887-1978) [u.c.] izteikumi // Ievas Stāsti, Nr.14 (2013, 12./25.jūl.), [12.-17.]lpp. : il. 

 

Brokāne E. Lejasciemam - 140: Lejasciema pagasts var lepoties ar bagātu un senu vēsturi : [par 

pagasta vēsturi un iedzīvotājiem, arī par J. Misiņu un viņa bibliotēku] // Dzirkstele. - Nr. 74 

(2013, 28. jūn.), 6.-7. lpp.: il.  

 

Grīnuma I. Rīgas pirmais tipogrāfs: [par tipogrāfa N. Mollīna (1550-1625) darbību Rīgā; tekstā 

minēta arī LU AB]. - Bibliogr.: [37.] lpp. (2 nos.) // Ilustrētā Pasaules Vēsture. - Apr. (2013), 

30-[37.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://ilustretavesture.lv/content/rigas-

pirmais-tipografs-nikolauss-mollins.  

  

Gruzijas Suhumi Valsts universitāte saņem grāmatu dāvinājums no Latvijas [Elektroniskais 

resurss]: [LU Akadēmiskās bibl. grāmatu dāvinājums 2013. g. 27. nov. plānotajai Latvijas 

literatūras lasītavai Suhumi Valsts universitātē]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Tbilisi: Latvijas 

Republikas vēstniecība Gruzijā, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.am.gov.lv/lv/georgia/zinas/2013/11-27/?print=on. - Resurss aprakstīts 

2014. g. 12. janv.  
Sk. arī: Gruzijas Suhumi Valsts universitāte saņem grāmatu dāvinājums no Latvijas [Elektroniskais 

resurss] / indorm. sagat. Latvijas vēstniecība Gruzijā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

Сухумский государственный университет Грузии получил в дар книги из Латвии [Электрон. 

ресурс]: [Латв. акад. б-ки 27 ноябр. 2013 г.]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.lv/ru/information/releases/2013/11-29/?print=on.  

 

Hermanis V. Uzbekistānas dienu ietvaros atklāj izstādi Misiņos: [par amatniecības un 

tēlotājmākslas darbu izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" 2013. g. okt. LU AB] // Neatkarīgā 

Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 201 (2013, 16. okt.), 11. lpp.: il.  

 

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: [arī par izstādēm un pasākumiem LU AB 2012. 

g. - par izstādes "Baltija un vācieši" atklāšanu 10. janv., par J. K. Broces zīmējumu un aprakstu 

kolekcijas izstādes atklāšanu Gdaņskas Universitātē 18. janv., Ē. J. Grūbela izstādes 

"Impresijas" atklāšanu 8. martā, Pāles Novadpētniecības muzeja izstādes "Vidzemes lībieši un 

viņu pēcteči" atklāšanu 17. aug.; LU Latvijas vēstures inst. un LU AB apbalvošanu ar LZA un 

Rīgas balvas biedrības goda diplomu par J. K. Broces "Zīmējumu un aprakstu" publicēšanu]. - 

Paraksts: R. Karnīte, I. Tālberga // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2013. - Rīga: 
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Zinātne, 2013. - (2013), 69.-70. lpp. - Pieejams ari elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2013.pdf.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskā bibliotēka atklās izstādi "2012. gads Latvijas grāmatniecībā" 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. 15. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - 

Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/19702. 

- Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  
Sk. arī: Misiņa bibliotēkā būs skatāma izstāde "2012. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais 

resurss] / ziņu sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=22588&type=0.  

Tiek paziņotas grāmatu mākslas konkursā "Zelta Ābele" nominētās grāmatas [Elektroniskais resurss]: 

[inform. arī par izstādi LU AB no 15. marta līdz 15. maijam un balvas piešķiršanu par mūža ieguldījumu 

grāmatniecības pētniekam, bij. Akadēmiskās bibl. darbiniekam O. Zanderam] / papildinform. D. Pugača. -

 Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=22259&type=0.  

Zaharova L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā skatāma izstāde "2012. gads Latvijas grāmatniecībā" 

[Elektroniskais resurss] / pēc G. Jaunmuktānes inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumu viesosies Ēriks Hānbergs 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. 31. janv. Misiņa kluba lasījums "Par cilvēkiem un lopiņiem 

lauku mainībā"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18098. - Resurss aprakstīts 2014. g. 

23. janv.  
Sk. arī: Zaharova L. Notiks publicista Ērika Hānberga priekšlasījums [Elektroniskais resurss] / pēc G. 

Jaunmuktānes inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā stāstīs par R. Blaumaņa darbiem un dzīvi 

[Elektroniskais resurss]: [prof. B. Kalnača priekšlasījums Misiņa klubā "Rūdolfs Blaumanis: 

rakstnieks un teksts" 2013. g. 25. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/20526/. 

- Resurss aprakstīts 2013. g. 30. apr.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa kluba lasījumu vakars - Pēterim Ērmanim 

120 [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 28. febr. ilggadējās Misiņa bibl. darbinieces V. Kinces 

priekšlasījums "Dzejniekam, stāstniekam, ar leģendāru atmiņu apveltītajam 

literatūrvēsturniekam, Jāņa Misiņa un Kārļa Egles draugam Pēterim Ērmanim - 120 gadu 

atcere"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18793. - Resurss aprakstīts 2014. g. 23. janv.  

 

Jaunmuktāne G. Misiņa klubā stāstīs vēl nedzirdētas lietas par mācītāju G. F. Stenderu: [prof. 

M. Grudules priekšlasījums "Apgaismotājs G. F. Stenders - daži mazāk zināmi viņa darbības 

aspekti" 2013. g. 30. maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/21252/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 3. jūn.  

  

Jaunmuktāne G. Notiks literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījums "Lugano, tu sei 

la più bella!" [Elektroniskais resurss]: [Lugāno Aspazijas un Raiņa redzējumā LU AB Misiņa 

klubā 2013. g. 26. sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - 
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Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22751/. - Resurss aprakstīts 

2013. g. 30. sept. 
Sk. arī: Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba lasījums [Elektroniskais resurss]: 

[īsa inform.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

 

Kārkliņa D. Kaligrāfu azarts un burti kā māksla: izstādē "Kaligrāfija Latvijā - gan viduslaiki, 

gan mūsdienas" : [par Latvijas Kaligrāfu biedrības veidoto izstādi LU AB] / tekstā stāsta 

biedrības valdes priekšsēdētāja K. Jansone // Diena. - Nr. 190 (2013, 1. okt.), 24. lpp.: il. - 

Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/sodiem-laikraksta/kaligrafu-azarts-un-

burti-ka-maksla-14026851; http://www.leta.lv/archive/.  

 

Kazlauskiene L. Gūt veldzi melnajā avantūrā: ar izstādi atzīmē Rīgas pirmās grāmatu 

spiestuves 425. gadskārtu : [par pirmā Rīgas tipogrāfa N. Mollīna (1550-1625) iespiesto grām. 

izstādi "Gedruckt zu Riga" ("Iespiests Rīgā") LNB izstāžu zālē sadarbībā ar LU AB 2013. g. 

apr.] // Diena. - Nr. 72 (2013, 15. apr.), 10. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/gut-veldzi-melnaja-avantura-14003297. 

