
Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2015. gadā 
 

Apgādam 'Pētergailis' - 25. Seši interesanti fakti par izdevniecību [Elektroniskais resurss]: 

[par apgāda jubilejas atzīmēšanu un grāmatu izstādes "Lidojums" atklāšanu LU AB 2015. g. 

10. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Delfi.lv, 2015. - Pieejas veids: URL: 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/apgadam-petergailis-25-sesi-interesanti-

fakti-par-izdevniecibu.d?id=46668549. - Resurss aprakstīts 2016. g. 6. apr.  

 

Atgriežas iemīļotas bērnu grāmatas [Elektroniskais resurss]: [par izstādes "Latviešu bērnu 

grāmatu klasika atjaunotajos izdevumos. Māksliniecei Margaritai Kovaļevskai - 105" 

atklāšanu LU AB 2015. g. 2. dec.] / inform. sagat. K. Ilziņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 

2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Atgriežas iemīļotas bērnu grāmatas [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. K. Ilziņa. - Pieejams: URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=34652&type=0; http://mumspatik.lv/atgriezas-iemilotas-

bernu-gramatas/.  

Atgriežas iemīļotas bērnu grāmatas! Izstādes atklāšana un sarīkojums 2. decembrī [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/249355-

atgriezas_iemilotas_bernu_gramatas_izstades_atklasana_un_sarikojums_2_decembri.html?i=2.  

Bērnu grāmatas atdzīvojas - mazie lasītāji un viņu vecāki aicināti uz īpašu izstādi [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/bernu-gramatas-atdzivojas-mazie-lasitaji-un-vinu-vecaki-

aicinati-uz-ipasu-izstadi.d?id?=4676917.  
Kļava Švanka I. Atgriežas iemīļotas bērnu grāmatas! Izstādes "Latviešu bērnu grāmatu klasika atjaunotos 

izdevumos "Māksliniecei un rakstniecei Margaritai Kovaļevskai - 105" atklāšana un sarīkojums. – Pieejams: URL: 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=96. 

Lesīte A. Misiņa bibliotēkā atzīmē Margaritas Kovaļevskas 105. jubileju [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

URL: http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/misina-biblioteka-atzime-margaritas-kovalevskas-105.-

jubileju.a157774/.  

2. decembris [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.mumspatik.lv/2-decembris/.  

 

Ādamsone A. Gruzijā Suhumu Valsts universitātē atklāta Latvijas auditorija 

[Elektroniskais resurss]: [Tbilisi, 2015. g. 9. nov.; pateicība arī LU AB par sadarbību ar 

Suhumi Valsts universitāti, minēts arī LU AB atvērtais Gruzijas informācijas centrs 2014. g. 

sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Jaunieši Tbilisi var studēt Latvijas auditorijā [Elektroniskais resurss]: [atklāšanā ar uzrunu piedalījās 

arī LU AB direktore V. Kocere] / inform. sagat. Latvijas vēstniecība Gruzijā. - Pieejams: URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/; http://www.mfa.gov.lv/georgia/aktualitates/48621-jaunies-tbilisi-var-studet-

latvijas-auditorija. 

Tagad Tbilisi var studēt Latvijas auditorijā [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http:/www.delfi.lv/news/arzemes/tagad-tbilisi-var-studet-latvijas-auditorija.d?id=46697225.  

On November 9, 2015 Sokhumi State University opened the Latvian Auditory [Electronic resource]. - Mode of 

access: URL: http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=408&info_id=1824.  

 

Bērziņš A. Izstāde "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" un konkurss "Zelta ābele": [par 

izstādi LU AB un gaidāmo grāmatu mākslas konkursu "Zelta ābele"] // Izglītība un Kultūra. - 

Nr. 7 (2015, 9. apr.), 22. lpp.: il.  

  

Bīriņa G. Grāmatu mākslas konkurss "Zelta Ābele 2014": šogad Miķeļa Goppera apgāda 

"Zelta Ābele" zīmē : [tekstā minēta arī izstāde "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" LU AB] // 

Laikraksts "Latvietis" [Tiešsaistes izdevums]. - Nr. 352 (2015, 22. marts): il. - Pieejams: 

URL: http://laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=5206.  
Sk. arī: Grāmatu mākslas konkursam Zelta ābele 2014 nominētas 36 grāmatas [Elektroniskais resurss] / Leta. - 

Pieejams: URL: http://www.diena.lv/kd/literatura/gramatu-makslas-konkursam-zelta-abele-2014-nominetas-36-

gramatas-14088822.  

Paziņotas mākslas konkursam "Zelta ābele 2014" nominētās grāmatas septiņās kategorijās [Elektroniskais 

resurss] / lsm.lv kultūras inform. - Pieejams: URL: http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/nosauktas-zelta-

abelei-nominetas-gramatas.a119255/.  

Paziņoti grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2014" nominanti [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.satori.lv/raksti/8755.  

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=34652&type=0
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Birzkope I. Himnas Goda diena Saeimā: [par Baumaņa Kārļa 180. dz. d. veltīto domrakstu 

konkursa "Himnas Goda diena" dalībnieku un skolotāju tikšanos LR Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē 

2015. g. 26. maijā; domrakstu konkursa žūrijas komisijā arī LU AB direktore V. Kocere] // 

Liesma. - Nr. 82 (2015, 3. jūn.), 5. lpp.: il.  

 

Brancis M. Edgara Dunsdorfa jubilejas lasījumi: [konf. E. Dunsdorfa 110. dz.d. 2014. g. 

11. dec. Latvijas Nacionālajā bibl.; minēts arī G. Jaunmuktānes ref.] // Brīvā Latvija. - Nr. 3 

(2015, 17./23. janv.), 11. lpp.  

 

Broces zīmējumi Cēsīs: [2015. g. 12. martā Cēsu Vēstures un mākslas muzejā Jaunajā pilī] 

/ mater. sagat. A. Bormane. - (Nedēļa kultūrā) // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 

11). - Nr. 52 (2015, 17. marts), 2. lpp.: il.  

 

Daija P. Notiks Raiņa un Aspazijas simtpiecdesmitgadei veltīta konference [Elektroniskais 

resurss]: [konf. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" 2015. g. 6.-9. okt. LNB Ziedoņa zālē 

un LU AB, kā arī izstāde LU AB ar Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumiem, Raini citās 

valodās un pētījumiem par Raini]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: 

URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/35634/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Izdots rakstu krājums Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams URL: http://aspazijarainis.lv/izdots-rakstu-krajums-rainim-150-un-rits-bus-japienem-lai-kads-tas-naks/.  

Konference "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams URL: 

http://www.satori.lv/notikums/9176/Konference_Rainim_150_Un_rits_bus_japienem_lai_kads_tas_naks.  

Konference Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks". 7. oktobra ieraksts [Elektroniskais resurss]. 

- Pieejams URL: http://aspazijarainis.lv/konference-rainim-150-un-rits-bus-japienem-lai-kads-tas-naks-7-oktobra-

ieraksts.  

Lauga S., Muktupāvels Z. Konferences "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" atziņas 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams URL: http://Ir1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/konferences-rainim-150.-un-

rits-bus-japienem-lai-kads-tas-naks-a.a57336/.  

Noslēgusies Raiņa un Aspazijas simtpiecdesmitgadei veltītā konference (video): [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc2e81TLgVQUemmv67krexwZ7nmKjs3.  

Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.janisroze.lv/lv/gramatas/akademiska-un-profesionala-literatura/literaturzinatne/rainim-150-un-rits-bus-

japienem-lai-kads-tas-naks.html.  

Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai veltīta konference [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33833&type=1; 

http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33850&type=1.  

Sāksies Rainim veltīta konference "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.la.lv/saksies-rainim-veltita-konference-un-rits-bus-japienem-lai-kads-tas-naks.  

 

Diena (Kultūras Diena un Izklaide): Izrādes, izstādes, tūrisma rallijs. Notikumu kalendārs 

[Elektroniskais resurss]: [inform. arī par izstādi "Aspazija un Eiropa" Aspazijas mājā 

Dubultos; izstādē priekšmeti arī no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - 

Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  
Sk. arī: Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada pasākumi 21. aprīlis - 4. maijs [Elektroniskais resurss] / inform. 

sagat N. Rieksta. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas pasākumi [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. N. Rieksta. - Pieejams: 

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

  

Dobrovenskis R. Raiņa gars ir dzīvs: [saruna ar krievu rakstn. R. Dobrovenski sakarā ar 

dzejnieku J. Raiņa un Aspazijas 150. dz.d.; tekstā minēta arī J. Misiņa bibl.] / pierakst. E. 

Zirnis // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr. 218 (2015, 13. nov.), 28.-[33.] lpp.: il.  

  

Domrakstu konkursa "Himnas Goda diena" dalībnieki viesosies Saeimā [Elektroniskais 

resurss]: [2015. g. 26. maijā; domrakstu konkursa žūrijas komisijā arī LU AB direktore V. 

Kocere]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Limbaži: Limbazi24.lv, 2015. - Pieejams: URL: 
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http://limbazi.pilseta24.lv/zinas?slug=domrakstu-konkursa-himnas-goda-diena-dalibnieki-

viesosies-saeima. - Resurss aprakstīts 2016. g. 21. apr.  
Sk. arī: Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejai veltīts domrakstu konkurss "Himnas goda diena" [Elektroniskais 

resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.km.gov.lv/jaunumi/HimnasGodadienasDomrakstukonkursanolikums_2015.pdf.  

