
Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2014. gadā 
 

Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā/Award for life-long contribution to book 

publishing: [LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas ilggadējai darbiniecei un 

vadītājai A. Šmitei] // Zelta ābele, 2013. - Rīga: Latvijas Grāmatizd. asoc., 2014. - [59.]-61. 

lpp.: il. 
Sk. arī: Bīriņa G. "...mazumā ir arī mūsu spēks": Latvijas grāmatizdevēji saņēma "Zelta ābeles 2013" 

ābolus [Elektroniskais resurss] // Latvietis. - Nr.306 (2014, 25. apr.). - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://laikraksts.com/raksti/4398/.  

Neimane Z. Balvu "Zelta ābele 2013" kategorijā "Dzeja" ieguvis Artūra Puntes darbs "Poētiskie 

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

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

Neimane Z. Notiks konkursa "Zelat ābele 2013" noslēguma ceremonija [Elektroniskais resurss]: [2014. 

g. 2. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/; 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26583&type=0. 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja Anna Šmite saņem balvu par mūža 

ieguldījumu grāmatniecībā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/26446/.  

 

Bormane A. Grāmata kā tilts cauri laikiem: [par izstādes "1514. Grāmata. 2014." atklāšanu 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2014. g. 1. jūl. - 80 1514. g. izdotās grāmatas no Eiropas 

nozīmīgākajām grāmatu krātuvēm, arī no LU AB] // Latvijas Avīze (Kultūrzīmes). - Nr. 25 

(2014, 1./14. jūl.), 2. lpp.  

 

Brinkmane I. Izstāde "2013. gads Latvijas grāmatniecībā": [par izstādes atklāšanu LU AB 

2013. g. 14. martā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 6 (2014, 27. marts). 24. lpp.: il.  

 

Broces zīmējumu izstādē atklāsies 18. gadsimta Valmiera [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar 

ceļojošās izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu Valmieras muzejā 2014. 

g. 3. jūl.] / pēc J. Deičmanes inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LA.lv, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.la.lv/broces-zimejumu-

izstade-atklasies-18-gadsimta-valmiera/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 4. aug.  
Sk. arī: Izstāde "Johana Kristofa Broces (1742-1823) zīmējumu un aprakstu kolekcija" Valmieras 

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

http://www.draugiem.lv/ev/18620328/izstade-johana-kristofa-broces-1742-1823-zimejumu-un-aprakstu-kolekcija-

valmieras-muzeja.  

Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas ceļojošās izstādes atklāšana 

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

http://m.valmiera.lv/print/zina/kultura/johana-kristofa-broces-livonijas-zimejumu-un-aprakstu-kolekcijas-

celojosas-izstades-atklasana.  

Rozīte A. Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija: 3. july - 8. september. 2014 

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

http://www.muzeji.lv/en/museums/valmiera-museum/2014/johana-kristofa-broces-livonijas-zimejumu-un-

aprakstu-kolekcija/.  

Trīs gadsimtus seni zīmējumi liecina par Livonijas ikdienu [Elektroniskais resurss] / Vidzemes televīzija. 

- Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/triis-

gadsimtus-seni-ziimejumi-liecina-par-livonijas-ikdienu.a91109/.  

Valmieras muzejā atklās Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas ceļojošo 

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

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

 

Celmiņa L. Izstādē "Dzintars: mīti un zinātne" varēs iepazīt dzintaru gan kā amuletu, gan kā 

ārstniecības līdzekli [Elektroniskais resurss]: [P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 2014. g.; 

izstādē arī materiāli no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - Resurss 

aprakstīts 2014. g. 19. maijā.  
Sk. arī: Celmiņa L. Medicīnas vēstures muzejā būs skatāma izstāde "Dzintars: mīti un zinātne" 

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

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26583&type=0
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Griškevica U. Etīde dzintara toņos jeb saules akmens zinātnē un mītos [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/506367-

etide_dzintara_tonos_jeb_saules_akmens_zinatne_un_mitos....  

Medicīnas vēstures muzejā izstāde "Dzintars: mīti un zinātne" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/504790-

medicinas_vestures_muzeja_izstade_dzintars_miti_un_zinatne...  

Starptautiska izstāde "Dzintars: mīti un zinātne" Medicīnas vēstures muzejā [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. L. Šarkūna. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

  

Cerbulis U. Drukas diena 2013: [par pastmarkas "Grāmatu drukai Latvijā 425" prezentāciju 

un pirmās dienas zīmogošanu, N. Mollīna iespieddarbu un drukai veltītu pastmarku un 

kaligrāfijas izstādi, konferenci "Drukas dienas 2013" LU AB 2013. g. 22. okt.] // 

Iespiedgrafika. - Nr.1 (2014), 38.-39. lpp.: il.  

 

Cimermanis S. Nav runa par sistēmu, bet cilvēkiem: saruna ar kultūrvēsturnieku Saulvedi 

Cimermani : [tekstā arī par Misiņa bibl., V. Koceres pētījumu par arhitektu J. Cauni] / 

pierakst. L. Dūmiņa; ar īsām ziņām par aut. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 216 (2014, 

10. nov.), 10.-11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://nra.lv/kultura/128641-

kulturvesturnieks-cimermanis-nepartraukti-macities-jebkuros-apstaklos.html; 

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

  

Dūmiņa L. Latvijai: Brīvdienu ceļvedis kultūrā: [arī par izstādi R. Sutas un A. Beļcovas 

muzejā "Jaunā sievišķība" 2014. g.; izstādē materiāli arī no LU AB] // Neatkarīgā Rīta Avīze 

Latvijai. - Nr. 160 (2014, 22.-24. aug.), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.leta.lv/archive/.  
Sk. arī: Izstāžu ceļvedis: jaunā sievišķība Sutas un Beļcovas muzejā, kaķu nams Bauskā un lapas tumši 

sārtās Botāniskajā dārzā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīkls WWW.URL: 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/146343/brivdienu-celvedis-septinas-lietas-kas-japiedzivo-1-un-2-marta-foto-

video.  

 

Ērglis A. Pastmarka "Grāmatu drukai Latvijā - 425": [par Rīgas pirmo grāmatiespiedēju N. 

Mollīnu un pastmarku, veltītu grāmatu drukas Latvijā 425. gadadienai; pasākums "Drukas 

dienas 2013" LU AB] // Iespiedgrafika. - Nr.1 (2014), 40.-41. lpp.: il.  

 

Goda doktori: [Kocere Venta (literatūrzinātne); grāds piešķirts 20.03.2008. HSZN]. - 

(Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2014 / 

Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), 128. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2014.pdf.  

 

Grāmatu "Parīzes noburtie" un "Edvarts Virza. Raksti, 5. sējums" prezentācijas 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2014. g. 12. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

Kultūras informāciju sistēmu centrs, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25488&type=1. - 

Resurss aprakstīts 2014. g. 28. apr.  

 

Iepazīt Kleistus: [par Kleistu apkaimi Rīgā un Kleistu muižas vēsturi, arī par J. K. Broci]. - 

Paraksts: Dzintra // Pavards. - Nr. 36 (2014, 10. sept.), [1.], 2. lpp.: il.  

 

Izdūts Juoņa Gleizda 90 godu jubilejam veļteits kalenders [Elektroniskais resurss: [2014. g. 