 

Kince V. Imants Ziedonis un Misiņa bibliotēka // Mans Ziedonis: veltījums dzejniekam jubilejā 

/ sakārt. L. Brīdaka. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - 182.-186. lpp.  

  

Kipere Z. Pasniegtas Rīgas balvas 2012: 2012. gada 21. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā 

tika pasniegtas Rīgas balvas - sudrabotās kaijas. Balvu piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija un 

Rīgas balvas biedrība, bet materiāli atbalsta SIA "ITERA Latvija" : [arī LU AB galvenajai 

bibliotekārei A. Taimiņai par Rīgas pilsētas pirmās bibl. Bibliotheca Rigensis inkunābulu, seno 

grāmatu un rokrakstu izpēti un nozīmīgu izstāžu veidošanu] // Enerģija un Pasaule. - Nr. 1 

(2013), 11. lpp.: il. 
Sk. arī: Pasniegtas Rīgas balvas 2012 // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 1 (2013, 14. janv.), 2. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/.  

Latvijas Zinātņu akadēmijas un sponsoru balvu laureāti // Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Gadagrāmata, 2013. - Rīga: Zinātne, 2013. - (2013), 44. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2013.pdf.  

Academy awards and other awards: honours to members of the Academy, 2011-2014: winners of the LAS 

prizes awarded in sponsorship // Latvian Academy of Sciences. Yearbook, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - 

[2011/2014], p. 88.  

 

Kocere V. "Mums ir liels gods ...": [sakarā ar izstādes atklāšanu LNB 2013. g. apr.] // Gedruckt 

zu Riga: LU Akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabāto N. Mollīna 

iespieddarbu izstāde. Veltījums 1588. gadā atvērtās pirmās tipogrāfijas 425. gadskārtai: 

katalogs / Latvijas Nacionālā bibliotēka. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013. - 5.lpp.  

 

Kočetkova Ņ. Austrijas rakstniece Marianna Grūbere viesojas Latvijas Universitātē 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. 11. apr. LU AB, Ņ. Kočetkovas ref. "Viktors Frankls: 

logoterapijas pamatlicējs" LU Vēstures un filozofijas fakultātē 2013. g. 10. apr.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/20121/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks rakstnieces un Austrijas Literatūras biedrības 

prezidentesMariannas Grūberes lasījums [Elektroniskais resurss] / ziņu sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=22985&type=0.  

Piektdien notiks rakstnieces Mariannas Grūberes grāmatu fragmentu lasījums [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  
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Kur lasām laikrakstu "Austrālijas Latvietis"?! [Elektroniskais resurss]: ["Austrālijas Latvieti" 

lasa Misiņa bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunmuktāne. Kur tu to lasi?: attēls]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Austrālija: Austrālijas Latvietis, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.australijaslatvietis.com.au/MajasLapa/AL_MajasLapa.html. - 

Resurss aprakstīts: 2013. g. 2. sept.  

 

Kušķis G. Kad vēji pūš burās: [par jūrniecībai veltītās grafikas un mazo tēlniecības formu 

meistaru darbu izstādi Misiņa bibl. 2013. g. vasarā] // Latvijas Avīze (Piel. "Nedēļa kabatā"; Nr. 

35). - Nr. 167 (2013, 29. aug.), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.la.lv/kad-veji-pus-buras-2/; http:/www.leta.lv/archive/.  

  

Kušķis G. Kaligrāfija senāk, šodien un ...: [par kaligrāfisko paraugu izstādi Misiņa bibl. 2013. 

g. rudenī] // Latvijas Avīze (Piel. "Nedēļa kabatā"; Nr. 44). - Nr. 212 (2013, 31. okt.), [1.], 4. 

lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.la.lv/kaligrafija-senak-sodien-un/.  

 

Kušķis G. Latvijas mākslinieki ceļo: [grafiķa I. Ozoliņa un fotogrāfes I. Liniņas-Ozoliņas 

izstāde "Bavārija - ceļojumu piezīmes" LU AB 2013. g. martā] // Latvijas Avīze (Piel. "Nedēļa 

kabatā"; Nr. 12). - Nr. 57 (2013, 21. marts), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://m.la.lv/latvijas-makslinieki-celo-2/.  

 

Langa L. Atdzejotāja absolūtā dzirde: [saruna ar dzejnieci L. Langu sakarā ar dzejas izlases 

"Вещества взгляда"/"Skatiena viela" (atdzej. M. Makarova) prezentāciju LU AB] / pierakst. L. 

Kazlauskiene // Diena. - Nr. 6 (2013, 9. janv.), 17. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/atdzejotaja-absoluta-dzirde-13987065. 

  

Lasmanis M. Kārļa Egles dienu un nedienu piezīmes II // Jaunā Gaita. - Vol. 60, Nr. 4 (2013, 

ziema), 17.-22. lpp.: il.  

  

Latvijā krāsotās olas aplūkojamas Kijevas Lieldienu olu festivālā "Pisanku paradīze" 

[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar Lieldienu krāsoto olu festivāla "Pisanku paradīze" atklāšanu 

Kijevā I. Franko parkā 2013. g. 2. maijā; dalībnieks arī LU AB direktore V. Kocere, Ukrainas 

litertūras nod. vad. V. Urvačovs]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Kijeva: Latvijas Republikas 

vēstniecība Ukrainā, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/ukraine/jaunumi/zinas/2013/05-07/?print=on/. - Resurss aprakstīts 

2013. g. 17. jūn.  
См. также: Фестиваль "Писанковий рай 2103" [Электрон. ресурс]: [об участии АБ ЛУ, 

диренктора В. Коцере, зав. Украинским центром В. Урвачева в фестивале в Киеве мая 2013 г.] / Т. Лазда. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://dzerelo.lv/festyval-pysankovyj-raj-2013/.  

 

Latvijas bibliotēku darba koprādītāji, 2009-2012 [Elektroniskais resurss]: (pamatojoties uz 

Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) : [ziņas arī par LU AB] / inform. 

sagat. B. Bierne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB BAI Bibliotēku konsultatīvais centrs, 

[2013]. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/BIB_darba_raditaji_2009-2012.pdf; 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162105. - Resurss aprakstīts 2013. g. 20. sept.  
 
Latvijas prezidenta Andra Bērziņa un Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča kopīgs 

pziņojums [Elektroniskais resurss]: [arī par LR pozitīvu novērtējumu LU AB Ukraiņu 

literatūras nod. darbības nodrošināšanā Latvijas Valsts prezidenta vizītes laikā Ukrainā 2013. g. 

http://www.url/
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/BIB_darba_raditaji_2009-2012.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162105
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14.-15. martā] / inform. sagat. Prezidenta preses dienests. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LETA, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta/lv/archive. - Resurss aprakstīts 2013. g. 2. apr.  
 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka // Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un 

ārzemēs, 2013: [informatīvs izd.]. - Rīga: Smails, 2013. - 86. lpp.: il.  
 