Domrakstu konkursa dalībnieki Saeimā [Elektroniskais resurss]: par Baumaņa Kārļa dz. d. veltīto domrakstu 

konkursa "Himnas Goda diena" dalībnieku un skolotāju tikšanos LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē 2015. g. 26. maijā] / inform. sagat. M. 

Saulīte. - Pieejams: URL: http://www.limbazi.lv/kultura/himnas-goda-diena/4236-domrakstu-konkursa-dalibnieki-

saeima.  

Himnas Goda dienā suminās Baumaņu Kārli un atklās viņa dzirkstošo personību [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. A. Vītola. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Paldies visiem, kas organizēja un iesaistījās Himnas Goda dienas norisēs! [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

URL: http://www.limvazi.lv/kultura/himnas-goda-diena/4221-paldies-visiem-kas-organizeja-un-iesaistijas-himnas-

goda-dienas-norises.  

Tiekamies Himnas Goda dienā, 23. maijā, Viļķenē! [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://draugiem.lv/limbazunovads/news/?p=13255306.  

 

Dūmiņa L. Zelta ābeles raža: [par 22. grāmatu mākslas konkursu "Zelta ābele 2014"; 

minēta arī izstāde "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" LU AB] // Neatkarīgā Rīta Avīze 

Latvijai. - Nr. 45 (2015, 6.-8. marts), 14.-15. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

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

 

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

(Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2015 / 

Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga: Zinātne, 2015. - (2015), 222. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2015.pdf.  

 

Izdots kalendārs ar Jāņa Gleizda fotogrāfijām [Elektroniskais resurss]: [pateicība kalendāra 

izdošanā arī LU AB direktorei V. Kocerei]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rēzekne: Rezekne.lv, 

2015. - Pieejams: URL: http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/izdots-

kalendars-ar-jana-gleizda-fotografijam. - Resurss aprakstīts 2015. g. 7. maijā.  
См. также: Издан календар с фотографиями Яниса Глейзда [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://rezekne.lv/ru/novosti-rezekne/novost/_/rezeknes-zinas/-/izdots-kalendars-ar-jana-gleizda-fotografijam.  

 

Jaunmuktāne G. Akadēmiskajā bibliotēkā notiks mākslas zinātnieces Intas Pujātes 

priekšlasījums [Elektroniskais resurss]: [par priekšlasījumu Misiņa klubā "Jāņa Krēsliņa 

(1865 - pēc 1920) latviešu portreti - dokumentālais foto vai mākslas fotogrāfijas pieteikums?" 

2015. g. 26. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/32741/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  
Sk. arī: Jaunmuktāne G. Misiņa kluba lasījums "Jāņa Krēsliņa (1865-pēc 1920) latviešu portreti - 

dokumentālais foto vai mākslas foto pieteikums?" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=88.  

 

Jaunmuktāne G. Edgara Dunsdorfa rokrakstu fonds LU Akadēmiskajā bibliotēkā. - 

Bibliogr.: 156. lpp. (25 nos.) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr. 4 (2015), [141.]-156. 

lpp.: il.  
 

Jaunmuktāne G. Izstāde "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [atklāšana 2015. g. 27. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2015 - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/32768/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 14. 

apr.  
Sk. arī: Grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2014" nominētas 36 grāmatas [Elektroniskais resurss]: 

[inform. arī par izstādi LU AB] . - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Izstādē atklās pērnā gada grāmatu ražu [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.la.lv/izstade-

atklas-perna-gada-gramatu-razu/.  

Izstādes "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=31538&type=1.  

http://www.la.lv/izstade-atklas-perna-gada-gramatu-razu/
http://www.la.lv/izstade-atklas-perna-gada-gramatu-razu/
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Jaunmuktāne G. Izstādes "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=89.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2014. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Paziņoti grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2014" nominanti [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.satori.lv/raksts/8755.  

 

Jaunmuktāne G. Konference "Meklējiet rakstos!" [Elektroniskais resurss]: [par godu LU 

Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas 130. gadadienai 2015. g. 18. sept.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/35348/. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 10. maijā.  
Sk. arī: Jaunmuktāne G. Starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Misiņa bibliotēkas 130 gadei "Meklējiet 

rakstos" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-

release&rel_id=93.  

Konference "Meklējiet rakstos!" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Pieejams: URL: 

http://leta.lv/archive/search/.  

Kozlovska A. Par godu LU Akadēmiskās biliotēkas Misiņa bibliotēkas 130. gadadienai notiks konference 

"Meklējiet rakstos!" [Elektroniskais resurss] / pēc G. Jaunmuktānes inform. - Pieejams: URL: 

http://leta.lv/archive/search/.  

 

Jaunmuktāne G. Misiņa bibliotēka bija, ir un būs!: Misiņa bibliotēkai - 130 : [mater. 

bibliotēkas jubilejas konferencei] // Brīvā Latvija. - Nr. 35 (2016, 19.-25. sept.), 7. lpp.: il.  
Inform.: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Foto galerijas. 2015: Starptautiskā zinātniskā 

konference, veltīta Misiņa bibliotēkas 130 gadei "Meklējiet rakstos", 18.09.2015. [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?&11.  

Latvijas Universitātes fotoarhīvs: Misiņa bibliotēkas 130. gadadienai veltīta konference "Meklējiet rakstos!". - 

Pieejams: http://foto.lu.lv/arhivs/2015/i_sep/18/index.html.  

 

Jaunmuktāne G. Misiņa bibliotēka bija, ir un būs!: Misiņa bibliotēkai - 130 : [mater. 

bibliotēkas jubilejas konferencei] // Laiks. - Nr. 35 (2015, 19.-25. sept.), 13. lpp.: il.  
Inform.: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Foto galerijas. 2015: Starptautiskā zinātniskā 

konference, veltīta Misiņa bibliotēkas 130 gadei "Meklējiet rakstos", 18.09.2015. - Pieejams: 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?&11.  

Latvijas Universitātes fotoarhīvs: Misiņa bibliotēkas 130. gadadienai veltīta konference "Meklējiet rakstos!". - 

Pieejams: http://foto.lu.lv/arhivs/2015/i_sep/18/index.html.  

 

Jaunmuktāne G. Misiņa kluba lasījums par Jāņa Ziemeļnieka, Aspazijas un Raiņa radošo 

sadarbību [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 29. janv. LU AB Dr. philol. J. Zālīša 

priekšlasījums "Jānis Ziemeļnieks dialogā ar Aspaziju un Raini"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2015. - Pieejas veids: URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/31374/. - Resurss 

aprakstīts 2016. g. 6. apr.  
Sk. arī: Jaunmuktāne G. Misiņa kluba lasījums par Jāņa Ziemeļnieka, Aspazijas un Raiņa radošo sadarbību 

[Elektroniskais resurss] . - Pieejams: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=82.  

 

Rudīte Kalniņa: [1989, ķīmiķe, materiālu grupa papīrs]. - (LRB biedri 2014. gada 21. 

aprīlī) // Latvijas Restauratoru biedrība = The Latvian Society of Restorers, 1989-2014 / 

Latvijas Restauratoru biedrība. - Rīga, 2014. - 10. lpp.  
 

Kaņepe M. Gadsimtiem seni zīmējumi: [par ceļojošo izstādi "Johana Kristofa Broces 

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

bibliotēkā" Cēsu Vēstures un mākslas muzejā] / tekstā stāsta V. Mazulis // Druva. - Nr. 44 

(2015, 20. marts), 7. lpp.: il.  

  

Kocere V. "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" izstādes atklāšana Sanktpēterburgā: [2015. g. 

7. maijā Jelagina pils muzejā] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 10 (2015, 25. maijs), 3. lpp.: il. - 

Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index2.php?option=com_content&task=view&id=2676&Itemid=459.  

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?&11
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Sk. arī: J. K. Broces zīmējumu izstādes atklāšana Sanktpēterburgā [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. 

Ārlietu ministrijas Preses centrs. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/; 

http://www.mfa.gov.lv/stpetersburg/aktualitates/46294.  

Визит в БАН директора Академической библиотеки Латвийского университета г-жи Венты Коцере 

[Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: http://www.rasl.ru/content/news/news_detail.php?ID=5446.  

  

Kocere V. Ieskats Konstantīnam Karulim veltītās zinātniskas konferences "Senie un 

mūsdienu raksti" norisē [Elektroniskais resurss]: [par. K. Karuļa simtgadei veltīto konf. LU 

AB 2015. g. 10. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LZA, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.lza.lv/index2.php?option=com_content&task=view&id=2664&Itemid=72. 
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Konstantīnam Karulim veltīta zinātniska konference "Senie un 

mūsdienu raksti" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. J. Stauga. - Pieejams: URL: http://leta.lv/archive/search/.  

Stauga J. Konstantīnam Karulim veltīta zinātniska konference "Senie un mūsdienu raksti" [Elektroniskais 

resurss]. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/31491/; 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=83.  

Tetarenko A. Notiks valodniekam Karulim veltīa zinātniskā konference [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

URL: http://leta.lv/archive/search/.  