28. nov. LU AB; kalendāra izdošanas veicinātāja arī LU AB direktore V. Kocere]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latgalīšu Kulturys Gazeta.LV, 2014. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lakuga.lv/2014/12/06/izduts-juona-

gleizda-90-godu-jubilejam-velteits-kalendars/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 8. dec.  
См. также: Календарь-2015 от легендарного Яниса Глейзда [Электрон. ресурс]. - Online режим. - 

Вид доступа: Сеть. URL: http://www.baltnews.lv/riga_news/20141216/1013357368.html.  
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Izstādē skatāms Mavrika Vulfsona arhīvs [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2014. g. februārī-

martā] / lsm.lv ziņu red. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas Sabiedriskie mediji, 

2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/izstade-skatams-mavrika-vulfsona-arhiivs.a76950/. - 

Resurss aprakstīts 2014. g. 24. febr.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Vulfsona ģimenes arhīva prezentācija [Elektroniskais 

resurss] / ziņu sagat. I Tālberga. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25456&type=0.  

Publicista, politiķa, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Mavrika Vulfsona un Emmas Bramņikas-

Vulfsones arhīva prezentācija [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

Šmitiņa I. Akadēmiskajā bibliotēkā būs apskatāms Vulfsonu ģimenes arhīvs [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/24964/.  

Zaharova L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Vulfsona ģimenes arhīva prezentācija [Elektroniskais 

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

 

Jakobidze R. Johana Kristofa Broces izstāde [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar LU AB 

izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu 2014. g. 29. apr. Tbilisi Valsts 

Universitātes Nacionālajā zinātniskajā bibliotēkā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Tbilisi: 

Gruzijas Latviešu biedrība "Ave Sol", 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://avesolge.blogspot.com/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 12. maijā.  
Sk. arī: Tbilisi atklāta Broces izstāde [Elektroniskais resurss] / pēc Ārlietu ministrijas inform. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.la.lv/tbilisi-atklata-broces-izstade/.  

Tbilisi atklāta Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu ceļojošā izstāde [Elektroniskais resurss] / 

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

http://www.leta.lv/archive/; http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=27035&type=0; 

http://www.mfa.gov.lv/georgia/aktualitates/36004-tbilisi-atklata-johana-kristofa-broces-livonijas-zimejumu-

celojosa-izstade.  

  

Jaunmuktāne G. Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās: [sakarā ar izstādes "Eiropas atspulgi 

Rīgā senajās liecībās (14.-19.gs.)" atklāšanu LU AB 2014. g. 26. jūnijā] // Zinātnes Vēstnesis. 

- Nr. 13 (2014, 14. jūl.), 3. lpp.: il.  

  

Jaunmuktāne G. Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde "Eiropas atspulgi Rīgā senajās 

liecībās" [Elektroniskais resurss]: [2014. g. 26. jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/27886. - Resurss aprakstīts 2014. g. 1. jūl.  
Sk. arī: Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās - interesanta izstāde LU Akadēmiskajā bibliotēkā: Latvijas 

Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta izstāde "Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās (14.-19.gs.)" 

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

http://www.focus.lv/kultura/literatura/eiropas-atspulgi-riga-senajas-liecibas-interesanta-izstade-lu-akademiskaja-

biblioteka.  

Izstāde "Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās (14.-19.gs.)" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. G. 

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

Izstādīs retas 14.-19. gadsimta grāmatas, gravīras un senās liecības [Elektroniskais resurss] / inform. 

sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=27702&type=0.  

Misiņa bibliotēkā žilbinās seno grāmatu greznība [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.la.lv/misina-biblioteka-zilbinas-seno-gramatu-grezniba/.  

Tetarenko A. Izstādīs retas 14.-19. gadsimta grāmatas, gravīras un senās liecības [Elektroniskais resurss] 

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

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

  

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde "2013. gads Latvijas 

grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]: [2014. g. 14. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/t/25965/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 17. martā.  
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Sk. arī: Izstādes "2013. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26105&type=1.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde "2013. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais 

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

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

Neimane Z. Atklās izstādi "2013. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss] / pēc G. 

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

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

 

Jundze A. Grāmatu mākslas raža: [konkursa "Zelta ābele 2013" balva par mūža ieguldījumu 

grāmatniecībā ilggadējai Misiņa bibl. darbiniecei un vadtājai A. Šmitei] // Neatkarīgā Rīta 

Avīze Latvijai. - Nr. 45 (2014, 5. marts), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

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

 

Jundze A. Zelta ābele 2013. Rezultāti: [konkursa "Zelta ābele 2013" balvas par mūža 

ieguldījumu grāmatniecībā ieguvēja A. Šmite, ilggadējā Misiņa bibl. darbiniece un vadtāja] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 70 (2014, 9. apr.), 11. lpp.: il. - Pieejams arī 

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

 

Kocere V. Livonijas zīmējumi un apraksti: [par ceļojošo izstādi "Johana Kristofa Broces 

(1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā" Valmieras muzeja izstāžu zālē] // Liesma. - Nr.102 (2014, 4. jūl.), 9. lpp.: il.  

 

Kocere V. LU mācībspēki par sadarbību ar apgādu 10 gados: LU Akadēmiskās bibliotēkas 

direktore Venta Kocere : [apsveikums apgādam 10 gadu jubilejā] // LU Akadēmiskajam 

apgādam - 10. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2014. - [29.] lpp.: ģīm.  

  

Kocere V. Samarkandā prezentē austrumu domātāju vēsturisko mantojumu Latvijā: [par 

dalību starptautiskā zinātniskā konf. "Viduslaiku austrumu domātāju un zinātnieku 

vēsturiskais mantojums un tā loma mūsdienu civilizācijā" Uzbekistānā 2014. g. 15.-16. maijā] 

// Izglītība un Kultūra. - Nr.11 (2014, 5. jūn.), 19. lpp.: il.  

  

Kočetkova Ņ. Notiks austriešu rakstnieka Alfrēda Komareka (Alfred Komarek) autorlasījums 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2014. g. 27. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/26267/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 7. apr.  
Sk. arī: Austriešu rakstnieka Alfrēda Komareka autorlasījums [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26439&type=1.  

Neimane Z. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks austriešu rakstnieka Alfrēda Komareka autorlasījums 

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

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

Pazīstamais austriešu rakstnieks Alfrēds Komareks viesosies Rīgā [Elektroniskais resurss] / inform. 

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

  

Kočetkova Ņ. Literāri-muzikāls vakars Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [par austriešu dzejnieka G. Trākla dzejas vakaru LU AB 2014. g. 23. 

okt. austriešu aktiera un režisora M. Valca lasījumā un LNO solistes J. Vasiļjevas muzikālais 

priekšnesums]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/29752/ - Resurss aprakstīts 

2014. g. 27. okt.  
Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks literāri-muzikāls vakars [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. Ņ. Kočetkova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

Literāri-muzikāls vakars: Georga Trākla dzejas lasījumi [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=29237&type=1.  
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Kozlovska A. Krievu kultūras dienās notiks bezmaksas kinoseansi, lekcijas un ekskursijas 

[Elektroniskais resurss]: [2014. g. okt., pasākumu atbalstītāja arī LU AB]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 24. nov.  
Sk. arī: Notiks Krievu kultūras dienu Latvijā rudens cikla atklāšanai veltīta preses konference 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. Krievu kultūras dienu organizatori. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

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

 

Kusiņa L. Izgaršot, izsmaržot, izjust: [par M. Krekli sakarā ar romāna "Zeme mani nes" 

publicēšanu laikr. "Latvijas Avīze" 2014. g.] // Latvijas Avīze. - Nr. 61 (2014, 27. marts), 15. 

lpp.: il.  