Latvijas Universitātes 2013. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās [Elektroniskais resurss]: 

citas Latvijas Universitātes struktūrvienības: LU Akadēmiskā bibliotēka . - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/izstades/virtualas-izstades/publikacijas2013/citas-

strukturvienibas/akad-bibl/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 11. apr.  
 
Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere : [īsa 

inform.] // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2013. - Rīga: Zinātne, 2013. - (2013), 

143.lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-

2013.pdf. 

 

Limane L. Pirmā Rīgas spiestuve kalpo pilsētai un gara kultūrai: [par izstādes "Gedruckt zu 

Riga" ("Iespiests Rīgā") LNB sadarbībā ar LU AB atklāšanu 2013. g. 9. apr., pirmā Rīgas 

tipogrāfa N. Mollīna Rīgā iespiestie izdevumi] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 7 (2013, 11. apr.), 

21. lpp.: il.  

 

LU Latvijā un sabiedrībā: bibliotēku piedāvājums = UL in Latvia and society: [arī par LU AB] 

// Latvijas Universitāte: gada pārskats = annual report, 2012. - [Rīga: LU, 2013]. - 22. lpp.  

 

Mīlgrāve I. Atklās izstādi par godu Dziesmu un deju svētkiem [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

"Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos" 2013. g. 

27. jūn]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/21600/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 

20. aug.  
Sk. arī: Atklāta izstāde "Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: Latviešu Dziesmu svētki laiku 

lokos" [Elektroniskais resurss] / inform. S. Vijupe. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.nacdejot.lv/deja-pasaule/item/1600-atklata-izstade-dziesmu-pinu-deju-pinu-latvju-tautas-

vainagā-latviešu-dziesmu-svētki-laiku-lokos.  

Izstāde "Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos" 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.draugiem.lv/rlb/news/?p=10203756; http://www.baratikor.com/rlb/news/?p=10203756.  

Izstādes "Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos" atklāšana 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Mīlgrāve. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/; http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24176&type=1; 

http://www.apollo.lv/zinas/izstades-dziesmu-pinu-deju-pinu-latvju-tautas-vainagā-latviešu-dziesmu-svētki-laiku-

lokos-atklasana/574112.  

 

Miņkova S. Ainas Karlsones piemiņas izstāde Rīgā: [par māksl. (1935-2012) izstādes 

"Īpašuma, cieņas un pateicības zīme - Ex libris" LU AB Misiņa bibliotēkā 2013. g. 16. janv.] // 

Jaunais Vēstnesis. - Nr. 6 (2013, 22. jnv.), 10. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://jvestnesis.lv/modules.php?/name=News&file=article&sid=6405.  
Sk. arī: Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās mākslinieces Ainas Karlsones piemiņas izstādi 

[Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  
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Grīnberga M. Rīgā atklās mākslinieces Ainas Karlsones piemiņas izstādi [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.radio1.lv.  

Ainas Karlsones piemiņas izstāde Rīgā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.jpb.lv/?sid=20&do=news&action=full&aid=40.  

Mākslinieces Ainas Karlsones (1935-2012) piemiņas izstāde "Īpašuma, cieņas un pateicības zīme - Ex 

libris" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://diena.lv/kd/kd-afisas/izstades/makslinieces-ainas-karlsones-1935-2012-pieminas-izstade-ipasuma-cienas-un-

pateicibas-zime-ex-libris-13988593.  

Mākslinieces Ainas Karlsones piemiņas izstādes "Īpašuma, cieņas un pateicības zīme - Ex libris" 

atklāšana [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=2147&type=1.  

Paegļkalne S. Rīgā atklāta māksllinieces Ainas Karlsones piemiņas izstāde [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.jekabpilslaiks.lv/printversion.php?id=16492.  

 

Miņkova S. Ainas Karlsones piemiņas izstāde Rīgā: [par Jēkabpils pilsētas bibl. dalību 

mākslinieces piemiņas izstādes atklāšanā LU AB 2013.g. janv.] // Brīvā Daugava. - Nr. 9 

(2013, 22. janv.), 6. lpp.: il.  

  

Nagle G. Glītrakstīšanas stunda: tehnoloģiju laikmetā cilvēki aizvien vairāk interesējas par 

kaligrāfiju. Ko viņi atrod burtu veidošanas mākslā? : [inform. arī par Latvijas kaligrāfijas 

biedrības veidoto izstādi par Latvijas kaligrāfiju LU AB 2013. g. okt.] // Ir. - Nr. 45 (2013, 

7./13. nov.), 52. lpp.  

 

Nozīmīgi notikumi Latvijas zinātnē un Latvijas Zinātņu akadēmijā 2012. gadā: [arī par 

pasākumiem LU AB - piemiņas pasākumu un izstādi ķīmiķim, LZA goda doktoram J. Polim 

(1938-2011) 2012. g. 18. apr., simtgades atcere 2012. g. 26. okt. LZA goda loceklim, 

dzejniekam A. Eglītim (1912-2006)] / pārskatu sast. J. Kristapsons // Latvijas Zinātņu 

akadēmija. Gadagrāmata, 2013. - Rīga: Zinātne, 2013. - (2013), 19. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2013.pdf.  

 

Oļijņiks A. Ukraiņu centieni atjaunotnei: [saruna ar Ukrainas vēstnieku LR sakarā ar Ukrainas 

Neatkarības dienu 24. aug.; inform. arī par LU AB ukraiņu literatūras nod. darbību, pateicība 

bibl. direktorei V. Kocerei] / pierakst. E. Līcītis; mater. sagat. V. Krustiņš // Latvijas Avīze. - 

Nr. 163 (2013, 23. aug.), 8. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.leta.lv/archive/.  

  

Ozoliņa-Liniņa I. I. Bavārija ceļotāju piezīmēs: [inform. par fotogr. I. I. Liniņas-Ozoliņas un 

grafiķa I. Ozoliņa darbu izstādi LU AB 2013. g. martā-apr. par Bavārijas tēmām] // Jūrmala. - 

Nr. 8 (2013, 11. apr.), 7. lpp.: il.  

 

Profesora Alvīda Butkus grāmatas "Baltijas impresijas" atvēršanas svētki [Elektroniskais 

resurss]: [Baltiškos impresijos = Baltijas impresijas: rinktiniai straipsniai = rakstu izlase 

(Kaunas: Aesti, 2012) LU AB 2013. g. 22. martā] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta/lv/archive. - Resurss aprakstīts 2013. g. 2. apr.  
Sk. arī: Gustsons K. Iznākusi A. Butkus grāmata "Baltijas impresijas" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/19900/.  

Profesora A. Butkus grāmatas "Baltijas impresijas" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]. – 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=227058&type=1.  