  

Kocere V. "Vidzemes stāstu" atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [vācu mācītāja F. B. Blaufūsa (1697-1756) 18. gs. vidū latv. val. 

sarakstītā darba "Vidzemes stāsti: stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu" 

pirmizdevuma prezentācija LU AB 2015. g. 14. maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LZA, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.lza.lv/index2.php?option=com_content&task=view&id=2692&Itemid=72. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  
 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks grāmatu dāvinājuma prezentācija un 

šveicieša Ērika Jozefa Grubeļa priekšlasījums [Elektroniskais resurss]: [Šveices Valsts 

Kultūras fonda Pro Helvetia grāmatu dāvinājuma prezentācija un priekšlasījums "Glarusas 

kantons: vēsture, leģendas un šodiena" LU AB 2015. g. 27. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- Rīga: LU, 2015 - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/32080/. - Resurss aprakstīts 

2016. g. 14. apr.  
Sk. arī: Kočetkova Ņ. Šveices Valsts Kultūras fonda Pro Helvetia grāmatu dāvinājuma prezentācija 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/t/32089.  

Kočetkova Ņ. Šveices Valsts Kultūras fonda Pro Helvetia grāmatu dāvinājuma prezentācija un šveicieša Ērika 

Jozefa Grubeļa priekšlasījums "Glarusas kantons: vēsture, leģendas un šodiena" [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=85.  

  

Kočetkova Ņ. Radošā tikšanās ar pazīstamo austriešu rakstnieku Vladimiru Vertlibu 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 22. okt.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/36254/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Izcilais austriešu rakstnieks Vladimirs Vertlibs Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&21&view=news-

detail&news_id=522.  

Kočetkova Ņ. Radošā tikšanās ar pazīstamo austriešu rakstnieku Vladimiru Vertlibu [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=94.  

 

Konferencē stāstīs par grāmatniecību un bibliotēkām [Elektroniskais resurss: [inform. par 

starptaut. konf. "Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā un Šauļos līdz 1940. gadam" Jelgavas 

Zinātniskajā bibliotēkā 2015. g. 28. okt.; dalībniece arī G. Jaunmuktāne (LU AB Misiņa bibl. 

vad.) ar ref. "Latviešu grāmatizdevēji Jelgavā 19. gs. 2. pusē /20. gs. sākumā"] / inform. sagat. 

Jelgavas Zinātniskā bibl. - Tiešsaistes pakalpojums. - Jelgava: JZB, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/konference-stastis-par-gramatniecibu-un-/. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Konference "Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā un Šauļos līdz 1940. gadam" [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. Z. Osīte. - Pieejams: URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=34035&type=1.  
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Konference par grāmatniecību un bibliotēkām [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.draugiem.lv/jzb/gallery/?pid=4076722867.  

Stāstīs par grāmatniecību un bibliotēkām Jelgavā līdz 1940. gadam [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/stastis-par-gramatniecibu-un-bibliotekam-jelgava-lidz-1940-gadam.  

 

Kovtuna L. Gruzijas valsts apbalvojums Ventai Kocerei: [ar Gruzijas Goda ordeni 

Gruzijas prezidents G. Margvelašvili (Georgi Margvelashvili) oficiālās valsts vizītes dienā 

2015. g. 16. apr. LU AB] // Brīvā Latvija. - Nr. 17 (2015, 25. apr./1. maijs), 10. lpp.: il. 

 

Kovtuna L. Gruzijas valsts apbalvojums Ventai Kocerei: [ar Gruzijas Goda ordeni 

Gruzijas prezidents G. Margvelašvili (Georgi Margvelashvili) oficiālās valsts vizītes dienā 

2015. g. 16. apr. LU AB] // Laiks. - Nr. 17 (2015, 25. apr./1. maijs), 16. lpp.: il.  
 

Krupņikovs P. "Baltvāciešu rakstus es ...": [atmiņas par Misiņa bibl., J. Misiņu, K. Egli, 

specfonda vad. L. Zaļkalni (1899-?) un R. Joffi (1916-2010)] // Dialogā ar vēsturi: Pētera 

Krupņikova dzīvesstāsts / G. Strautmanes teksts pēc D. Beitneres audiointervijām. - Rīga: 

Zinātne, 2015. - 247.-249. lpp.  

  

Kubuliņa A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks dzejnieces Annas Dagdas simtgades 

konference [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 22. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LU, 2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/t/31216/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 13. 

apr.  
Sk. arī: Kubuliņa A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks dzejnieces Annas Dagdas simtgades konference 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-

release&rel_id=80.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks dzejnieces Annas Dagdas simtgades konference [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. A. Kubuliņa. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Neimane Z. Notiks dzejnices Annas Dagdas simtgadei veltīta zinātniskā konference [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Trimdas latviešu dzejniece Anna Dagda [Elektroniskais resurss]: [kultūras ziņas LTV panorāma]. - Pieejams: 

URL: https://yotube.com/watch?v=rnUkHJ73ViM; http://www.ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.01.2015-trimdas-latviesu-

dzejniece-anna-dagda.id42700/.  

  

Kušķis G. Bezgalības mūžība: [par 15. Latvijas Medaļu mākslas triennāli Rīgas Misiņa 

bibl.] // Latvijas Avīze. - (Piel. "Nedēļa kabatā"; 38). - Nr. 181 (2015, 24. sept.), [1.], 5. lpp.: 

il.  

 

Lasmane V. Dzejnieces Annas Dagdas simtgade: [par zinātnisko konf. LU AB Misiņa 

bibl. 2015. g. 22. janv.] // Brīvā Latvija. - Nr. 6 (2015, 7./13. febr.), 2. lpp.: il. 

 

Lasmane V. Dzejnieces Annas Dagdas simtgade: [par zinātnisko konf. LU AB Misiņa 

bibl. 2015. g. 22. janv.] // Laiks. - Nr. 7 (2015, 14./20. febr.), 12. lpp.: il.  

 

Latviešu valodas krātuves 80. dzimšanas dienas svinības [Elektroniskais resurss]: [inform. 

par LU Latviešu val. institūta organizētajām Latviešu val. krātuves 80. dz.d. svinībām LU AB 

2015. g. 19. dec.] / Latviešu val. institūts. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - 

Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/37090/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  

 

Latvijas bibliotēkas sāk darbu bibliotēku informācijas sistēmas "ALEPH 500" jaunajā 

versijā [Elektroniskais resurss]: [sistēmas lietotāja un veidotāja arī LU AB] / inform. sagat. I. 

Elsberga. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejas veids: URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 10. maijā.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka // Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā 

un ārzemēs, 2015: [informatīvs izd.]. - Rīga: Smails, 2015. - 70.-71.lpp.: il.  
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Latvijas Universitātes 2014. gada publiskais pārskats [Elektroniskais resurss]: [par LU AB 

10., 18., 19., 163., 173., 188., 237., 239., 241., 242., 243., 305. lpp.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

zinojumi/gadaparskati/Gadagramata_2014.pdf. - Resurss aprakstīts 2016. g. 9. jūn.  

 

Latvijas vēstniece Argita Daudze Harkivā atklāj piemiņas plāksni ievērojamam Harkivas 

arhitektam, latvietim Jūlijam Caunem [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 18. martā Harkivā; 

dalībniece arī LU AB direktore V. Kocere] / inform. sagat. Ārlietu ministrijas Preses centrs. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - PIeejams: URL: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2015. g. 23. apr.  
Sk. arī: Latvijas vēstniece Argita Daudze Harkivā atklāj piemiņas plāksni ievērojamam Harkivas arhitektam, 

latvietim Jūlijam Caunem [Elektroniskais resurss] / LR vēstniecība Ukrainā. - Pieejams: URL: 

http://www.mfa/gov.lv/ukraine/aktualitates/45498-latvijas-vestniece-argita-daudze-harkiva-atklaj-pieminas-

plaksni-ieverojamam-harkivas-arhitektam-latvietim-julijam-caunem.  

  

Latvijas vēstniece Ukrainā atvadu vizītē apmeklē Odesu [Elektroniskais resurss]: [par A. 

Daudzes vizīti Odesā 2015. g. 20. nov.; tekstā arī par Odesas un Latvijas universitāšu 

zinātnisko bibl. sadarbību, LU AB organizēto J. K. Broces zīmējumu izstādi Odesas 

universitātes bibliotēkā] / inform. sagat. Latvijas vēstniecība Ukrainā. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  

 

Latvijas vēstniecība Ukrainā organizē pasākumus Kijevā, Harkivā, Dņipropetrovskā 

[Elektroniskais resurss]: [Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas ietvaros 17.-20. 

martā 2015. g.; dalībniece arī LU AB direktore V. Kocere ar grāmatu dāvinājumiem Kijevas, 

Harkivas, Dņipropetrovskas augstskolu bibliotēkām] / Latvijas vēstniecība Ukrainā. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Kijeva: Latvijas vēstniecība Ukrainā, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/45414-latvijas-vestnieciba-ukraina-organize-

pasakumus-kijeva-harkiva-dnipropetrovska. - Resurss aprakstīts 2015. g. 23. apr.  
Sk. arī: Daudze A. Latvijas amatpersonas sola Ukrainai turpināt nodot pieredzi pretkorupcijas jautājumos 

[Elektroniskais resurss]: [inform. arī par sadarbības līguma parakstīšanu starp LU AB un Harkivas Nacionālās 

universitātes bibliotēku]. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Dņipropetrovskā notiek Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumi [Elektroniskais resurss] / Latvijas 

vēstniecība Ukrainā. - Pieejams: URL: http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/45528-dnipropetrovska-notiek-

latvijas-prezidenturas-es-padome-pasakumi.  