  

Kusiņa L. Starp skaistākajām - "Naudas laiki Latvijā": [konkursa "Zelta ābele 2013" balvas 

par mūža ieguldījumu grāmatniecībā ieguvēja A. Šmite, ilggadējā Misiņa bibl. darbiniece un 

vadtāja] // Latvijas Avīze. - Nr. 40 (2014, 26. febr.), 6. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 

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

  

Kusiņa L. Seši plauktmetri: [par laikraksta uzglabāšanu LU AB Misiņa bibl.; sakarā ar 

"Latvijas Avīzes" 5000. numura klajā nākšanu] / tekstā stāsta M. Krekle // Latvijas Avīze. - 

Nr. 60 (2014, 26. marts), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

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

 

Latvija pārstāvēta starptautiskā zinātniskajā konferencē Uzbekistānā [Elektroniskais resurss]: 

[arī par LU AB direktores V. Koceres dalību starptautiskā zinātniskā konf. "Viduslaiku 

austrumu domātāju un zinātnieku vēsturiskais mantojums un tā loma mūsdienu civilizācijā" 

Uzbekistānā 2014. g. 15.-16. maijā ar ref. "Viduslaiku Austrumu domātāju vēsturiskais 

mantojums Latvijā"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR Ārlietu ministrija, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.lv/uzbekistan/aktualitates/36130-latvija-parstaveta-starptautiska-

zinatniskaja-konference-uzbekistana. - Resurss aprakstīts 2014. g. 3. jūn. 

Pieejams arī: http://www.leta.lv/archive/.  
Sk. arī: Skvariks E. Uzbekistānas svešvalodu institūts rosinājis apsvērt sadarbību ar LU [Elektroniskais 

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

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturiskie nami: Jēkaba ielā 6/8 [Elektroniskais resurss]: [arī 

par Bibliotheka Rigensis izglābtā krājuma glabāšanu Otrā pasaules kara laikā Jēkabā ielas 

namā] / inform. sagat. LNB Letonikas un Baltijas centrs sadarbībā ar Reto grām. un rokr. nod. 

- Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Kultūras informāciju sistēmu centrs, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-

biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=27094&type=0. - Resurss aprakstīts 2014. g. 10. 

nov.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka // Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un 

ārzemēs, 2014: [informatīvs izd.]. - Rīga: Smails, 2014. - 90.-91. lpp.: il.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka // Izglītības ceļvedis. - [Rīga]: Vitakon, 2014. - 

(2014), 168.-169. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.izglitiba.bzb.lv.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajam apgādam 10 gadu jubileja [Elektroniskais resurss]: [ar 

grāmatu izstādi LU AB 2014. g. sept.] / LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/28714/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 15. sept. 
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Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskajam apgādam desmit gadu jubileja [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. apgāda direktore A. Šmite. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/; http://www.biblioteka.lv/News/ArtricleItem.aspx?article=28397&type=0.  

Tetarenko A. Notiks LU Akadēmiskā apgāda jubilejai veltīta grāmatu izstāde [Elektroniskais resurss]. - 

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

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, dzimusi 1954. gadā 

Ventspilī / mater. sagat. A.Tiļļa. - (Izvēlas lasītājs) // Mājas Viesis. - Nr. 13 (2014, 4./17. jūl.), 

4. lpp.: il.  

 

Latvijas Universitātes bibliotēku piedāvājums = The stock of the University libraries. - Teksts 

paral. latv. un angļu val. // Latvijas Universitātes 95 mirkļi: Latvijas Universitātes 95. 

gadadienai veltīts izdevums = 95 moments of the University of Latvia: the edition dedicated 

to the 95th anniversary of the University of Latvia. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2014. - [21.-

22.] lpp. : il.  

 

Latvijas Universitātes 2013. gada publiskais pārskats [Elektroniskais resurss]: [par LU AB: 

67., 217., 280., 284., 350. lpp.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/parskati-un-

zinojumi/gadaparskati/Gadagramata_2013.pdf. - Resurss aprakstīts 2014. g. 22. sept.  

 

Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere : [īsa 

inform.] // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2014 / Latvijas Zinātņu akadēmija. - 

Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), 164. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2014.pdf.  

 

Liepiņš J. Austrijas labs paradums: Jānis Liepiņš bauda dzejas vakaru: [par austriešu skatuves 

mākslinieka M. Valca uzstāšanos ar G. Trākla dzejas lasījumu LU AB 2014. g. 23. okt.] // 

Latvija Amerikā. - Nr. 46 (2014, 22. nov.), 5. lpp.  

 

Liepiņš J. Nenogurdināmais profesors Balabkins: Jānis Liepiņš Rīgā tiekas ar diženo 

tautsaimnieku : [par ASV Betlehemas universitātes profesora N. Balabkina vizīti Latvijā 

sakarā ar K. Baloža 150. gadadienai veltīto konf. 2014. g. 4. apr., kā arī par sadarbību ar 

Misiņa bibl.] // Latvija Amerikā. - Nr. 15 (2014, 12. apr.), 5. lpp.: il.  

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā apskatāma Bruno Alsiņa fotoizstāde "Atmoda, klusējošā un 

dziedošā" [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2014. g. sākumā, veltīta Tautas frontes 25. 

gadadienai: inform.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/24771/. - Resurss aprakstīts 

2014. g. 3. febr.  

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums [Elektroniskais resurss]: 

[žurnālistes, fotogrāfes D. Kalniņas priekšlasījums "Lazdiņu dzimtas fotosāga" 2014. g. 26. 

martā] / ziņu sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Kultūras informācijas 

sistēmu centrs, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26380&type=0. - Resurss aprakstīts 

2014. g. 2. apr.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums [Elektroniskais resurss] / 

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

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

 

LU Konfūcija institūts = 拉脱大学孔子学院介 = Introduction to Confucius Institute at 

University of Latvia: [LU Konfūcijas institūta auditorija arī LU AB] // LU Konfūcija institūts 
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=拉脱大学孔子学院介 = Introduction to Confucius Institute at University of Latvia. - [Rīga: 

Confucius Institute, 2014]. - P.6-9: ill. - Teksts paral. latv., ķīniešu un angļu val. - Pieejams 

arī elektroniskais resurss: http://www.ci.lu.lv/?page_id=2&lang=en; 

http://www.ci.lu.lv/?page_id=2&lang=zh.  

 

LU Konfūcijas institūts atzīmē Pavasara svētkus jeb Ķīniešu Jauno gadu [Elektroniskais 

resurss]: [LU AB 2014. g. 29. janv.] / P. Pildegovičs, LU preses centrs. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/24773/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 3. febr.  

 

LU Latvijā un sabiedrībā: bibliotēku piedāvājums = UL in Latvia and society: libraries stock 

// Gada pārskats = Annual report, 2013 / izd. sagaat. LU Sabiedrisko attiecību depart. - Rīga: 

LU Akadēmiskais apg., 2014. - 22. lpp.: il.  

 

Lūsiņa I. Zālīte: " Zālīte: "Esam ieguvuši spēka punktu”: personīgi stāsti par bibliotēku 

lietošanu ērā, kad vēl nebija tapis Gaismas pils "ķermenis" : [tekstā arī stāsti par Misiņa bibl.] 

/ tekstā stāsta: A. Klotiņš, J. Žagars, M. Zālīte // Diena. - Nr. 166 (2014, 1. sept.), 16.-17. lpp.: 

il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/archive/; 

http://www.diena.lv/kd/literatura/mara-zalite-esam-ieguvusi-speka-punktu-14 

 068319.  