Šmitiņa I. Aicina uz grāmatas "Baltijas impresijas" atvēršanas svētkiem [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/19872/.  
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Puriņš J. LU Pūtēju orķestra koncerts "Pavasara atmodunāšana" Otrajās Lieldienās 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2013. g. 1. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/19908/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 2. apr.  

 

101 iemesls lepoties ar Latviju: [75. Johana Kristofa Broces attēlu mantojums] // Ir Nauda. - Nr. 

1 (2013, maijs), 36. lpp.  

 

Starptautiskā sadarbība: [arī par vizītēm un pasākumiem LU AB 2012. g. - 27.-28. sept. LZA 

goda doktora R. Pullata (Igaunija) piedalīšanās grāmatas "Spirta jūra" atvēršanas svētkos, 18.-

19. okt. Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāra prof. O. Andersena vizīte LZA un LU 

AB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā]. - Paraksts: A. Draveniece // Latvijas Zinātņu 

akadēmija. Gadagrāmata, 2013. - Rīga: Zinātne, 2013. - (2013), 85.-86. lpp. - Pieejams ari 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2013.pdf.  

 

Svinēs 425 gadus pirmajai Rīgas grāmatu spiestuvei [Elektroniskais resurss]: [par izstādes 

"Gedruckt zu Riga" ("Iespiests Rīgā") LNB sadarbībā ar LU AB atklāšanu 2013. g. 9. apr., 

pirmā Rīgas tipogrāfa N. Mollīna Rīgā iespiestie izdevumi] / inform. sagat. S. Valtiņa. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lnb.lv/print/7920. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  
Sk. arī: Aprit 425 gadi, kopš Rīgā iekārtota pirmā grāmatu spiestuve [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.delfi.lv/kultura/news/books/aprit-425-gadi-kops-

riga-iekartota-pirma-gramatu-spiestuve.d?id=43196266.  

Pieminēs 425 gadus, kopš Rīgā iekārtota pirmā grāmatu spiestuve [Elektroniskais resurss] / pēc S. 

Valtiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/113718/piemines-425-gadus-kops-riga-iekartota-pirma-gramatu-spietuve.  

Pirms 425 gadiem Rīgā iekārtota pirmā grāmatu spiestuve [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://lat2.mixnews.lv/lv/kaleidoskops/6268_pirms-425-

gadiem-riga-iekartota-pirma-gramatu-spiestuve.  

Svinēs 425 gadus pirmajai Rīgas grāmatu spiestuvei [Elektroniskais resurss] / pēc S. Valtiņas inform. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=22892&type=0; http://www.lnb.lv/lv/svines-425-gadus-

pirmajai-rigas-gramatu-spiestuvei.  

Ηа выставке представят самые старые напечатанные в Латвии книги [Электрон. ресурс]: [выст. 

"Gedruckt zu Riga" ("Отпечатано в Риги") в связи с 425 летием первой в Риге книжной типографии]. - 

Online режим. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.rus.delfi.lv/archive/print.php?id=43197272.  

 

Šmitiņa I. Aicina uz grāmatas "Baltijas impresijas" atvēršanas svētkiem [Elektroniskais 

resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/19872/. – Resurss aprakstīts 2013. g. 2. 

apr. 

 

Šmitiņa I. Aicina uz grāmatas par Baltijas un Gruzijas attiecībām atklāšanu [Elektroniskais 

resurss]: [2013. g. 30. aug. N. Džavahišvili grām. "Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību 

vēsturē" (gruzīnu val.) prezentācija]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22234/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bobliotēkā prezentēs Niko Džavahišvili grām. "Ieskats Gruzijas un Baltijas 

tautu attiecību vēsturē" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  



 

9 

 

Zaharova L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks grāmatas "Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību 

vēsturē" prezentācija [Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Akadēmiskajā bibliotēkā atklās gleznu izstādi "Vasara Ķeipenē" [Elektroniskais 

resurss]: [2013. g. 25. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18036. - Resurss 

aprakstīts 2014. g. 23. janv.  
Sk. arī: Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās gleznotāju plenēra izstādi "Vasara Ķeipenē" 

[Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Pavasara balsis" [Elektroniskais resurss]: 

[2013. g. 16. sept. ceļojošā izstāde "Pavasara balsis" veltītu lietuviešu nacionālās atdzimšanas 

dzejniekam, teologam Maironim (īst. v. Jons Mičulis; 1862-1932)]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22539. - Resurss aprakstīts 2014. g. 23. janv.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās ceļojošo izstādi "Pavasara balsis" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Atklās Mārtiņa Dāboliņa gleznu izstādi [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2013. g. 13. 

nov. izstādi "Man viņa ir visskaistākā" un grām. "Ceļojumi mežā, mākslā, politikā" (Ogres 

novads: Divpadsmit, 2013) atvēršana]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - 

Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/23653/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. nov.  
Sk. arī: Mākslinieka Mārtiņa Dāboliņa gleznu izstādes un jaunās grāmatas atklāšana [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Drukai Latvijā - 425 [Elektroniskais resurss]: [par pastmarkas "Grāmatu drukai 

Latvijā 425" prezentāciju un pirmās dienas zīmogošanu, N. Mollīna iespieddarbu un drukai 

veltītu pastmarku un kaligrāfijas izstādi, konferenci "Drukas diena 2013" LU AB 2013. g. 22. 

okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/23259/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. 

nov.  
Sk. arī: Latvijas Pasts ar īpašu pastmarku atzīmēs 425. gadaienu drukas darbu uzsākšanai Latvijā 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.pasts.lv/lv/aktualitates; http://www.leta.lv/archive.  

Misēvičs A. 22.10.2013 "Drukas dienas 2013" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lpna.lv/lv/esf-projekts/57-22102013-drukas-diena-2013.html.  

Putniņš R. Latvijas Pasts prezentēs jaunu pastmarku 425. gadadienai kopš drukas darbu sākšanas Latvijā 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

Putniņš R. Šodien Misiņa bibliotēkā tiks prezentēta pastmarka drukas darbu 425. gadadienai Latvijas 

teritorijā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Izstāde "Mans kuģīt's ir tik foršs!" [Elektroniskais resurss]: [par izstādes atklāšanu 

LU AB 2013. g. 25. jūl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/21875/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 1. aug.  

http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/23653/
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Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā būs skatāma izstāde "Mans kuģīt's ir tik foršs!" [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta/lv/archive.  

 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" 

[Elektroniskais resurss]: [Uzbekistānas Mākslas akadēmijas sagatavoto izstādi "Uzbekistāna - 

mana dzimtene: glezniecība, dekoratīvi lietišķā māksla, fotogrāfija" 2013. g. 14. okt.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/23101/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

Zaharova L. Atklās izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" [Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas 

inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

Выставка в Латвии [Электрон. ресурс]: [выст. "Узбекистан - моя родина" Акад. художеств 

Узбекистана в АБ ЛУ]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://art-academy.uz/.  