Harkivā notiek Latvijas vēstniecības rīkoti pasākumi [Elektroniskais resurss] / Latvijas vēstniecība Ukrainā. - 

Pieejams: URL: http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/45520-harkiva-notiek-latvijas-vestniecibas-rikoti-

pasakumi.  

Latvijas vēstniece pārrunā sadarbību ar Harkivas apgabala vadību [Elektroniskais resurss] / Latvijas 

vēstniecība Ukrainā. - Pieejams: URL: http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/45509-latvijas-vestniece-

parruna-sadarbibu-ar-harkivas-apgabala-vadibu.  

Latvijas vēstniecība Ukrainā organizē pasākumus Kijevā, Harkivā, Dņipropetrovskā [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. Ārlietu ministrijas Preses centrs. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search.  

См. также: Бiблiотека ДНУ поповнилася новими латвiйськими виданнями [Электрон. ресурс]. - Вид 

доступа: URL: http://www.dnu.dp.ua/news/1793.  

В помещениии национальной академии правовых наук Украины состоялся круглый стол 

"Антикоррупционное законодательство: теория и практика применения" [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

URL: http://nlu.edu.ua/ru/.  

Круглий стiл "Антикорупцiйне законодавство: теорiя та практика застосування" [Электрон. ресурс]. - 

Вид доступа: URL: http://www.aprnu.kharkiv.org/news/news-18_03_2015.html.  

Участь у дипломатичному приймi у надзвичайного i Повноважного посла Латвiйської Республiки в 

Українi [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: http://archives.kh.gov.ua/?p=8553.  

 

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

inform.] // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2015. - Rīga: Zinātne, 2015. - (2015), 

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

2015.pdf.   
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Lācis J. Ar romāna "Karš" atvēršanu un literāriem lasījumiem atzīmē Kārļa Štrāla 135. 

jubileju [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2015. g. 25. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: Latvijas sabiedriskie mediji, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/literatura/kultura/ar-romana-kars-atversanu-un-literariem-

lasijumiem-atzime-karla-strala-135.jubileju.a156641/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 28. apr.  
Sk. arī: Celmiņa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atzīmēs rakstnieka un tulkotāja Kārļa Štrāla 135. jubileju 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Kaidaka K. Rakstniekam Kārlim Štrālam - 135; romāna "Karš" atvēršanas svētki un Aleksandra Štrāla gleznu 

izstāde Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/; http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=95.  

Patiesība par karu K. Štrāla romānā [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQeRMZWuJm8.  

Pļaviņietim Kārlim Štrālam - 135 [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. K. Kaidaka. - Pieejams: URL: 

http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=21666&r=Jekabpils.  

 

Libeka M. Ārstu biedrība cer uz vērtīgu valsts īpašumu: Saeimas Sociālo un darba lietu 

komisija konceptuāli atbalstīja Latvijas Ārstu biedrībai (LĀB) nodot ēku, valsts arhitektūras 

pieminekli Rīgā, Skolas ielā 3 : [bijušo Misiņa bibliotēkas ēku] / tekstā stāsta P. Apinis; pēc 

V. Ģīļa inform. // Latvijas Avīze. - Nr. 181 (2015, 23. sept.), 5. lpp.: il. - Pieejams arī 

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

 

Lielajā ģildē notiks Krievu kultūras dienu Latvijā atklāšanai veltīta preses konference 

[Elektroniskais resurss]: [2015. g. (22. maijs-7. jūn.) krievu kultūras dienu Latvijā atbalstītāja 

arī LU AB] / inform. sagat. Krievu kultūras dienu Latvijā oganizatori. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  

 

LU Akadēmiskā bibliotēka. - (Citas zinātniskās iestādes) // Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Gadagrāmata, 2015. - Rīga: Zinātne, 2015. - (2015), 244. lpp. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2015.pdf. 

 

LU Akadēmiskās bibliotēkas 2014. gada publikācijas [Elektroniskais resurss] / LU 

Bibliotēka. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.publikacijas.lu.lv/citas-strukturvienibas/lu-akademiska-biblioteka/lu-

akademiskas-bibliotekas-2014-gada-publikacijas/. - Resurss aprakstīts 2015. g. 3. febr.  

 

LU Arodorganizācijas Padome; LU Arodorganizācijas Revīzijas komisija [Elektroniskais 

resurss]: [Akadēmiskā bibl. - I. Mīlgrāve]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - 

Pieejams: URL: http://www.lu.lv/darbiniekiem/arodbiedriba/par/padome/nc; 

http://www.lu.lv/darbiniekiem/arodbiedriba/par/revizija. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  

 

LU Bibliotēkā apskatāma izstāde "Bibliotēku dārgumi" jaunā ekspozīcija [Elektroniskais 

resurss]: [LU un LU AB veltjums LU 95. gadadienā LU Bibliotēkas nedēļā 2015. g. 13.-19. 

apr.] / inform. sagat. LU preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. -

Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 26. martā.  
Sk. arī: Bibliotēku dārgumu izstādes senā dziesma jaunās skaņās [Elektroniskais resurss] / LU Bibliotēka. - 

Pieejams: URL:  http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/33093.  

Izstāde "Bibliotēkas dārgumi"" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.biblioteka.lu.lv/par-

biblioteku/aktivitates/bibliotekasnedela/bn2015/dargumi.  

Latvijas Universitātes Bibliotēkas nedēļā no 13. - 19. aprīlim Bibliotēkā Kalpaka bulvārī apskatāma izstādes 

"Bibliotēku dārgumi" jaunā ekspozīcija [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=31871&type=0.  

Saviča M. LU Fizikas un matemātikas fakultātē apskatāma stendu izstāde "Bibliotēku dārgumi" 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/t/30515/.  

Septiņu gadsimtu retumi izstādē "Bibliotēku dārgumi" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.la.lv/499063/.  
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LU Latvijā un sabiedrībā: bibliotēku piedāvājums = UL in Latvia and society // Gada 

pārskats = Annual report, 2014 / izd. sagat. LU Sabiedrisko attiecību depart. - Rīga: LU 

Akadēmiskais apg., 2015. - 22. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

https://issuu.com/universitate/docs/gada_parskats_2014. 

 

Manas grāmatas, mans laiks, 1514: izstādes "1514. Grāmata. 2014" katalogs, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014.-31.3.2015. = My books, my time, 1514: catalog of the 

exhibition "1514. Book. 2014", National Library of Latvia, Riga, 1.7.2014-31.3.2015 : [kā 

izstādes atbalstītāji un sadarbības partneri minētas arī V. Kocere, G. Jaunmuktāne; izdevumā 

arī inform. un izstādīto grām. att. no LU AB fondiem (125., 126., 280., 307. lpp.)] / sast. A. 

Levāns, G. Strenga. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2015. - 319 lpp.: faksimili, il.  

 

Nedaudz par Johanu Kristofu Broci // Atbalss: avīze vecākai paaudzei. - Nr. 6 (2015, jūn.), 

8.-9. lpp.: il.  

 

Ozoliņa R. Noslēgušies Baumaņu Kārļa 180. dzimšanas dienai veltītie konkursi: [par 

Baumaņa Kārļa dz. d. veltīto domrakstu konkursu "Himnas Goda diena"; domrakstu konkursa 

žūrijas komisijā arī LU AB direktore V. Kocere] // Limbažu Novada Ziņas. - Nr. 4 (2015, 24. 

apr.), 7. lpp.: il.  
 

Pareizticīgo dievkalpojumam latviešu valodā - 170: [par grām. izstādes LU AB 

"Pareizticīgo dievkalpojumam latviešu valodā - 170" atklāšanu 2015. g. 19. maijā] / LPB 

preses dienests // Виноградная лоза (Прил. "Vīnakoks"). - N 6 (Май 2015), с. 12-13: ил.  
Sk. arī: Grāmatu izstādes "Pareizticīgo dievkalpojumam latviešu valodā - 170" atklāšana [Elektroniskais 

resurss] / LPB preses dienests. - Pieejams: URL: 

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=6104&id=6&lang=LV. 

Inform.: Vērtību Rīga: Latvijas Kristīgais radio: 25.mai.2015 [Elektroniskais resurss]: [par izstādi LU AB]. - 

Pieejams: URL: http://www.lkr.lv/lat/arhivs/?doc=40.  

 

Pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits [Elektroniskais resurss]: [arī par apmeklētāju interesi 

par ceļojošo izstādi "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā"] / inform. sagat. I. Blūma. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: 

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

Pirmie pareizticīgo dievkalpojumi latviešu valodā: [par izstādi LU AB "Pareizticīgo 

dievkalpojumam latviešu valodā - 170" 2015. gada vasarā] // Ilustrētā Pasaules Vēsture. - 

Nr.7 (2015, jūl.), [10.] lpp.: il.  

 

Prezentēs Ināras Vilkastes grāmatas "Uzbrukums valstij. "Neērtais Vaškevičs"" izdevumu 

latviešu valodā [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2015. g. 26. martā] / inform. sagat. "AD 

Omnia". - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  
Sk. arī:  Ināra Vilkaste: Desmit gadus safabricētu tiesas procesu izskatīšanai bezatbildīgi tiek tērēta nodokļu 

maksātāju nauda [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. aģentūra "AD Omnia". - Pieejams: URL: 

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

Ināras Vilkastes grāmatas "Uzbrukums valstij. "Neērtais Vaškevičs"" izdevumu latviešu valodā prezentācija 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=31505&type=1.  

Politiķu bažas raisošā grāmata sāk ceļu pie lasītājiem [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://multinews.lv/index.php?id=3478.  