  

Mazulis V. Telavivā atklāta Johana Kristofa Broces zīmējumu izstāde [Elektroniskais 

resurss]: [Telavivas Municipalitātes kultūras centrā "Enav" par godu Latvijas proklamēšamas 

96. gadadienai un programmas "Rīga 2014 - Eiropas kultūras galvaspilsēta" ietvaros LU AB 

izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Baltijas zīmējumu un aprakstu kolekcija 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana 2014. g. 19. nov.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/30368/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 1. dec.  
Sk. arī: Atklāts Žaņa Lipkes muzeja projekts "Pagrīdes Rīga" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.mfa.gov.lv/lv/israel/zinas/14/11-20/?print=on. 

Izraēlā svin Latvijas valsts svētkus un atklāj Baltijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas izstādi 

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

http://latviesi.com/raksti/105397...  

Latvijas Republikas Proklamēšanas 96. gadadienas svētku pasākumi Izraēlā [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://www.mfa.gov.lv/component/content/article/526-visas-vestniecibas/israela-lv/42610...  

Telavivā atklāj Johana Kristofa Broces darbu izstādi [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://www.flickr.com/photos/latvianmfa/sets/72157626858481728/detail/.  

 

Mežaka M. Valmieras muzejs 55 gadus atzīmē ar jaunām izstādēm: [arī ar J. K. Broces 

zīmējumu un aprakstu kolekcijas att. no LU AB] // Liesma. - Nr. 103 (2014, 8. jūl.), 8. lpp.: il.  

  

Mīlgrāve I. LU Akadēmiskā bibliotēkā atklās izstādi "Vēlēšanu laiki": [2014.g. 2. okt. 

"Vēlēšanu laiki. Latvijas Satversmes sapulces un 1.-4. Saeimas (1920-1931) vēlēšanas 

plakātos, listēs un karikatūrās no Misiņa bibliotēkas krājuma"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/29227. - Resurss aprakstīts 2014. g. 13. okt.  
Sk. arī: Īvāns D. Brīnumu nebūs [Elektroniskais resurss]: bijušo un tagadējo Krievijas čekistu sapnis ir 

panākt, lai mēs paši savu valsti atzītu par neizdevušos [inform. arī par izstādi LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.irir.lv/2014/10/3/brinumu-nebus.  

Izstāde "Vēlēšanu laiki. Latvijas Satversmes sapulces un 1.-4. Saeimas (1920-1931) vēlēšanas plakātos, 

listēs un karikatūrās no Misiņa bibliotēkas krājuma" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Mīlgrāve. - 

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

  

Mīlgrāve I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Visi Rīgas nami skan..." 

[Elektroniskais resurss]: [2014. g. 5. dec.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - 
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Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/30587/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 15. dec.  
Sk. arī: Izstādes "Visi Rīgas nami skan... Ieskats Rīgas sabiedriskajā un kultūras dzīvē līdz 1940. gadam" 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=29905&type=1.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Visi Rīgas nami skan..." [Elektroniskais resurss] / inform. 

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

Открыта выставка об общественной и культкрной жизни Риги до 1940 года [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.baltnews.lv/photo/20141206/1013329186.html.  

 

Nacionālajā bibliotēkā notiks G. F. Stendera trīssimtgadei veltītas izstādes "Latvis. Dzīves, 

domu un darba liecības" atvēršana: [2014. g. 4. sept., izstādē arī materiāli no LU AB] / 

inform. sagat. A. Zilberts. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB, 2014. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lnb.lv/lv/print/49054/. - Resurss 

aprakstīts 2014. g. 8. sept.  

Pieejams arī: http://www.leta.lv/archive/.  
Sk. arī: Izstāade “Latvis. Dzīves, domu un darba liecības 1714-1796. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL” http://www.lnb.lv/lv/notikums/izstade-latvis-dzives-domu-un-darba-liecibas-

1714-1796. 

 

Nacionālajā bibliotēkā notiks vēsturnieka Edgara Dunsdorfa jubilejai veltīti zinātniskie 

lasījumi un izstādes atklāšana [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar E. Dunsdorfa 110. jubilejai 

veltīto konf. un izstādi no LAB, LU AB, arhīvu fondiem 2014. g. 11. dec. Latvijas 

Nacionālajā bibl.; dalībniece arī G. Jaunmuktāne ar ziņojumu par E. Dunsdorfa materiāliem 

LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lnb.lv/print/60351. - Resurss aprakstīts 2014. g. 22. 

dec.  
Sk. arī: Brancis M. Edgara Dunsdorfa jubilejas lasījumi [Elektroniskais resurss] // Latvietis. - Nr.343 

(2015, 19. janv.). - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=5051.  

 

Neimane Z. LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta fotoizstāde "Brīvības teritorija" 

[Elektroniskais resurss]: [Ukrainas fotogrāfa M. Černova izstādes atklāšana LU AB 2014. g. 

19. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 24. 

martā.  
Sk. arī: Ar Latvijas vēstniecības Ukrainā atbalstu LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāj fotoizstādi 

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

http://www.mfa.gov.lv/lv/ukraine/jaunumi/zinas/2014/03-20/; 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26231&type=0.  

Brīvdienu ceļvedis. Septiņas lietas, kas jāpiedzīvo 29. un 30. martā [Elektroniskais resurss]: [arī par M. 

Černova fotogrāfiju izstādi LU AB 2014. g. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/148933/brivdienu-celvedis-septinas-lietas-kas-japiedzivo-29-un-30-

marta/.  

Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās fotoizstādi "Brīvības teritorija" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/26052/.  

 

Neimane Z. Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi "1514.Grāmata.2014." [Elektroniskais 

resurss]: [2014. g. 1. jūl. - 1514. g. izdotās grāmatas no Eiropas nozīmīgākajām grāmatu 

krātuvēm, arī no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2014. - Nos. no tīmekļa 

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

2014. g. 7. jūl.  
Sk. arī: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās starptautisku izstādi "1514.Grāmata.2014." [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. S. Valtiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi "1514.Grāmata.2014." [Elektroniskais resurss] / mater. publicēts 

sadarbībā ar LETA. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/nacionalaja-biblioteka-atklas-izstadi-1514-gramata-2014/657478.  
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No Nikolaja Skujas vēstulēm Veltai Tomai no 1958. līdz 1990. gadam: Veltai Tomai gan kara 

gados, gan jau pēc 1958. gada rakstītās vēstules ar viņas vēlējumu caur Veltas tuvas 

draudzenes Lalitas Muižnieces rokām 2003. gadā atgriezās Latvijā. Daļa no Veltas Tomas 

arhīva ir nodota arī Misiņa bibliotēkai // Laiks. - Nr. 15 (2014, 12./18. apr.), 6. lpp.; Nr. 16 

(2014, 19./25. apr.), 11. lpp.: il.  

 

Ozola M. 15. gadsimta stundu grāmata LU Akadēmiskās bibliotēkas kolekcijā. - Bibliogr.: 14. 

lpp. (23 nos.). - Kopsav. angļu val. // Mākslas Vēsture un Teorija. - Nr.17 (2014), 5.-15. lpp.: 

il.  

 

[Par Gruzijas I. Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes profesora N. Džavahišvili ievēlēšanu 

par LZA goda doktoru 2014. gada 10. jūnijā: goda doktora diploma pasniegšana LZA 2014. 

g. 16. sept.; dalībniece arī LU AB direktore V. Kocere // Tbilisi Valsts universitātes avīze]. – 

Nr. 11 (2014), 6. lpp.: il.  

 

Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi. Bibliotēku dārgumi: izstāde veltīta Latvijas Universitātes 95. 

gadadienai: [buklets. LU un LU AB veltjums LU 95. gadadienā]. - Rīga: LU, 2014. - [8] lpp.: 

il. - Teksts paral. angļu val. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://mirkli.lu.lv.  
Sk. arī: Celmiņa L. LU apskatāma stendu izstāde "Bibliotēku dārgumi" [Elektroniskais resurss] / [pēc L. 