 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķirts kņazienes Olgas ordenis 

[Elektroniskais resurss]: [Ukrainas Kņazienes Olgas ordeņa pasniegšana 2013. g. 2. okt. LU AB 

direktorei V. Kocerei]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22944/. - Resurss aprakstīts 

2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: starptautiskas atzinības. - Paraksts: R. Karnīte, I. 

Tālberga // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), 77. lpp.  

Latvijas ārlietu ministrs tiksies ar Ukrainas ārlietu ministru [Elektroniskais resurss]: [Edgars Rinkēvičs un 

Leonīds Kožara]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/zinas/2013/septembris/27/-3/?print=on.  

Vēbere I. Latviju šodien apmeklē Ukrainas ārlietu ministrs [Elektroniskais resurss]: [L. Kožara 2013. g. 2. 

okt.; arī par Ukrainas valsts apbalvojuma pasniegšanu LU AB direktorei V. Kocerei par ieguldījumu Ukrainas 

starptautiskās autoritātes celšanā un tās sasniegumu popularizēšanā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

Minister of Foreign Affairs of Ukraine Mr. Leonid Kozhara presented with an award Mr. Venta Kotsere 

[Electronic resource]: [with an Order of Princess for personal contribution to strengthening the international 

authority of Ukraine, promoting its heritage and modern achievements]. - Online regime. - Mode of access: 

Internet.URL: http://mfa.gov.ua/en/press-center/news/15222-+.  

Political dialogue between Latvia and Ukraina is "very active" [Electronic resource] / BC. – 

Online regime. - Mode of access: Internet.URL: http://www.baltic-

course.com/eng/baltic_staes_cis/?doc=81461&ins_print.  

Ukrainian foreign minister visits Latvia [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of access: 

Internet.URL: http://www.latviannews.lv/news/2560/.  

Кожара вручил государственную награду Украины директору Академической библиотеки 

Латвийского университета [Электрон. ресурс]: [В. Коцере Орден Княгини Ольги III степени]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://vchaspik.ua/print/201335.  

 

Šmitiņa I. Misiņa bibliotēkā lasījumi par Jāni Endzelīnu [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 27. 

martā Dr. philol. S. Kļaviņas priekšlasījums par mazzināmām lappusēm valodnieka dzīvē]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/19951. - Resurss aprakstīts 2014. g. 23. martā.  
Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

  

Šmitiņa I. Misiņa kluba lasījums "Latīņu kaligrāfija pasaulē un Latvijā" [Elektroniskais 

resurss]: [2013. g. 31. okt. kaligrāfijas pasniedzēja, eksperta J. Sudnika priekšlasījums]. - 
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Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/23431. - Resurss aprakstīts 2013. g. 4. nov.  
Sk. arī: Notiks Jura Sudnika priekšlasījums "Latīņu kaligrāfija pasaulē un Latvijā" [Elektroniskais 

resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Pirmo reizi - Latvijas kaligrāfiai veltīta izstāde [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 25. 

sept. LU AB izstādes "Kaligrāfija Latvijā" atklāšana]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22725/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Latvijas kaligrāfijai veltītu izstādi 

[Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

Celmiņa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā būs skatāma Latvijas kaligrāfijai veltīta izstāde [Elektroniskais 

resurss] / pēc K. Jansones inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

Pirmo reizi - Latvijas kaligrāfiai veltīta izstāde [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

 

Šmitiņa I. Prezentēs L. Langas dzejas grāmatu krievu valodā [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 

10. janv. LU AB dzejas izlasi "Вещество взгляда" ("Skatiena viela")]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/17762/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 10. janv.  
Sk. arī: Izdod Liānas Langas dzejas grāmatu krievu valodā [Elektroniskais resurss] / A. Gutānes inform. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.tvnet.lv/izklaide/gramatas/449192-

izdod_lianas_langas_dzejas_gramatu_krievu_valoda.  

Tiks atvērta Liānas Langas dzejas grāmata krievu valodā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.diena.lv/kd/literatura/tiks-atverta-lianas-langas-

dzejas-gramata-krievu-valoda-13986896.  

 

Šmitiņa I. Priekšlasījums "Riharda Zariņa dzīve un darbs" [Elektroniskais resurss]: [latviešu 

grafiķa R. Zariņa mazdēla A. Celmiņa (ASV) priekšlasījums 2013. g. 9. okt. LU AB]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/23023/. - Resurss aprakstīts 

2013. g. 10. okt.  
Sk. arī: Celmiņa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks priekšlasījums "Riharda Zariņa dzīve un darbs" 

[Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/.  

Priekšlasījums "Riharda Zariņa dzīve un darbs" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

 

Top seno grāmatu izstāde [Elektroniskais resurss]: [par Latvijas Pareizticīgās baznīcas un LU 

AB kopīgi veidoto izstādi "Senā slāvu grāmata Latvijā" Krievu kultūras dienu ietvaros] / LPB 

preses dienests. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LPB, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.pravoslavie.lv/print_news.php?newid=5051&1=2. - 

Resurss aprakstīts 2014. g. 23. janv.  
Sk. arī: Čekanoviča S. Koris "Accolada" koncertē izstādes "Senā slāvu grāmata Latvijā" atklāšanā 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kultura.riga.lv/public/53432.html.  

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta izstāde "Senā slāvu grāmata Latvijā" [Elektroniskais 

resurss]: [izstādē XV-XIX gs. izdevumi]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/kultura.lu.lv/zinas/t/213261.  
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Rīgā atklāta izstāde "Senā slāvu grāmata Latvijā" [Elektroniskais resurss] / LPB preses dienests. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=5065&id=6&lang=LV.  

Senās slāvu grāmata Latvijā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.apollo.lv/zinas/senas-slavu-gramata-latvija/570530.  

O. Veidiņa piedalījās seno grāmatu izstādes atklāšanā [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. S. 

Truhanovs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2013/6/veidina-piedalijas-seno-gramatu-izstades-

atklasana.htm?WBCMODE=presentationunpublished&Date=18.07.2013. 

Выставка "Древняя книга в Латвии" [Электрон. ресурс]: [в рамках Дней русской культуры в 

Латвии совместная выст. Латв. Православной церквы и Акад. б-ки ЛУ]. - Online режим. - Вид доступа: сеть 

WWW.URL: http://www.pravoslavie.lv/print_news/php?newid=5062&1=3.  

 

Ugrika A., Mazulis V., Jaunmuktāne G. Bibliotēka - saikne ar pagātni: [par 1941. g. 14. jūn. 

deportācijām veltītu tematisko sarunu pēcpusdienu "Izzināt. Saglabāt. Neaizmirst" Jēkabpils 

pilsētas bibl. 2013. g. jūn.; dalībniece arī LU AB] / tekstā izsakās V. Mazulis, G. Jaunmuktāne 

// Jaunais Vēstnesis. - Nr. 47 (2013, 18. jūn.), 5. lpp.: il. – Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://jvestnesis.lv/modules.php?name=News&file=article&sid=7386 
Sk. arī: 14. jūnijs. Tematiska pēcpusdiena "Izzināt. Saglabāt. Neaizmirst" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.jpb.lv/?sid=20&do=news&action=full&aid=54.  