Politiķu bažas un nemieru raisošā Ināras Vilkastes grāmata sāk ceļu pie latviešu lasītājiem [Elektroniskais 

resurss] / AD Omnia. - Pieejams: URL: http://www.reitingi.lv/lv/archive/riga/95945-politiku-bazas-un-nemieru-

raisosa-inaras-vilkastes-gramata-sak-celu-pie-latviesu-lasitajiem.html.  

https://issuu.com/universitate/docs/gada_parskats_2014
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Uzņēmējas Ināras Vilkastes grāmatas "Uzbrukums valstij. "Neērtais Vaškevičs"" izdevuma latviešu valodā 

atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=87  

Inform.: Kluinis A. Uzņēmēja Vilkaste mēģina skaidrot, kāpēc tika vajāta viņas ģimene // Vakara Ziņas. - Nr. 

15 (2015, 17. apr.), 28. lpp.: il.  

 

Publiskais iepirkums: Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko sistēmu 

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos [Elektroniskais 

resurss]: [inform. par LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: 

URL: http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  

 

Purmale M. Viļķenes bibliotēka Himnas goda dienā bagātinājusies ar vērtīgām 

garamantām: [2015. g. 23. maijā; inform. arī par LU AB direktores V. Koceres dalību 

pasākumā un grāmatu dāvinājumu bibliotēkai] // Auseklis. - Nr. 64 (2015, 10. jūn.), 5. lpp. 
Sk. arī: Himnas goda dienā Viļķenes bibliotēka bagātinājusies ar vērtīgām grāmatām [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.vilkene.lv/?s=akad%C4%93misk%C4%81+bibliot%C4%93ka; 

http://www.vilkene.lv/bibliotekas/vilkenes-biblioteka/.  

 

Rainim galvā spainis - Čaks kosmonauts?!: [diskusija "Personības loma vēstures 

diskursā"; tekstā minēta arī J. Misiņa bibl.] / G. Jablovska, A.  

Medne, R. Kārkliņa, M. Valtere, I. Ķīse; mater. sagat. A. Bormane // Latvijas Avīze. - (Piel. 

"Kultūrzīmes"; Nr. 41). - Nr. 200 (2015, 20. okt,), 4.-5. lpp.: il.  

 

Rīcības komiteja: [J. Stradiņš (priekšsēdētājs), O. Spārītis, V. Kocere u.c. Letonikas VI 

kongresa 2015. g. 10.-11. sept. organizēšanā] // Letonikas VI kongresa programma: [veltīts 

Aspazijas un Jāņa Raiņa 150 gadu jubilejai]. - Rīga, 2015. - [32.] lpp.  

 

Rudevičs N. Kā klājas čigāniem/romiem Eiropas valstī Latvijā?: Latvijas Čigānu 

nacionālās kultūras biedrības priekšsēdis, IRU (International Roman Union) Augstākais 

komisārs Normunds Rudevičs intervijā Ligitai Kovtunai: [tekstā minēta arī LU AB, direktores 

V. Koceres, vēsturnieka U. Lasmaņa loma romu holokausta vietu Latvijā izpētē] // Brīvā 

Latvija. - Nr. 17 (2015, 25. apr./1. maijs), 7., 9. lpp.: il. 

 

Rudevičs N. Kā klājas čigāniem/romiem Eiropas valstī Latvijā?: Latvijas Čigānu 

nacionālās kultūras biedrības priekšsēdis, IRU (International Roman Union) Augstākais 

komisārs Normunds Rudevičs intervijā Ligitai Kovtunai: [tekstā minēta arī LU AB, direktores 

V. Koceres, vēsturnieka U. Lasmaņa loma romu holokausta vietu Latvijā izpētē] // Laiks. - 

Nr. 17 (2015, 25. apr./1. maijs), 13., 15. lpp.: il. 

 

Seni zīmējumi: [sakarā ar izstādes atklāšanu "Johana Kristofa Broces (1742-1823) 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā]. - (Īsas ziņas) // Druva. - Nr. 40 (2015, 13. marts), [1.] lpp.  

 

170 gadu pareizticīgo dievkalpojumiem latviešu valodā: [tekstā minēta arī izstāde "170 

gadi pareizticīgo dievkalpojumiem latviešu valodā" LU AB 2015. g. maijā-jūlijā]. - Rīga: 

LPB Sinodes izd., 2015. - [4] lpp.: il.  
 

Skvariks E. LU Akadēmiskā bibliotēka Kijevas Mohilas akadēmijai uzdāvinājusi vairāk 

nekā 100 grāmatas [Elektroniskais resurss]: [2015. g. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 

2015. g. 23. apr.  
Sk. arī: Latvijas vēstniece Ukrainā, dāvinot grāmatas universitātes bibliotēkai, uzsver: Esam atveduši ne tikai 

grāmatas bibliotēkai, bet savu dvēseli, savu mantojumu [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. LR Ārlietu 

ministrijas Preses un informācijas nod. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/; 

http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/45445-latvijas-vestniece-ukraina-davinot-gramatas-universitates-

bibliotekai-uzsver-esam-atvedusi-ne-tikai-gramatas-bibliotekai-bet-savu-dveseli-savu-mantojumu.  
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Sprūde V. Belovežas vienošanās nesagrāva PSRS: [par bijušā Baltkrievijas ārlietu ministra 

P. Kravčenko priekšlasījumu "Padomju Savienības krahs (Belovežas vienošanās): mīti un 

realitāte" LU Akadēmiskajā bibl.] // Latvijas Avīze. - Nr. 11 (2015, 19. janv.), 8. lpp.: il.  

  

Sprūde V. Kā veidojās latvieši: [par 2015. g. 29. okt. atklāto izstādi "Ceļā uz latviešu 

tautu" Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā; izstādē arī mater. no LU AB] // Latvijas Avīze. - 

Nr. 208 (2015, 30. okt.), 5. lpp.: il. 
Sk. arī: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā atklās izstādi "Ceļā uz latviešu tautu" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. R. Menģelsone. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

 

Jānis Stradiņš saņem Tbilisi Valsts unversitātes medaļu [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 

1. jūl. LU Akadēmiskajā bibliotēkā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LZA, 2015. - 

Pieejams: URL: 

http://www.lza.lv/index2.php?option=com_content&task=view&id=2765&Itemid=72. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 11. maijā.  
 

Taimiņa A., Paegle Dz. Stāsts par zviedru brīvkundzi Katarinu Suntažos un J. K. Broci, un 

par A. Taimiņas pētījumu - 17., 18. un 21. gadsimts: [Katarina, pilnā vārdā Hedviga Kārina 

Gillenšjerna (arī Gillenšjērna, Gilljenšēra, Gillenšērna (1611-1683); vācu forma - 

Gildenšterna] / rakstu pēc A. Taimiņas pētījuma sagat. Dz. Paegle // Suntažnieks. - Nr. 11 

(2015, 27. nov.), 4.-6. lpp.: il.  

  

Tetarenko A. Notiks konference Ģērmaņa 100 gadu jubilejas atcerei [Elektroniskais 

resurss]: [Latvijas Kara muzejā 2015. g. 3. okt.; dalībniece arī LU AB]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Konference "Piemini Uldi Ģērmani!" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.frlivonica.lv/aktualitates.htm.  

Notiks konference "Piemini Uldi Ģērmani!" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. J. Amols. - Pieejams: 

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

 

Unikāla izstāde Jaunajā pilī: [par ceļojošo izstādi "Johana Kristofa Broces (1742-1823) 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā] // Cēsu Vēstis. - Nr. 3 (2015, 31. marts), 4. lpp.: il. 
Sk. arī: Cēsīs atklās Broces zīmējumu izstādi [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.la.lv/cesis-

atklas-broces-zimejumu-izstadi.  

Cēsu Jaunajā pilī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošā izstāde "Johana Kristofa Broces 

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

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.tourism.cesis.lv/lv/aktualitates; 

http://www.tourism.cesis.lv/lv/izstades-jaunaja-pili.  

Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://cesupils.lv/event/johana-kristofa-broces-1742-1823-livonijas-zimejumu-un-aprakstu-

kolekcija/.  

Stelpa I. Cēsīs atklās izstādi "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

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

 

Urvačovs V. Dzejnieka, tulkotāja, literatūrkritiķa un atdzejotāja Leona Brieža Jaunās 

dzejas izlases atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: ["Волны пустыни" (Рига, 2014; 

"Viļņi tuksnesī" (Rīga, 2009)) LU AB 2015. g. 30. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LU AB, 2015. - Pieejas veids: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-

release&rel_id=81. - Resurss aprakstīts 2016. g. 6. apr.  
Sk. arī: Urvačovs V. Leona Brieža jaunās dzejas izlases atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/31417.  

 

Urvačovs V. Gruzijas prezidents LU Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Ventai Kocerei 

pasniedz Gruzijas Goda ordeni [Elektroniskais resurss]: [Gruzijas prezidents G. Margvelašvili 

http://www.la.lv/cesis-atklas-broces-zimejumu-izstadi
http://www.la.lv/cesis-atklas-broces-zimejumu-izstadi
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(Georgi Margvelashvili) 2015. g. 16. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - 

Pieejams: URL: http://www.zinas/nc/t/33215/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 26. martā.  
Sk. arī: Skvariks E. Latvijas vēstniece Gruzijā saņēmusi Tbilisi Valsts universitātes medaļu [Elektroniskais 

resurss]: [tekstā minēta arī LU AB direktore V. Kocere kā Tbilisi Valsts universitātes medaļas saņēmēja]. - 

Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Urvačovs V. Gruzijas prezidents pasniedz LU Akadēmiskās bibliotēkas direktorei LZA goda doktorei Ventai 

Kocerei Gruzijas Goda ordeni [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: 

http://www.lza.lv/index2.php?option=com_content&task=view&id=2629&Itemid=72.  