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

Ceļojošā izstāde "Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/par/par/95/celojosa-mirkli/nc/.  

Gravīras, vārdnīcas, Bībeles un kartes - iepazīsti bibliotēku dārgumus!: LU Bibliotēka, LU Akadēmiskā 

bibliotēka [Elektroniskais resurss] // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 6 (2014, dec.), 6.-8. lpp.: il. - 

Tiešsaistes izdevums. - Pieejas veids: http://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lu_bibliotekas_jaunumi_2014_6.  

Iespēja atklāt Latvijas Universitātes bibliotēku krāšņākos dārgumus [Elektroniskais resurss] / LU Preses 

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

Izstāde "Bibliotēku dārgumi" tagad apskatāma Raiņa bulvārī [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. L. 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=29565&type=0.  

Līdz gada beigām apskatāma izstāde "Bibliotēku dārgumi" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. A. 

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

LU Bibliotēku dārgumu izstāde [Elektroniskais resurss]: [videoreportāža par izstādes atklāšanu 2014. g. 

24. sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.09.2014-

lu-biblioteku-dargumu-izstade.id3578 5/; htpps://www.youtube.com/watch?v=mKwKtu3GFIQ.  

Pēc 5 mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi [Elektroniskais resurss]: [virtuālā izstāde]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.mirkli.lu.lv/.  

Saviča M. Izstāžu "Bibliotēku dārgumi" atklāšanas svētki [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/29057/.  

Saviča M. LU Bioloģijas fakultātē iespēja apskatīt izstādi "Bibliotēku dārgumi [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/30140/.  

Uzula A. Vēl līdz gada beigām apskatāma izstāde "Bibliotēku dārgumi" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/30800/.  

Kalna D. Exhibition "Bibliotēku dārgumi" (Library treasures) [Electronic resource]. - Online regime. - 

Mode of access: Internet URL: https://www.behance.net/gallery/20268819/Exhibition-Biblioteku-

dargumi(Library-treasures).  

 

Rīgas bibliotēka: kāda ir Latvijas pirmās bibliotēkas vēsture un nozīme? // Uzzini!. - Nr. 4 

(2014, marts), 13. lpp.: il.  

 

Anitas Rožkalnes priekšlasījums "Ko slēpa rakstnieks Kārlis Zariņš?" [Elektroniskais 

resurss]: [inform. par LU AB Misiņa kluba lasījumu 2014. g. 30. okt.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU Lit., folkloras un mākslas institūts, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lfmi.lu.lv/?id=692&r=foto:-anitas-rozkalnes-

priekslasijums-ko-slepa-rakstnieks-karlis-zarins/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 10. nov.  

 

Seminārs "Vēsture nākamībai: dokumentēšana, saglabāšana, izmantošana" [Elektroniskais 

resurss]: [par semināru arhīvu, bibliotēku, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas 

speciālistiem LU AB 2014. g. 26. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Kultūras 

http://www.leta.lv/archive/
http://www.leta.lv/archive/
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informāciju sistēmu centrs, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25711&type=1. - 

Resurss aprakstīts 2014. g. 28. apr.  
Sk. arī: Kokneviča T. Latvijas Muzeju biedrība apvieno 104 valsts, pašvaldību, privātos un autonomos 

muzejus [Elektroniskais resurss]: [par 2014. g. seminriem "Vēsture nākamībai: dokumentēšana, saglabāšana, 

izmantošana"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.muzeji.lv/lv/projects/edp/latvijas-muzeju-biedribu-apvieno-104-valsts-pasvaldibu-privatos-un-

autonomos-muzejus/.  

Seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem "Vēsture 

nākamībai: dokumentēšana, saglabāšana, izmantošana" [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2014. g. 25. apr.]. - 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26914&type=1.  

Seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem [Elektroniskais 

resurss]: [LU AB 2014. g. 14. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=29482&type=1.  

 

Senatnes elpa LU bibliotēkā: izstādītas retas 14.-19. gadsimta grāmatas, gravīras un senās 

liecības : [par LU Akadēmiskajā bibl. atklāto izstādi "Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās" 

2014. g. 26. jūn.] / LETA [pēc G. Jaunmuktānes inform.] // Latvija Amerikā. - Nr. 28 (2014, 

12. jūl.), 14. lpp.  

 

Skrivļa-Čevere J. Izdots kalendārs ar fotomākslinieka Jāņa Gleizda fotogrāfijām: [par 

prezentāciju LU AB 2014. g. 28. nov. sakarā ar J. Gleizda (1924-2010) 90. dz.; kalendāra 

izdošanas veicinātāja arī LU AB direktore V. Kocere] // Vietējā Latgales Avīze. - Nr. 52 

(2014, 30. dec.), 18. lpp.  

  

Sprūde V. Vēsture: [sakarā ar Rīgas pilsētas bibl. (tagad LU Akadēmiskās bibl. dibināšanas 

490. gadadienu] // Latvijas Avīze. - Nr. 46 (2014, 6. marts), 2. lpp.: il.  

  

Sprūde V. Vulfsona arhīvs nonāk bibliotēkā: [par publicista un politiķa M. Vulfsona (1918-

2004) arhīva dokumentu un personisko lietu izstādi LU Akadēmiskajā bibl.] // Latvijas Avīze. 

- Nr. 28 (2014, 10. febr.), 5. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.la.lv/vulfsona-arhivs-nonak-biblioteka/.  

  

Sveicam jubilārus!: [5. jūnijā - LZA goda doktori Ventu Koceri]. - Paraksts: Latvijas Zinātņu 

akadēmija // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 11 (2014, 9. jūn.), [1.] lpp.  

 

Svinēs LU 95. jubileju: [arī ar LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibl. kopīgās izstādes 

"Bibliotēku dārgumi" atklāšanu 2014. g. 25. sept.] / LETA // Latvijas Avīze. - Nr. 183 (2014, 

24. sept.), 10. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/archive/.  
Sk. arī: Latvijas Universitāte atzīmēs 95 gadu jubileju [Elektroniskais resurss] / LU Preses centrs. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/29093; 

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

Tetarenko A. Ar plašu pasākumu LU svinēs 95 gadu jubileju [Elektroniskais resurss] / pēc LU Preses 

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

 

Šaitere T. Ar latgaliešu spītību: Anna Šmite saka - kamēr vien cilvēks dzīvo, viņš mācās 

dzīves skolā : [par J. Misiņa bibl. ilggadējo darbin., vadītāju A. Šmiti (dz. 1947. g. 9. aug.)] // 

Diena (Piel. "Senioru Diena"). - Nr. 175 (2014, 12. sept.), [1] lpp.: il.  

  

Šmite A. Latvisko mantojumu glabājot. Saruna ar Misiņa bibliotēkas vadītāju Annu Šmiti: 

saruna ar konkursa "Zelta ābele 2013" balvas ieguvēju Annu Šmiti : [par grāmatniecības 

attīstību Latvijā, lasīšanas veicināšanu] / pierakst. V. Krauja // Latvijas Avīze (Piel. 

"Kultūrzīmes"; Nr. 18). - Nr. 84 (2014, 6. maijs), [1.],3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.la.lv/latvisko-mantojumu-glabajot-saruna-ar-misina-bibliotekas-vaditaju-

annu-smiti/; http://www.leta.lv/archive.  
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Šmitiņa I. Grāmatas "Portreti. Likteņu grāmata" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: 

[fotomākslinieka V. Mihailovska jaunākās grām. atvēršana LU AB 2014. g. 7. maijā]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/26914/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 19. maijā.  
Sk. arī: Celmiņa L. Notiks fotomākslinieka Vilhelma Mihailovska grāmatas "Portreti. Likteņu grāmata" 

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

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

Fotomākslinieka Vilhelma Mihailovska grāmatas "Portreti. Likteņu grāmata" prezentācija un tikšanās ar 

autoru [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas eids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/; http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=27033type=1.  