Diskusija: Kā izzināt, saglabāt un neaizmirst kultūrvēsturisko mantojumu  [Elektroniskais resurss] / 

inform.: S. Mikanovska. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.radio1.lv/ziņas/jēkabpils/kultūra-un-izglītība/item/8208-diskusija-kā-izzināt-saglabāt-un-neaizmirst-

kultūrvēsturisko-mantojumu.html.  

 

Urvačovs V. Aicina uz grāmatas "Latvijas mūsdienu īsproza" gruzīnu valodā atvēršanas 

pasākumu: [2013. g. 18. jūn. LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. 

no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/21507/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 18. jūn.  

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais resurss]: 

[no V. Vernadska Ukrainas Nacionālās bibl. 2013. g. 23. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/17974. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  
Sk. arī: LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais resurss] / ziņu sagat. 

V. Urvačovs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=21571&type=0.  

Zaharova L. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais resurss] / pēc V. 

Urvačova inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/.  

  

Urvačovs V. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta grafiku un fotogrāfiju izstādi [Elektroniskais 

resurss]: [grafiķa I. Ozoliņa un fotogrāfes I. I. Liniņas-Ozoliņas izstāde "Bavārija - ceļojumu 

piezīmes" LU AB 2013. g. 8. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18981. - 

Resurss aprakstīts 2014. g. 23. martā. 

 

Valmierā saietā pulcējas Vidzemes bibliotekāri [Elektroniskais rsurss]: [konf. "Latviešu 

pilsoniskās sabiedrības un nacionālās izglītības sākums Gaujas krastos Valmierā" 2013. g. jūl.; 

dalībniece arī A. Taimiņa no LU AB ar lekciju "Vidzeme 18. gs. beigās. J. K. Broce"]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: DELFI, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.delfi.lv/novados/archive/print.php?id=43471603. - Resurss aprakstīts: 

2014. g. 1. martā.  

https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2013/6/veidina-piedalijas-seno-gramatu-izstades-atklasana.htm?WBCMODE=presentationunpublished&Date=18.07.2013
https://www.riga.lv/LV/PostingData/News/2013/6/veidina-piedalijas-seno-gramatu-izstades-atklasana.htm?WBCMODE=presentationunpublished&Date=18.07.2013
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Vēbere I. Notiks Latvijas dienas Dņipropetrovskas apgabalā [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 

okt.; dalībniece arī LU AB ar izstādi "Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" Dņipropetrovskas Vēstures muzejā, 

kā arī grāmatu dāvinājuma prezentāciju Dņipropetrovskas Nacionālās universitātes 

Zinātniskajai bibl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. 

nov.  
Sk. arī: Mazulis V. Latvijas Universitātes pārstāvji piedalās Latvijas dienās Dņipropetrovskas apgabalā 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/23539.  

Ukrainā veiksmīgi noslēgušās Latvijas dienas Dņipropetrovskas apgabalā [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2013/10-26/?print=on.  

Vēstniecība Ukrainā organizē Latvijas dienas Dņipropetrovskas apgabalā [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. Latvijas vēstniecība Ukrainā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/; http://www.am.gov.lv/lv/ukraine/jaunumi/zinas/2013/10-28/?print=on.  

В Днепропетровске открылась выставка рисунков и описаний Финляндии [Лифляндии] Йогана 

Кристофора Бротце и выставка латышских народных костюмов (Фоторепортаж) [Электрон. ресурс] / фото 

Ю. Гаврилова. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://most-dnepr.info/photo-report/photo-

culture_and_science/94518.htm.  

В Днепропетровске стартовали Дни Латвии [Электрон. ресурс]: [также о выст. Акад. б-ки Латв. ун-

та - коллекция рисунков и описании Лифляндии И. К. Бротце (1742-1823)]. - Online режим. - Вид доступа: 

Сеть. WWW.URL: http://www.056.ua/news/print/407342.  

Днепропетровск посетила делегация Латвии [Электрон. ресурс] / Пресс-служба Областного совета. 

- Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://www.gorod.dp.ua/news/86071.  

Днiпропетровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара: бiблiотеки - платформи 

мiжкультурного дiалогу [Электрон. ресурс]: [также о даре книг Акад. б-ки ЛУ Ηауч. б-ке 

Днепропетровскому нац. ун-ту] / Iнформ.-аналiт. агенство Днiпропетровського нац. ун-у. - Online режим. - 

Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://www.dnu.dp.ua/news/print/1334.  

Днiпропетровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара: в ДΗУ iм. О. Гончара 

проходять Днi Латвiї в Днiпропетровську [Электрон. ресурс] / Iнформ.-аналiт. агенство 

Днiпропетровського нац. ун-у. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: 

http://www.dnu.dp.ua/news/print/1329.  

Днiпропетровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара: Сакральну культуру каменю 

дослiджували вченi України i Латвiї [Электрон. ресурс] / Iнформ.-аналiт. агенство Днiпропетровського нац. 

ун-у. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://www.dnu.dp.ua/news/1336.  

 

Kuramaa ja Semgallia hertsog Friedrichi matuserongkaik 1643. aastal: Johann Christoph Brotze 

1790. aastad Läti Akadeemiline Raamatukogu = The Funeral  Procession of Duke Friedrich of 

Kurland and Semgallia in 1643: Johann Christoph Brotze 1790s Latvian Academic Library // 

Ars moriendi - suremise kunst: naitus Niguliste muuseumis 02.11.2012-02.06.2013 = Ars 

moriendi - the art of dying: exhibition in the Niguliste Museum 02.11.2012-02.06,.2013 / text 

M. Kurisoo. - Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2013. - 74.-77., 141. lk.: ill.  

 

UL Libraries: [also about AL LU]. - (Discover University of Latvia) // International 

programmes at the University of Latvia. - Riga: University of Latvia, 2013. - P. 8: ill.  

 

В Латвии открыт Белорусский информцетр [Электрон. ресурс]: [в Акад. б-ке ЛУ 8 февр. 

2013 г.]. - Online режим. - Рига: Delfi, 2013. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. 

URL: http://rus.delfi.lv/archive/print.php?id=43043496. - Ресурс описан 11 февр. 2013 г.  
См. также: Белорусский информационный центр открылся в Латвии [Электрон. ресурс] / 

БелаПАΗ. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.naviny/by/rubrics/politic/2013/02/13/ic_news_112_410952/.  
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Белорусский информационный центр открылся в Латвии [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть. URL: http://www.d-fakti.lv/lv/gallery/67952/2/; http://www.d-fakti.lv/lv/gallery/image/22833/.  

В Белорусском информационном центре в Риге разместят белорусские книги [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://rce.by/... .  

В Риге открыли Белорусский информационный центр [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть. URL: http://www.tvr.by/rus/newsprint.asp?id=82834.  