 

Urvačovs V. Izstāde "Pareizticīgo dievkalpojumam latviešu valodā - 170" LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/33859/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 21. 

apr.  
Sk. arī: Atklās grāmatu izstādi "Pareizticīgo dievkalpojumam latviešu valodā - 170" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. O. Dementjeva. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

 

Urvačovs V. Izstādes "Romu-čigānu holokausts Latvijā, 1941-1945" atklāšana 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2015. g. 25. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/32727/. - Resurss aprakstīts 2015. g. 23. 

apr.  
Sk. arī: Atklās izstādi par čigānu holokaustu Latvijā kara gados [Elektroniskais resurss] / V. Urvačova inform. 

- Pieejams: URL: http:/www.leta.lv/archive/search/.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Romu-čigānu holokausts Latvijā, 1941-1945" [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. V. Urvačovs. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Romu kultūras diena "Latvijas romi - starp pagātni un nākotni" [Elektroniskais resurss]: [inform. arī par izstādi 

LU AB]. - Pieejams: http://cilvektiesibas.org.lv/lv.news/romu-kulturas-diena-latvijas-romi-starp-pagatni-un-327/.  

Rudeviča R. Projekta - "Iepazīsti Latvijas romus - sagrauj stereotipus un iesaisties savstarpējā dialogā" 

kopsavilkums [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.romucentrs.lv/iepaz299sti-latvijas-

romus.html.  

Urvačovs V. Izstāde "Romu-čigānu holokausts Latvijā, 1941.-1945." [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

URL: http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=13082846.  

Urvačovs V. Izstādes "Romu-čigānu holokausts Latvijā, 1941.-1945" atklāšana. 24. marts, 2015 

[Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-

release&rel_id=86.  

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Elita domā, Dievs dara..." 

[Elektroniskais resurss]: [2015. g. 13. janv. mākslinieces E. Viliamas grāmatu, kalendāru, 

preses grafikas, pastmarku ilustrāciju izstāde]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - 

Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/t/31117/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 13. apr.  
Sk. arī: Lācis J. Jūrniecība, pasakas un mistika Elitas Viliamas izstādē "Elita domā, Dievs dara...". - Piejams: 

URL: http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/jurnieciiba-pasakas-un-mistika-elitas-viliamas-izstade-elita-

dom.a113888/.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Elita domā, Dievs dara..." [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. 

V. Urvačovs. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/; 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=78.  

  

Urvačovs V. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks literārs vakars "Doņeckas lidosta" 

[Elektroniskais resurss]: [ukraiņu dzejnieka un virsnieka V. Timčuka lieterārs vakars par godu 

Ukrainas Vienotības dienai 2015. g. 21. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. -  

Pieejams: URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/31215/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 13. 

apr.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks literārs vakars "Doņeckas lidosta" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. V. Urvačovs. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Trešdien LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks literārs vakars "Doņeckas lidosta" [Elektroniskais resurss]: 

pasākumā dzeju lasīs virsnieks un dzejnieks Vladimirs Timčuks no Ļvovas. - Pieejams: URL: 

http://www.irlv.lv/2015/1/21/tresdien-lu-akademiskaja-biblioteka-notiks-literars-vakars-doneckas-lidosta.  

Urvačovs V. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks literārs vakars "Doņeckas lidosta" [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=79.  
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Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēkā notiks Ukrainas universitāšu zinātnisko grāmatu 

dāvinājumu prezentācija [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 24. apr.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/33324/. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 15. apr.  
Urvačovs V. Ukrainas universitāšu zinātnisko grāmatu dāvinājuma prezentācija [Elektroniskais resurss]. - 

Pieejams: URL: http://acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=90.  

 

Urvačovs V. Rakstu sērijas "Laikmets un personība" (2000-2015) noslēguma pasākums 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 29. dec.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/37594/. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  

 

Urvačovs V. Svētajam svētmoceklim Rīgas arhibīskapam Jānim (Pommeram) veltītas 

grāmatas atvēršana [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2015. g. 20. febr. J. Sidjakova (Ю. 

Сидяков) sast. grām. "История в письмах: из архива священномученика архиепископа 

Рижского Иоанна (Поммера)". Тверь, 2015. Т. 1-2 (Vēsture vēstulēs: no Svētā svētmocekļa 

Rīgas arhibīskapa Jāņa (Pommera) arhīva 1.-2. sēj.)]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/31982/. - Resurss aprakstīts 2015. g. 7. 

maijā. 
Sk. arī: Avotiņa V. Jānis Pommers - Vēsture vēstulēs [Elektroniskais resurss]: [par grām. atvēršanas pasākumu 

LU AB]. - Pieejams: URL: http:// melkon.lv/ivents/2015/02/26/janis-pommers-vesture-vestules/.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks grāmatas atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. V. 

Kocere, V. Urvačovs. - Pieejams: URL: http://www.leta.lv/archive/search/.  

Urvačovs V. Grāmatas "История в письмах: из архива священномученика архиепископа Рижского 

Иоанна (Поммера)", апрель 2015. Т. 1-2. (Vēsture vēstulēs: No Svētā svētmocekļa Rīgas arhibīskapa Jāņa 

(Pommera) arhīva 1.-2. sēj.) atvēršanas svētki. - Pieejams: URL: 

http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=84.  

 

Urvačovs V. "Vidzemes stāstu" atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [vācu mācītāja F. B. Blaufūsa (1697-1756) 18. gs. vidū latv. val. 

sarakstītā darba "Vidzemes stāsti: stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu" 

pirmizdevuma prezentācija LU AB 2015. g. 14. maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2015. - Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/33725/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. 

apr.  
Sk. arī: Urvačovs V. "Vidzemes stāstu" atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. 

- Pieejams: URL: http://acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=91.  

 

Valdnieks Metropolīts un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta 

Kocere latviešu valodā izdoto pareizticīgo grāmatu izstādē: [LU Akadēmiskajā bibl.; att.] // 

Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2016. gadam / Latvijas Pareizticīgās baznīcas 

sinodes izd. - Rīga: Latvijas Pareizticīgās baznīcas sinode, [2015]. - Ilustratīvais iel.  

 

Vanaga A. Četrās gleznās - tikai pērles: [par mākslinieces B. Gailes gleznām sakarā ar to 

iekļaušanu a/s "ABLV Bank" veidotajā kolekcijā topošajam Laikmetīgās mākslas muzejam; 

tekstā inform. arī par LU AB esošajiem izdevumiem "Zelta leģendas jeb Lombardijas 

vēsture" (1471 vai 1473. g. izd.), Johana Kundīzija grām. "Garīga pērļu rota jeb..." (1711)] // 

Diena. - (Piel. "Kultūras Diena un izklaide"). - Nr. 9 (2015, 15. janv.), 16.-17. lpp.: il. - 

Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/archive/search/.  

  

Vanags P. Seminārs "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā - pētniecības 

aktualitātes un problēmas" [Elektroniskais resurss]: [2015. g. 16. janv. LU HZF; starptaut. 

semināra dalībniece arī A. Taimiņa ar ref. "Ko lasīja Rīgas humānists Daniels Hermanis 

(1543-1601): pa pēdām viņa bibliotēkai"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2015. - 

Pieejams: URL: http://www.lu.lv/zinas/t/31143/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 13. apr.  
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Venters E. Acīs krītoši burti: [literāta pārdomas par Latvijas Nacionālo un Misiņa 

bibliotēkām]. - (Nesen izlasīts teikums, kas neiziet no prāta...) // Domuzīme. - Nr. 4 (2015), 

27. lpp.: ģīm.  

 

Vīnes latviešu nedēļas nogales skoliņa ieskandina Ziemassvētkus [Elektroniskais resurss]: 

[2015. g. 12. dec.; dalībniece arī LU AB Reto grāmatu nod. vad. A. Taimiņa ar aicinājumu 

mācīties izkrāsot Latvijas novadu tautu tērpus un zīmēt Rīgas siluetu pēc uzdāvinātajiemm J. 

K. Broces zīmējumu novilkumiem] / LR vēstniecība Austrijas Republikā. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Vīne: LR vēstniecība Austrijas Republikā, 2015. - Pieejams: URL: 

http://www.mfa.gov.lv/austria/aktualitates/49131. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  

 

Zanders O. Bagāta mūža starojums: Kārlim Eglem - 100 // Etīdes latviešu grāmatniecības 

trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 299.-[303.] 

lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Darbīga mūža ritums: [sakarā ar K. Egles 90. dz. d. atceri] // Etīdes latviešu 

grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 

2015. - 294.-[298.] lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Gadsimtā sakrātā bagātība: 100 gadu Misiņa bibliotēkai // Etīdes latviešu 

grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 

2015. - 273.-[281.] lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Grāmatnieks aptiekāra gaitās: [par J. Misiņu] // Etīdes latviešu grāmatniecības 

trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 286.-[289.] 

lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Grāmatzīmes Jānim Misiņam: [par grafiķa R. Zariņa veidotajām 

grāmatzīmēm] // Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 

20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 284.-285.lpp.: il. ielikumā.  