  

Šmitiņa I. Misiņa kluba lasījuma pasākumā stāstīs par latviešu inteliģenci Harkovā 

[Elektroniskais resurss]: [2014. g. 30. janv. LU AB direktores V. Koceres priekšlasījums 

"Latviešu inteliģence Harkovā XIX gs. beigās - XX gs. pirmajā pusē"]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/24820/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 1. apr.  
Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks kārtējais Misiņa kluba lasījums 

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

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

Misiņa kluba lasījums: Venta Kocere ar priekšlasījumu "Latviešu inteliģence Harkovā XIX gs. beigās - 

XX gs. pirmajā pusē" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25300&type=1.  

 

Tbilisi sākusies Latvijas kultūras sezona [Elektroniskais resurss]: [par izstādes "Kaukāzs 

manās domās" atklāšanu latviešu mākslinieka J. Straumes 140. dz.d. Tbilisi 2014. g. 24. sept.; 

arī par LU AB grāmatu dāvinājumu J. Straumes bibliotēkas veidošanai] / inform. sagat. 

Latvijas vēstniecība Gruzijā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - Resurss 

aprakstīts 2014. g. 1. dec.  
Sk. arī: Tbilisi sākusies Latvijas kultūras sezona [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.m.lvportals.lv/preses-relizes.php?id=265624; 

http://www.latviaspb.ru/lv/belgium/jaunumi/zinas/template/?pg=27659; 

http://tmp.am.gov.lv/lv/georgia/zinas/2014/09-25/; 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=28736&type=0.  

 

Turaidā prezentēs 1593. gadā izdotos Rīgas modes un stila noteikumus [Elektroniskais 

resurss]: [Rīgas pirmā tipogrāfa Nikolausa Mollīna izdotā "Rīgas - karaliskās pilsētas 

Vidzemē - godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums" faksimilizdevuma atvēršanas 

svētki 2014. g. 11. janv.; dalībniece arī A. Taimiņa no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: Izdevniecība Rīgas Viļņi, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/140288/turaida-prezentes-1593-gada-izdotos-

rigas-modes-un-stila-noteikumus. - Resurss aprakstīts: 2014. g. 1. martā.  

 

Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā - Festivāls "Baltijas rītausmas". Украинский 

центр проведет фестиваль [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2014. g. 24. okt. - 

meistarklases, izstāde, dalībnieku prezentācijas]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: I. 

Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asoc., 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. – 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lnkba.wordpress.com/2014/10/18/ukrainas-

centrs-jauniesiem-un-berniem-latvija-festivalsbaltijas-ritausmas... . - Resurss aprakstīts 2014. 

g. 10. nov.  

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu no Ukrainas 

[Elektroniskais resurss]: [V. Vernadska Ukrainas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājums 

2014. g. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/24667/. - Resurss aprakstīts 2014. g. 

10. febr.  
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Sk. arī: LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu no Ukrainas [Elektroniskais resurss] / 

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

http://www.leta.lv/archive/; http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25167&type=0.  

Zaharova L. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu no Ukrainas [Elektroniskais 

resurss] / pēc LU AB inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

  

Vīgerte M. Atkārtoti izdotas "Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas" [Elektroniskais resurss]: 

[sakarā ar Jāņa Prinča tēva un Jāņa Prinča dēla grām. trešā izd. atvēršanu Lībiešu kultūras 

dienu laikā 2014. g. 13. septembrī Ventspils Galvenajā bibliotēkā; grām. izd. sadarbībā arī ar 

LU Akadēmisko bibl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Livones.net, 2014. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.livones.net/intro/?raksts=8856. - Resurss aprakstīts 2014. g. 22. sept.  
Sk. arī: Atkārtoti izdod "Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.ventasbalss.lv/news/read/22770.  

Atkārtoti izdod otro latviešu valodā iznākušo oriģināldzejas krājumu "Jūrnieku svētās dziesmas un 

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

http://www.ventspils.lv/lat/izklaide_kultura/68869-atkartoti-izdod-otro-latviesu-valoda-iznakuso-originaldzejas-

krajumu-jurnieku-svetas-dziesmas-un-lugsanas...  

Atkārtoti izdots otrais senākais latviešu oriģinālliteratūras darbs [Elektroniskais resurss]: 

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

http://www.lsm.lv/raksts/literatura/kultura/atkartoti-izdots-otrs-senakais-latviesu-origjinalliteraturas-da.a98523/.  

Jānis Princis, Jānis Princis - "Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas" [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=12770713.  

Ventspilī notiks ceturtās Lībiešu kultūras dienas [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. M. Vīgerte. - 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=28439&type=0.  

Ventspilī svinēs lībiešu kultūru [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.la.lv/ventspili-svines-libiesu-kulturu.  

  

Zālīte Ž. Mazā gaismas pils un tās atslēdziņa: Bārbeles pagasta bibliotēkai - 90 : [bibl. svinību 

dalībniece arī bijusī bārbeliete, Misiņa bibl. darbiniece V. Kince] // Vecumnieku Novada 

Ziņas. - Nr. 1 (2014, janv.), 5. lpp.: il.  

 

Zināmais nezināmajā: Rokrakstu pētījumi un ekspertīze [Elektroniskais resurss]: [arī par LU 

AB Rokrakstu un reto grāmatu nod. speciālistes A. Taimiņas dalību kluba "Zināmais 

Nezināmajā" sarunā par tēmu "Rokrakstu pētījumu ekspertīze" ar stāstījumu "Seno rokrakstu 

pētījumi" 2014. g. 20. febr. Rīgas Latviešu biedrībā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Rīgas 

Latviešu biedrība, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.frype.com/rlb/news/?p=11482312. - Resurss aprakstīts 2014. g. 24. febr.  

 

Zinātnes dzīves hronika [2013]: novembris; decembris : [inform. arī par V. Mazuļa ziņojumu 

par bibl. krājumu digitalizāciju LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nod. un 

Lauksaimniecības un meža zinātņu nod. apvienotajā sēdē 1. nov.; 8. dec. - LZA Dr. h.c. V. 

Kocere apbalvota ar Kņazienes Olgas ordeni (Ukraina)] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 94., 96. lpp. 
Sk. arī: Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība: [arī par V. Mazuļa ziņojumu 2013. g. 

1. nov. par bibliotēkas krājumu digitalizāciju]. - Paraksts: R. Valters, B. Ādamsone // Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Gadagrāmata, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), 66. lpp.  

Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas darbība: [arī par V. Mazuļa ziņojumu 2013. g. 1. nov. par 

bibliotēkas krājumu digitalizāciju]. - Paraksts: B. Rivža, I. Brence // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 

2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), 82. lpp.  

 

Zinātnes dzīves hronika [2014]: februāris : [inform. par E. Bramņikas-Vulfsones un M. 

Vulfsona arhīva prezentāciju LU AB 7. febr., V. Koceres apsveikumu krājuma "Latvieši un 

Latvija" atvēršanā 17. febr., Misiņa kluba lasījumu - I. Ījābs "Latviešu tautiskā kustība 19. gs. 

70.-80. gados: politiskie un teritoriālie priekšstati" 27. febr.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 3/4 (2014), 130.-131. lpp.  
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Zinātnes dzīves hronika [2014]: jūnijs : [5. jūn. - V. Kocerei 60, kā arī inform. par G. 