Гришкевич А. Белорусский информационный центр открылся в Риге [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belorusskij-informatsionnyj-tsentr-

otkrylsja-v-rige_i_623886.html.  

Романовская Ж. В Латвии открылся Белорусский информационный центр. - [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/67983/. 

Середа А. В Риге открыт Белорусский информационный центр [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. – Вид доступа: Сеть. URL: http://www.belapan.com/archive/2013/02/13/eu_605580/; 

http://news.21.by/society/2013/02/13/714305.html.  

 

Вевере Л. Размер имеет значение: в Академической библиотеки Латвийского 

университета прошла выставка миниатурных книг из коллекции страстного собирателя 

рижанина Владимира Ильина / в тексте рассказывает В. Ильин // Суббота. - N 37 (11/17 

сент. 2013), с. 18-19: ил.  

  

"Вести Сегодня" поздравляет с днем рождения: [Венту Коцере, директора 

Академической б-ки ЛУ] // Вести сегодня. - N 107 (5 июня 2013), с. 16.  

 

Виставка Академiчної бiблiотеки Латвiйського унiверситету "Колекцiя малюнкiв й 

описiв Лiфляндiї Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в Академiчнiй бiблiотецi 

Латвiйського унiверситету" та виствка латиських нацiональних костюмiв: 29 жовтня 

2013 року, 17:30 - пр. К. Маркса 18, Днiпропетровський нацiональний iсторичний музей 

iм. Д. I. Яворницького // Днi Латвiї в Днiпропетровський областi: присвяченi 95-iй 

рiчницi проголошення Латвiйської Республiки 29-30 жовтня 2013 року. - Киiв: 

Посольство Латвiйської Республiки в України, 2013. - С. 8: ил.  

 

Герасименко А. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Латвии далеко 

не исчерпан: [в тексте также о Белорусском информационном центре в Риге, Акад. б-ке 

Лав. ун-та] / беседовала О. Соколова // Карьера. - N 2 (2013), с. 7-11: ил.  

 

Дементьева О., Коцере В. Выставка старинных книг: [о мероприятии Латв. Православ. 

Церкви, выст. богослужеб. кн. в Акад. б-ке Латв. ун-та в рамках Дней рус. культуры в 

Латвии] / в тексте рассказывает директор б-ки В. Коцере // Виноградная лоза. - N 6 (июнь 

2013), с. 5: ил.  

 

Кабанов Η. Η. Ηаполеон на улице Рупниецибас. О выстаике, посвященной 200-летию 

Отечественной войны 1812 года, в Академической библиотеке Латвийского 

университета: [16 авг. 2012 г.] // 1812-й год в латвии и Эстонии: сборник статей, 

посвященный 250-летию Я. П. Кульнева. - Рига, 2013. - (200 лет Отечественной войны 

1812 года). - С.[129]-130.  

 

Клуб в гостях у клуба: [о фотовыст., орган. латв.-укр. Клубом фотоискусства "Свитлына" 

и Акад. б-ки ЛУ, в книжном магазине-клубе "Комсомольской правды"] // Дни русской 

культуры в Латвии, 23 мая - 7 июня 2013 года / Фонд развития культуры, Оргкомитет 

Дней рус. культуры. - Рига: Фонд развития культуры, 2013. - С. 43: ил.  

 

http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/67983/


 

15 

 

Лебедева Η. Книги родом из Святой Руси: [о выст. древних славянских печатных и 

рукописных книг с XVI века до наших дней в Акад. б-ке ЛУ] // Дни русской культуры в 

Латвии, 23 мая - 7 июня 2013 года / Фонд развития культуры, Оргкомитет Дней рус. 

культуры. - Рига: Фонд развития культуры, 2013. - С. 84-85: ил.; ил. с. [23],[45], [97].  

  

Лебедева Η. Космическое эсперанто поэзии: [в связи о презентации сборника стихов Л. 

Ланги "Вещество взгляда" в переводах М. Макаровой в Акад. б-ки ЛУ 15 янв. 2013 г.] // 

Вести сегодня. - N 101 (15 янв. 2013), c. 13: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://vesti.vesti.lv/culture/384-literatura/73679-kosmicheskoe-jesperanto-pojezijii.html.  

 

Лебедева Η. Космос русской души: [о мероприятиях Дней рус. культуры Латвии 2013; 

также об уникальной выст. "Древняя славянская книга" в Акад. б-ке ЛУ] // Вести 

сегодня. - N 115 (17 июня 2013), с. 16: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://vesti.vesti.lv/culture/443-scene/77412-kosmos-russkoj-dushi.html; 

http://www.leta.lv/rus/archive/.  

  

Лебедева Η. Орден Княгини Ольги: [о вручении ордена директору АБ ЛУ за особый 

вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию ее 

исторического наследия и современных достижений] // Вести сегодня. - N 193 (4 окт. 

2013), c. 2: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://vesti.lv/politics/theme/facts/79473-

orden-knjagini-olgi.html 

 

Лебедева Η. Родом из Святой Руси: [выст. древних славянских печатных и рукописных 

книг с XVI века до наших дней в рамках Дней рус. культуры в Латвии; совместная выст. 

Латв. Православной церквы и Акад. б-ки ЛУ] // Вести сегодня. - N 108 (6 июня 2013), с. 

12: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://vesti.lv/culture/384-lieteratura/77207-

rodom-iz-svjatoj-rusi.html; http://www.leta.lv/rus/archive/.  

  

Лебедева Η. Славяне сплетают венок: [о фестивале народного творчества "Славянский 

венок" в Вангажи июня 2013 г.; среди гостей также директор АБ ЛУ В. Коцере] // Вести 

сегодня. - N 105 (3 июня 2013), с. 15: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://vesti.lv/culture/theme/concert/77111-slavjane-spletajut-venok.html; 

http://www.leta.lv/rus/archive/.  

 

Лебедева Η. Тепло и солнце Узбекистана: [об открытии выст. "Узбекистан - моя родина" 

в Латв. акад. б-ке ЛУ 14 окт. 2013 г.] // Вести сегодня (Прил. "Досуг"; N 42). - N 203 (18 

окт. 2013), c. 18: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://vesti.lv/culture/theme/exhibition/79772-teplo-i-solnce-uzbekistana.html. 

 

Майборода Л. А. Президиум Петровской академии наук и искусства поздравляет 

действительного члена академии, общественного деятеля Латвийской Республики, 

директора Академической библиотеки ЛУ Венту Яновну Коцере с днем рождения! // 

Вести сегодня. - N 106 (4 июня 2013), с. 16.  

  

Март Д. Рига Федора Шаляпина: [в связи с выст. к 140-летию со дня рождения певца в 

Акад. б-ке ЛУ в 15 апр. 2013 г.] // Вести сегодня. - N 71 (12 апр. 2013), c. 18: ил. - 

Доступен также электрон. ресурс: http://vesti.vesti.lv/culture/theme/exhibition/76137-riga-

fedora-shaljapina.html.  
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Ми живемо в Латвiї [Электрон. ресурс]: [о конкурсе рисунков "Я живу в Латвiї" укр. 