  

Zanders O. Katrai upei ir sākums: Jānim Misiņam - 120 // Etīdes latviešu grāmatniecības 

trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 259.-[263.] 

lpp.: il. ielikumā.  

  

Zanders O. Kā kluss darba rūķis: [par J. Misiņa dzīvesbiedri A. Misiņu] // Etīdes latviešu 

grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 

2015. - 290.-[293.] lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Laiks darbam bibliotēkā, laiks arī zinātnei: [par ilggadējo Rokrakstu un reto 

grām. nod. darbinieci M. Taubi] // Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. 

gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - [338.] lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Misiņtēva iemīļots rakstnieks: [sakarā ar ung. rakstnieka M. Jokaji (1825-

1904) 150. dz. d.] // Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. 

gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 282.-[283.] lpp.  

 

Zanders O. Nedaudz par sevi un mūžā paveikto // Etīdes latviešu grāmatniecības trijos 

gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 339.-[354.] lpp.: 

il. ielikumā.  

 

Zanders O. Tilti ved pāri krācēm...: [sakarā ar J. Misiņa 120. dz. d.] // Etīdes latviešu 

grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 

2015. - 264.-[267.] lpp.: il. ielikumā.  
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Zanders O. Turēt bēdu par grāmatu: [sakarā ar J. Misiņa bibl. 100. gadadienu] // Etīdes 

latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: 

Zinātne, 2015. - 268.-[272.] lpp.: il. ielikumā.  

 

Zanders O. Uz tām persu robežām: [par K. Egli Persijā un viņa tuvošanos Austrumu 

kultūrām; sakarā ar 100. dz. d.] // Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. 

gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts. - Rīga: Zinātne, 2015. - 304.-[307.] lpp.: il. ielikumā.  

  

Zālītis J. Skaisti ķeksīši, kampaņas un Rainis: [saruna par konf. "Un rīts būs jāpieņem, lai 

kāds tas nāks" Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā; tekstā inform. arī par konf. un izstādēm 

LU AB] / pierakst. L. Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 190 (2015, 6. okt.), 

14.-15. lpp.: il.  

 

Zinātnes dzīves hronika: [decembris, 2014-maijs, 2015] : [inform. par zin. konf. veltītu 

valodniekam un kultūrvēsturniekam K. Karulim (1915-1997) simtgadē LU AB 2015. g. 10. 

febr.; izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu Sanktpēterburgā, 

Jelagina pils muzejā 2015. g. 7. maijā] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās 

un humanitārās zinātnes. - 69. sēj., Nr. 3/4 (2015), 101.-102., 107. lpp.  

 

Zinātnes dzīves hronika: [jūlijs-septembris, 2015] : [par LZA goda doktora N. 

Džavahišvili grāmatas "Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений" 

(Тбилиси, 2015) atvēršanu 2015. g. 7. sept.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., 

Sociālās un humanitārās zinātnes. - 69. sēj., Nr. 5/6 (2015), 115. lpp.  

 

Ms. Venta Kocere, director of the Academic Library of the University of Latvia has been 

awarded with the Order of Honor [Electronic resource]: [by the Decree of the President of 

Georgia 15 January 2015]. - Online regime. - Tbilisi: Embassy of Georgia to the Republic of 

Latvia, 2015. - Mode of accsess: URL: 

http://latvia.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=373&info_id=28934. - Description 

based on resource as of: Apr. 17, 2015.  
S. a.: Director of the Academic Library of the University of Latvia was awarded with the Medal of Honor 

[Electronic resource]. - Mode of accsess: URL: 

http://latvia.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=373&info_id=30197.  

The President of Georgia awarded the director of Academic Library of Latvia with the Orden of Honor 

[Electronic resource]. - Mode of accsess: URL: https://www.president.gov.ge/en/PressOffice/News?9417; 

http://www.sciencelib.ge/en; http://ipress.ge/new/4735-prezidentma-venta-kocere-ghirsebis-ordenit-daajildova.  

Visit to Latvia [Electronic resource]. - Mode of accsess: URL: http://www.nsc.gov.ge/eng/news/show/10/3850.  

 

Polli K. The role of pictures in Late Baltic Enlightenment: [par J. K. Broces un J. V. 

Krauzes zīmējumu kolekcijām; publikācijā izmantori ari att. no LU AB kolekcijas]. - 

Bibliogr. un koment.: 31.-32. lpp. (62 nos.). - Kopsav. latv. val.: Attēlu nozīme Baltjā vēlīnajā 

apgaismības laikmetā // Mākslas Vēsture un Teorija. - Nr. 18 (2015), 18.-33. lpp.: il.  

 

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

programmes at the University of Latvia. - Riga: University of Latvia, 2015. - P. 8: ill.  

 

Александр. 170 лет православному богослужению на латышском языке: [обращение 

Митрополита Риж. и всея Латвии на открытии выст. православ. богослужеб. кн. "170 

лет православного богослужения на латышском языке" в Акад. б-ке Латв. ун-та] // 

Виноградная лоза. - N 6 (Май 2015), с. [1], 2-3: ил. 
См. также: В Риге состоялся концерт православных духовных песнопений, посвященный 170-летию 

православного богуслужения на латышском языке [Электрон. ресурс] / Пресс-служба ЛПЦ. - Вид доступа: 

URL: http://www.xram.lv/news/831.  
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Открылась выставка книг, изданных на латышском языке [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://www.pravoslavie.lv/print_news.php?newid=6104&1=3.  

Православный юбилей Латвии отметили выставкой [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://baltnews.lv/photo/20150519/1013854028.html.  

  

Библиотека университета им. В. Каразина получила в дар около 100 книг от своих 

латышских друзей [Электрон. ресурс]: [19 марта 2015 г. в рамках программы 

председательства Латвии в Совете ЕС дар книг от директора АБ ЛУ В. Коцере на рус., 

латыш., немецком и англ. яз.]. - Online режим. - Харьков: Харьковская областная гос. 

администрация, 2015. - Вид доступа: URL: http://kharkivoda.gov.ua/ru/news/73427?sv. - 

Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  
См. также: Библиотека каразинского университета получила в дар книги от латышских друзей 

[Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: http://vharkov.com/news/19-03-15-10853.  

19.03.2015 р. у Центральнiй науковiй бiблiотецi Каразiнського унiверситету вiдбулась урочиста 

церемонiя передачi лiтератури вiд Академiчної бiблiотеки Латвиiйського унiверситету [Электрон. ресурс]. 

- Вид доступа: URL: http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/events/19032015_latvia/latvia_19032015.pdf. 

17 березня - Передача книжок вiд Академiчної бiблiотеки Латвиiйського унiверситету [Электрон. 

ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=664.  

Церемонiя передачi лiтератури вiд Академiчної бiблiотеки Латвиiйського унiверситету [Электрон. 

ресурс]. - Вид доступа: URL: http://int.karazin.ua/uk/golovna/novini/531.  

 

В Риге открылась выставка "Балтия глазами белорусов" [Электрон. ресурс]: [в АБ 

ЛУ 25 сент. 2015 г.]. - Online режим. - Рига: Baltnews.lv, 2015. - Вид доступа: URL: 

http://www.baltnews.lv/photo/20150926/1014531813.html. - Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  

 

Vita. "Взлелеял берег янтарный" [Электрон. ресурс]: [о вечере культуры армян в АБ 

ЛУ 28 дек. 2015 г., о презентации кн. А. Героняна "Чужеземец", сб. армянской лит. " 

Взлелеял берег янтарный ", журн. "Крунк"]. - Online режим. - Рига: Melkon.lv, 2015. - 

Вид доступа: URL: http://www.melkon.lv/ivents/2015/12/29/vzleleyal-bereg-yantarnyjj/. - 

Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  
 

Встреча в монастыре [Электрон. ресурс]: [в Рижском Свято-Троице-Сергиев 

женском монастыре 31 окт. 2015 г.; участница встречи также директор АБ ЛУ В. 

Коцере] / Пресс-служба ЛПЦ. - Online режим. - Рига: ЛПЦ, 2015. - Вид доступа: URL: 

http://www.pravoslavie.lv/print_news.php?/newid=6262&1=3. - Ресурс описан 13 апр. 2016 

г.  
См. также: Встреча с Митрополитом Рижским и всея Латвии Александром [Электрон. ресурс]. - Вид 

доступа: URL: http://www.belorus.eu/2015/11/15/ ...  

 

Грант Ю. Один закон, одна справедливость?: [в связи с презентации кн. И. Вилкасте 

"Uzbrukums valstij. "Neērtais Vaškevičs"" (Rīga, 2015) в марте 2015 г. в АБ ЛУ] // Бизнес 

класс. - N 2 (Апр. 2015), с. 40-41: ил.  

 

Джавахишвили Н. Лабдиен, Латвия!: Глубокоуважаемая госпожа Вента! : [18 нояб. 

2014 г., Тбилиси; благодарность и поздравление директора АБ ЛУ В. Коцере с 96-ой 

годовщиной со дня основания Латвийской республики] // Очерки истории грузино-

балтийских взаимоотношений / Латв. акад. наук, Ин-т истории Латвии Латв. ун-та; Н. 

Джавахишвили; науч. ред. Я. Страдыньш. - Тбилиси: Универсал, 2015. - С.569.  

 

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

доктор Вента Коцере // Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений / Латв. 

акад. наук, Ин-т истории Латвии Латв. ун-та; Н. Джавахишвили; науч. ред. Я. 