Jaunmuktānes veidotās izstādes "Eiropas atspulgi Rīgā senajās liecībās 14.-19. gs." atklāšanu 

26. jūn.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. 

sēj., Nr. 5/6 (2014), 120.-121. lpp.  

 

Zinātniskā literatūra/Scientific literature: [nominēto grām. vidū arī A. Taimiņas sast. "Album 

amicorum". Mākslinieks A. Plotka, izd. LU Akadēmiskais apg. 2013.] // Zelta ābele, 2013. - 

Rīga: Latvijas Grāmatizd. asoc., 2014. - 35. lpp.: il.  

 

Belkova L., Kalnina R. Study of the paper used in Mollin's typography (1589-1625): post 

abstract // Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija: 10. Baltijas valstu 

restauratoru triennāles stendu referātu krājums, Rīga, 2014 = Seeking balance: preservation, 

use, conservation: the 10th Baltic States triennial restorers' posters Riga, 2014 / comp. J. 

Pavlovs, I. Rudzīte. - [Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība], 2014. - 88.-[89.] lpp.: il.  

 

Cesberga I., Rudzīte I. Hieronymus Bock's Kreuter Buch (The book of medical herbs): the 

life, preservation and restoration of a book: post abstract // Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, 

izmantošana, restaurācija: 10. Baltijas valstu restauratoru triennāles stendu referātu krājums, 

Rīga, 2014 = Seeking balance: preservation, use, conservation: the 10th Baltic States triennial 

restorers' posters Riga, 2014 / comp. J. Pavlovs, I. Rudzīte. - [Rīga: Latvijas Restauratoru 

biedrība], 2014. - 92.-[93.] lpp.: il.  

 

Doctors Honoris Causa of the Latvian Academy of Sciences: [also V. Kocere (Literary 

criticism), confered 20. 03. 2008. Division of Humanities and Social Sciences]. - (Members 

of the Latvian Academy of Sciences) // Latvian Academy of Sciences. Yearbook, 2014 / Latv. 

Acad. of Sciences. - Rīga: Zinātne, 2014 - [2011/2014], p. 133. - Available also electronic 

resource: http://www.lza.lv/images/stories/YearBook_2014.pdf.  

 

Latvian exhibition opens at TSU: [also about exhibition of J. Ch. Brotze's collection of 

paintings and descriptions at Tbilisi State University on Apr.-May 2014]. - (Event) // The 

Messenger. - N 83 (May 1 2014), p. 8: ill. 

 

Lomadze M. Photographic precision of old Baltic capitals: [also about exhibition of J. Ch. 

Brotze's pictures of Riga and Tallinn at Tbilisi State University on Apr.-May 2014] // Weekly 

Georgian Journal: complimentary iss. - N 16 (1-7 May 2014), p. 7, 17: ill. - Availabe also 

electronic resource: http://georgianjournal.ge/arts-a-culture/27072-photographic-precision-of-

old-baltic-capitals.html; http://georgianews.ge/arts-a-culture/27072-photographic-precision-

of-old-baltic-capitals.html; 

http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&see_id=408&info_id=1364.  

 

В Латвии помнят белорусских классиков [Электрон. ресурс]: [выст. в ЛУ АБ Я. Мавру 

(1883-1971) и Я. Коласу (1882-1956) окт. 2014 г.]. - Online режим. - Рига: 

BALTNEWS.LV, 2014. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.baltnews.lv/riga_news/20141017/1013220858.html. - Ресурс описан 3 нояб. 

2014 г.  

 

Джавахишвили Η. Латвия, латыши и их добрые друзья грузины в моем видении: доктор 

Вента Коцере // Studies in Modern and Contemporary History = ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები / Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univ. Ivane Javakhishvili Inst. of 

History and Ethnology; ed. board: I. Gabisonia, G. Gelashvili, G. Saitidze ... [et al.]. - Tbilisi: 

Publ. House "Universal", 2014. - N 1 (2014), p. 544. - Avalable also electronic resource: 

http://institutehist.ucoz.net/_ld/1/150_krebuli-2014_1-.pdf.  

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98+%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98+%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


14 

 

  

Джавахишвили Η. LZA goda doktora Dr.h.c.hist. Nikolaja Džavahišvili sveiciens Latvijas 

Republikas dibināšanas 96. gadadienā [Elektroniskais resurss]: Лабдиен, Латвия! : [18 нояб. 

2014 г., Тбилиси; в тексте также благлдарность директоу АБ ЛУ В. Коцере]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LZA, 2014. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: 

http://www.lza.lv/index2.php?option=com_content&task=view&id=2329&Itemid=72&pop=

1&page=0.- Resurss aprakstīts 2015. g. 27. apr.  

 

Здебская О. Первый литературно-музыкальный вечер из цикла "200 лет русской поэзии 

в Латвии" прошел в Риге" [Электрон. ресурс].: [31 янв. 2014 г. в АБ ЛУ]. - Online 

режим. - Москва: Портал "Русский мир", 2014. - Описано с Web листа. - Вид доступа: 

Сеть. WWW: http://russkiymir.ru/news/98712/. - Ресурс описан 3 февр. 2014 г.  

  

Канцанс Ю. Предвыборные кампании в Латвии: 1920-е годы [Электрон. ресурс]: [о 

выст. о выборах 20-30 гг. 20 в. "Времена выборов. Латвийское Учредительное собрание 

и выборы 1-го - 4-го Сеймов (1920-1931) в плакатах, листовках и карикатурах из 

фондов библиотеки Мисиня" в АБ ЛУ осенью 2014 г.]. - Online режим. - Рига: 

Балтийские новости, 2014. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.baltnews.lv/riga_news/20141003/1013194150.html. - Ресурс описан 13 окт. 

2014 г.  
См. также: Бальчюте С. Как выбирали депутатов в молодой Латвии [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://tv5.skaties.lv/kak-vybirali-deputatov-v-molodoy-latvii/.  

  

Кабанов Η. День выборов в стране дураков: [о выст. о выборах 20-30 гг. 20 в. в АБ ЛУ 

осенью 2014 г.] // Вести сегодня. - N 191 (8 окт. 2014), с. 2: ил. - Доступен также 

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

  

Коцере В. Сотрудничество Академической библиотеки Латвийского университета с 

университетами Украины = The cooperation of the Academic Library of the University of 

Latvia with the Ukrainian universities. - Библиогр.: с. 183-186 (35 назв.). - Рез. на англ. яз. 

- (Latvija un Ukraina: kultūru mijiedarbība = Latvia and Ukraine: cultural interaction). - 

Tiešsaistes resurss. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2014. g. 5. febr. // Bibliotēka 

kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and 

education space / sast. R. Garklāva, I. Gudakovska, I. Rampāne; galv. red. I. Gudakovska. - 

Rīga: Latvijas Universitāte, 2014. - 175.-186. lpp.: il. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: https://dspace/lu.lv/handle/7/2329.  

  

Коцере В., Салакс Ю. Юрис Салакс: "Ηаучное наследие ученых и мыслителей 

средневекого Востока - достижение всего человечества" [Электрон. ресурс]: [интервью 

с участниками Междунар. науч. конф. "Историческое наследие ученых и мыслителей 

средневекого Востока, его роль и значение для современной цивилизации" в 

Самарканде 15-16 мая 2014 г.]. - Online режим. - Узбекистан: Жахон: информ. агенство 

при МИД РУ, 2014. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/nauka_ 

i_obrazovanie/yuris_salaks_nauchnoe_nasledie_uchenix_i_misliteley_srednevekogo_vostoka

_dostoyanie_vsego_chelovechestva.mgr.- Ресурс описан 27 апр. 2015 г.  
См. также: В Самарканде проходит международная конференция посвященная ученым и 

мыслителям средневекого Востока [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.uzdaily.uz/articles-id-20319.html.  