детей, заключительной мероприятий в ЛУ АБ 20 апр. 2013 г.]. - Online режим. - Елгава: 

Центр укр. культуры Дзерело, 2013. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://dzerelo.lv/my-zhyvem-v-latviji. - Ресурс описан 19 июля 2013 г.  

 

Мiжнародна конференцiя з бiблiотечної справи [Электрон. ресурс]: [о науч.-практ. конф. 

"Сучанса бiблiотека: фiлософiя, iнновацiї, якiсть роботи" апр. 2013 г. в Харковском нац. 

ун-те им. В. Η. Каразина; участница также АБ ЛУ]. - Online режим. - Харьков: ХΗУ, 

2013. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=2658. - Ресурс описан 

25 апр. 2013 г.  
Cм. также: Мiжнародна наукого-практична конференцiя "Сучанса бiблiотека: фiлософiя, 

iнновацiї, якiсть роботи" 23-26 квiтня 2013 г. Харкiв. Программа [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть. URL: http://www.library.univer.kharkov.ua/ukr/conference23042013ua.pdf.  

 

Минькова С. Выставка памяти А. Карлсоне в Риге: [в б-ке Мисиьша в янв. 2013 г.] // 

Брива Даугава. - N 9 (1 февр. 2013), с. 7: ил.  

 

Ηова органiзацiя Конгрес українцiв Латвiї [Электрон. ресурс]: сьогоднi Конгрес 

українцiв Латвiї презентував себе : [также о даре вышитого герба Украины украинскому 

центру АБ ЛУ]. - Online режим. - Елгава: Центр укр. культуры Дзерело, 2013. - Описано с 

Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: http://dzerelo.lv/nova-orhanizatsiya-konhres-

ukrajintsiv-latviji/. - Ресурс описан 19 июля 2013 г.  

 

О визите коллег из Академической библиотеки Латвийского университета - ЦΗБ ΗАΗ 

Беларуси [Электрон. ресурс]: [В. Коцере и В. Мазулис в Центральной науч. б-ке им. Я. 

Коласа Ηац. акад. наук Беларуси 1 апр. 2013 г]. - Online режим. - Минск: ЦΗБ ΗАΗ, 

2013. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: http://csl.bas-

net.by/anews1.asp?id=33928. - Ресурс описан 2 апр. 2013 г.  

 

Орлов Е. "В Латвии некому поддерживать и русскую прессу, и русскую культуру" 

[Электрон. ресурс]: [беседа с поэтом, филологом, журналистом Е. Орловым, 

организатором конкурсов "Открытый Чемптонат Балтии по русской поэзии" и "Кубок 

Мира по русской поэзии"; также о помощи в проводении очного "Чемпионата Риги по 

русской поэзии среди школьников" Акад. б-ку ЛУ и директора В. Коцере] / итервью вел 

В. Мошев. - Online режим. - Москва: ФГБУ РГРК "Голос России", 2013. - Описаео с Web 

листа. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://windowrussia.ruvr.ru/2013_10_04/V--Latvii-

nekomu-podderzhivat-i-russkuju-pressu-i-russkuju-kulturu-2876/. - Ресурс описан 31 марта 

2014 г.  

  

Память в коробках: [о передачи Э. Брамник семейного архива общ. и полит. деятеля М. 

Вульфсона Акад. б-ке ЛУ авг. 2013 г.] // Вести сегодня. - N 157 (15 авг. 2013), c. 2: ил.  

 

Передача журналов в дар Академической библиотеке = Donation of magazines to the 

Academic Library: [в связи с передачей журнала "Для Вас" за 1920-1930-е гг. из 

коллекции Ю. Мелконова в дар Акад. б-ке ЛУ 13 авг. 2013 г.] / BF // Baltfort. - N 3 (Сент. 

2013), с. 14: ил.  

 

Пятая школа сканирования: отчет об участии библиотеки - ЦΗБ ΗАΗ Беларуси 

[Электрон. ресурс]: [в междунар. семинаре "Пятая школа сканирования: создание, 
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хранение и использование электронных ресурсов в библиотеки. Инновационные 

подходы к организации обслуживания пользователей электронными ресурсами" в 

Латвии 27 мая-1 июня 2013 г.; организаторы Акад. б-ка ЛУ и Гос. публичная 

историческая б-ка России]. - Online режим. - Минск: ЦΗБ ΗАΗ, 2013. - Описано с Web 

листа. - Вид доступа: Сеть. URL: http://csl.bas-net.by/anews1.asp?id=35328. - Ресурс 

описан 13 июня 2013 г.  

 

Рижский форум: якутане из разных стран Европы собрались в начале мая в столице 

Латвии : [в связи с мероприятием, посвящ. 20-летию нац.-культурного о-во якутан 

Латвии "Чорон" в Акад. б-ке Латв. ун-та 3 мая 2013 г.] // Журфикс. - N 3 (Июнь-июль 

2013), с. 68-69: ил.  

 

Спектр творчества: мастера искусств разных стран помогают народам лучше узнать 

культуру и традиции друг друга и укрепяют дружеские связи ... : [об открытии выст. 

"Узбекистан - моя родина" в Латв. акад. б-ке ЛУ 14 окт. 2013 г.] // Вести. - N 43 (24-30 

окт. 2013), c. 13: ил.  

 

Тыщенко С. БМА - 21: [в связи с 21-й годовщине созданием Балтийской международной 

академии; также о даре книг директора АБ ЛУ В. Коцере Центру латышской культуры 

БМА, посвященных истории и культуры Латвии] // Вести сегодня. - N 224 (19 ноябр. 

2013), c. 3: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://vesti.vesti.lv/society/theme/education/80294-bma--21.html; 

ttp://www.leta.lv/rus/archive/.  
См. также: Балтийская международная академия отпраздновала 21-летие со дня основания 

[Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. WWW.URL: http://www.bsa.edu.lv/arhive.html.  

  

Щирi вiтання пановi Георгiю Крутому! [Электрон. ресурс]: [в связи с открытием выст. 

укр. художника Г. Крутоя в честь 75-летием в АБ ЛУ 15 июля 2013 г.]. - Online режим. - 

Елгава: Центр укр. культуры Дзерело, 2013. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. 

URL: http://dzerelo.lv/schyri-vitannya-panu-heorhiyu-krutomu. - Ресурс описан 19 июля 2013 

г.  

 

Яковлев А. И. О международной конференции, организованной фондом 20[0]-летию 

Отечественной войны 1812 года: [также о показе уникальных документов Акад. б-ки ЛУ 

во время конф.] // 1812-й год в латвии и Эстонии: сборник статей, посвященный 250-

летию Я. П. Кульнева. - Рига, 2013. - (200 лет Отечественной войны 1812). - С.[131]-133.  

 
 

http://www.url/