Коцере В., Салакс Ю. Юрис Салакс: "Ηаучное наследие ученых и мыслителей средневекого 

Востока - достижение всего человечества" [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://uzbekistan.lv/yuris-salaks-nauchnoe-nasledie-uchenyx-i-mysliteley-srednevekogo-

vostoka_dostoyanie_vsego_chelovechestva. 

Ηа конференцию об истории науки в Узбекистан представители 40 стран [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://inform.kz/rus/article/2658585.  

http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/nauka_%20i_obrazovanie/yuris_salaks_nauchnoe_nasledie_uchenix_i_misliteley_srednevekogo_vostoka_dostoyanie_vsego_chelovechestva.mgr
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/nauka_%20i_obrazovanie/yuris_salaks_nauchnoe_nasledie_uchenix_i_misliteley_srednevekogo_vostoka_dostoyanie_vsego_chelovechestva.mgr
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/nauka_%20i_obrazovanie/yuris_salaks_nauchnoe_nasledie_uchenix_i_misliteley_srednevekogo_vostoka_dostoyanie_vsego_chelovechestva.mgr
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Кубок Третьего чемпионата поэтов-школьников [Электорн. ресурс]: [апр. 2014 г. в 

Латв. акад. б-ке Латв. ун-та]. - Online режим. - Рига: Портал stihi.lv, 2014. - Описано с 

Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.stihi.lv/balticchampionshipofrussianpoetry/baltic2014/30663-chemp-shkoljnikov-

2014.html. - Ресурс описан 3 12 мая 2014 г.  

Доступен также: http://svetraduga.ru/?p=715.  
 

Лебедева Η. В компании мудрецов: [о выст. "Отблески Европы в Риге в старинных 

свидетельствах XIV-XIX веков" в АБ ЛУ летом 2014 г.] // Вести сегодня. - N 119 (30 

июня 2014), с. 14: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.leta.lv/rus/archive/.  

  

Лебедева Η., Коцере В. Время собирать книги: [о работе Риж. о-ва библиофилов в 

Акад. б-ке ЛУ] / в тексте высказывается также В. Коцере // Вести сегодня. - N 182 (25 

сент. 2014), с. 10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.leta.lv/rus/archive/.  

 

Лебедева Η. Киевские подарки: [о даре книг АБ ЛУ из национальной б-ки Украины им. 

В. И. Вернадского] // Вести сегодня. - N 16 (24 янв. 2014), с. 2: ил. - Доступен также 

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

 

Лебедева Η. Русские дни - праздник для всей Латвии: Осенний цикл Дней русской 

культуры 2014 по традиции откроется кинопоказом, который пройдет с 10 по 12 

октября в кинотеатре Splendid Palace, Праздник продлится до 17 октября : [дни 

культуры также поддерживает Акад. б-ка ЛУ] // Вести сегодня. - N 190 (7 окт. 2014), с. 

10: ил.  

  

Лебедева Η. Сиреневое морожено Северянина: [о вечере "Анансы в рижском 

шампанском...", посвящ. поэзии И. Северянина, в АБ ЛУ апр. 2014 г.] // Вести сегодня. 

- N 67 (8 апр. 2014), с. 10. - Доступен также электрон. ресурс: 

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

 

Мазулис В. Оцифровка и доступность фондов Академической библиотеки Латвийского 

университета. - Библиогр.: с.125 (8 назв.) // Сучасна бiблiотека: фiлософiя, iнновацiї, 

якiсть роботи: матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї (м. Харкiв, 23-

26 квiтня 2013 р.) / Харкiвський нац. ун-т iм. В. Η. Каразiна. Центральна наукова б-ка, 

Б-ка Полiтехнiчного Ун-у Лодзi, науково-технiчна б-ка Полтавського нац. технiчного 

ун-у iм. Ю. Кондратюка ... [и. др.]; ред. кол.: И. С. Бакiров, С. А. Бука, В. О. Онiщенко 

... [и др.]. - Харкiв, 2014. - С. [121]-125.  

  

Мазулис В. Оцифровка и доступность фондов Академической библиотеки Латвийского 

университета = Digitisation of collections at the Academic Library of the University of 

Latvia. - Библиогр.: с. 173 (6 назв.). - Рез. на англ. яз. - (Bibliotēku speciālās kolekcijas = 

Library special collections). - Tiešsaistes resurss. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 

2014. g. 5. febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as 

university information and education space / sast. R. Garklāva, I. Gudakovska, I. Rampāne; 

galv. red. I. Gudakovska. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2014. - 168.-173. lpp.: il. - Tiešsaistes 

grāmata. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace/lu.lv/handle/7/2329.  

  

Программа "Культура есть знание": [7 нояб. в АБ ЛУ лекция ассоц. проф. Вологодского 

педуниверситета А.Матвеева "Опыт сохранения русской идентичности"]. - (Осенний 

цикл Дней русской культуры в Латвии: с 1 до 7 ноября 2013 года) // Дни русской 

культуры в Латвии, 1-7 ноября 2013 года, 24 мая - 7 июля 2014 года / Оргкомитет Дней 

рус. культуры, Фонд развития культуры. - Рига: Фонд развития культуры, 2014. - С. 

106-[107]: ил.  



16 

 

 

Программа осеннего цикла дней русской культуры: Рига. "Культура есть знание": 

медицина и здоровье : [16 окт. лекция А. Кузьмина "Болезни и их профилактика: новый 

подход" в Акад. б-ке ЛУ] // Вести сегодня. Пятница. - N 29 (193) (10 окт. 2014), с. 26. - 

Доступен также электрон. ресурс: http://www.leta.lv/rus/archive.  

 

Программа осеннего цикла дней русской культуры 10-17 октября: Рига. "Культура есть 

знание": медицина и здоровье : [16 окт. лекция А. Кузьмина "Болезни и их 

профилактика: новый подход" в Акад. б-ке ЛУ] // Русские дни. - N 4 (2014), с. 2. - 

Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.russkije.lv/files/images/text/PDF_Files/VESJ-NOMER.pdf.  
См. также: Программа осеннего цикла Дней русской культуры 2014 года [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://kaf.lv/2014/10/01/programma-dni-kono2014/. 

 

Ржищева А. Праздник книги: [о выст. книг 2013 г. в ЛУ АБ, также о фонде б-ки] / в 

тексте рассказывает директор б-ки В. Коцере // Вести сегодня. - N 58 (26 марта 2014), с. 

10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.leta.lv/rus/archive/.  

  

Сердечно поздравляем юбилара, академика Венту Коцере, инициативного директора 

академической библиотеки! Желаем здоровья и продолжения активной деятельности в 

диалоге между людьми, народами и странами! / Президиум Петровской академии наук 

и искусства // Вести сегодня. - N 104 (5 июня 2014), с. 12.  

 

Уврачев В. Роль Отдела украинской литературы Академической библиотеки 

Латвийского университета в процессе интеграции украинцев в Латвии = The role of the 

Ukrainian Literature Department of the Academic Library of the University of Latvia in the 

process of the integration of Ukrainian in Latvia. - Библиогр.: с. 194-196 (29 назв.). - Рез. на 

англ. яз. - (Latvija un Ukraina: kultūru mijiedarbība = Latvia and Ukraine: cultural 

interaction). - Tiešsaistes resurss. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2014. g. 5. febr. 

// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university 
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