Страдыньш. - Тбилиси: Универсал, 2015. - С.558-559: ил. с. 329, 331, 335, 336. - В. 

Коцере еще упомянута на с.: 374, 377, 556, 560, 567.  
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Дни русской культуры: [о программе мероприятией Дней рус. культуры в Латвии с 

22 мая до 7 июня 2015 г.; в тексте упомянута также АБ ЛУ (лит. прогр. 28 мая)] // Вести 

сегодня. - N 94 (20 мая 2015), с. 10-11: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

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

 

Донецкий аеропорт [Электрон. ресурс]: [о творческом вечере поета В. Тимчука в АБ 

ЛУ 21 янв. 2015 г.]. - Online режим. - [Рига]: Конгрес українцев Латвiї, 2015. - Вид 

доступа: URL: http://www.ukrkongress.lv/ua/unionnews/_doneckiy_aeroport/. - Ресурс 

описан 13 апр. 2016 г.  
См. также: Галерея [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://www.ukrkongress.lv/ua/gallery/literaturniy_vechir_doneckiy_aeroport/.  

 

Захарьят Н. Письма в будущее: в Риге прошла презентация двухтомника 

уникального материала из личного архива священномученика Иоанна (Поммера) 

архиепископа Рижского : [о презентации двухтомника, сост. Ю. Сидяковым "История в 

письмах: из архива священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера)". 

Тверь, 2015. Т. 1-2 в Акад. б-ке ЛУ 20 февр. 2015 г.] // Суббота. - N 9 (4-10 марта 2015), 

с. 35: ил.  
 

Знайомство з мiжнародним досвiдом науково-просвiтницької роботи [Электрон. 

ресурс]: [также о знакомстве с АБ ЛУ в дек. 2015 г.]. - Online режим. - Харкiв:Центр 

краєзнавства iм. П. Т. Тронько, 2015. - Вид доступа: URL: 

http://tronkocentr.karazin.ua/znayomstvo-z-mizhnarodnim-dosvidom-naukovo-

prosvitnitskoyi-roboti/. - Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  

 

Кабанов Н. Сделал дело - гуляй смело: [в тексте также благодарность АБ ЛУ и В. 

Коцере за помощь в исследовательской работе в б-ке]. - (Личные впечатления 

журналистов "Вестей сегодня") // Неделя Вести сегодня. - N 38 (23/29 дек. 2015), с. 2. - 

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

 

Канцанс Ю. В Белоруссии вышла книга об известном латгальском просветителе 

[Электрон. ресурс]: [о презентации кн. "Ольга Сахарова. Сергей Сахаров. Избранные 

произведения" (Сахарава Вольга, Сахарау Сергей. Выбраныя твори. Мiнск: Кнiгазбор, 

2015) в АБ ЛУ 20 ноябр. 2015 г.]. - Online режим. - Рига: Baltnews.lv, 2015. - Вид 

доступа: URL: http://baltnews.lv/news/20151121/1014972749.html. - Ресурс описан 13 

апр. 2016 г.  

 

Конференция "Библиотеки, музеи: основные направления взаимодействия и 

сотрудничества" [Электрон. ресурс]: [13-15 февр. 2015 г. в рамках Года литературы в 

России в музей-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и Всерос. гос. б-ки иностр. лит. 

им. М. И. Рудомино; участница с реф. "Сотрудничество библиотек и музеев Латвии: из 

опыта Академической библиотеки Латвийского университета" также директор б-ки В. 

Коцере]. - Online режим. - Ясная Поляна: Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная 

Поляна", 2015. - Вид доступа: URL: http://epmuseum.ru/ru/novosti/anonsy/2113-13-02-

2015.html. - Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  
См. также: Конференция "Библиотеки, музеи: основные направления взаимодействия и 

сотрудничества" завершилась в Ясной Поляне [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://www.tulapressa.ru/2015/02/konferenciya-biblioteki-muzei-osnovnye-napravleniya-vzaimodejstviya-i-

sotrudnichestva-zavershilas-v-yasnoj-polyane/.  

 
Коцере В. Роль Академической библиотеки Латвийского университета в развитии научных и 

культурных взаимоотношений Латвии и Грузии. - Библиогр.: с.9-12 (26 назв.). - Рез. на груз., 

англ. яз. // კულტურათაშორისი კომუნიკაციები [Kultura Ta Sorisi komunikaciebi] = Intercultural 

Communications = Межкультурные коммуникации. - N 25 (2015), с. 3-13: ил. - Доступен также 

электрон. ресурс: http://dzgania.com/journali25.pdf; https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31007.  
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Крупников П. "Книги, статьи, воспоминания балтийских немцев ...": [воспоминания 

о б-ке Я. Мисиня, Я. Мисиньше, К. Эгле, рук. спэцфонда Л. Залькалне (1899-1994) и Р. 

Иоффе (1916-2010)] // XX век: прожитое и пережитое: история жизни профессора 

Петра Крупникова, рассказанная им самим: (на основе интервью, проведенных 

Дагмарой Бейтнере) / текст: Г. Страутмане. - Рига: Zinātne, 2015. - С. 275-277.  

 

Лебедева Н. Грузинские цари и русские императоры: [в связи с презентацией кн. 

проф. Тбилис. гос. ун-та Н. Джавахишвили "Очерки истории грузино-балтийских 

взаимоотношений" в Акад. б-ке Латв. ун-та] / в тексте рассказывает Н. Джавахишвили 

// Вести сегодня. - N 191 (7 окт. 2015), с. 10: ил.  

  

Лебедева Н. Орден за дружбу: [в связи с вручением директору Акад. б-ке Латв. ун-та 

В. Коцере Ордена Чести Грузии за вклад в развитие латв.-груз. культур. отношений] // 

Вести сегодня. - N 79 (27 апр. 2015), с.14: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.leta.lv/rus/archive/search/.  
См. также: Президент Грузии [Г. Маргвелашвили] посетит Латвию [Электрон. ресурс]: [информ. 

также о награждении Орденом Чести Грузии директора Акад. б-ки ЛУ В. Коцере]. - Вид доступа: URL: 

http://www.regnum.ru/news/polit/1915712.html.  

  

Лебедева Н. От Кирилла и Мефодия до Пушкина: [о программе мероприятией Дней 

рус. культуры в Латвии с 22 мая до 7 июня 2015 г.; в тексте упомянута также АБ ЛУ] // 

Вести сегодня. - N 93 (19 мая 2015), с. 10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://leta.lv/rus/archive/search/.  
См. также: Благодарности [Электрон. ресурс]: выражаем искреннюю благодарность за поддержку 

наших проектов: [благодарность Фонда развития культуры также Акад. б-ки ЛУ и директору В. Коцере]. - 

Вид доступа: URL: http://kaf.lv/gratitudes/.  

Дни русской культуры [Электрон. ресурс]: [программа; также о мероприятии в АБ ЛУ]. - Вид доступа: 

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

 

Лебедева Н. Традиции и вере: 170 лет православного богослужения на латышском 

языке : [в связи с открытием выст. православ. богослужеб. кн. "170 лет православного 

богослужения на латышском языке" в Акад. б-ке Латв. ун-та] / в тексте рассказывают 

митрополит Риж. и всея Латвии Александр, директор б-ки В. Коцере // Виноградная 

лоза. - N 7 (Июнь 2015), с. 5: ил.  

 

Литературная программа: [дней рус. культуры 2015 г. в Латвии; 28 мая выступление 

победителей и лауреатов Чемпионата поэтов-школьников Латвии, 29 мая - поэтический 

вечер Литературного союза "Светочь", 5 июня Междунар. поэтический фестиваль 

"Балтийская строфа" в Акад. б-ке ЛУ, также искренная благодарность за помощь в 

проведении Дрей рус. культуры в Латвии в 2015 г. также АБ ЛУ и лично В. Коцере]. - 

(Программа Дней русской культуры в Латвии с 22 мая до 7 июня 2015 года) // Дни 

русской культуры в Латвии, 10-17 октября 2014 года, 22 мая - 7 июня 2015 года, 8-18 

октября 2015 года / Оргкомитет Дней рус. культуры, Фонд развития культуры. - Рига: 

Фонд развития культуры, 2015. - С. 16-19: ил. на с. 14. 

 

Мiжнародна наукова конференцiя "Харкiв як унiверситетське мiсто" [Электрон. 

ресурс]: [11-12 листопада 2015 р.; участница с докл. "Вклад латышских ученых в 

становление и развитие Харьковского университета" также директор АБ ЛУ В. 

Коцере]. - Online режим. - Харьков: Харьковский ун-т, 2015. - Вид доступа: URL: 

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/conf/2015-11-11-12/univer-city.pdf. - Ресурс 

описан 13 апр. 2016 г.  
См. также: Вента Коцере про Каразiнський унiверситет [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

https://vk.com/video-23352183_171941605; 

https://www.facebook.com/Karazin.University/videos/976682645704477/.  
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Международная научная конференция "Харьков как университетский город" [Электрон. ресурс]. - Вид 

доступа: URL: http://www.univer.kharkov.ua/ru/general/univer_today/news?news_id=1755.  

 

"Принадлежит и латышскому народу и русской цивилизации" [Электрон. ресурс]: [о 

презентации двухтомника, сост. Ю. Сидяковым "История в письмах: из архива 

священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера)". Тверь, 2015. Т. 1-2 в 

Акад. б-ке ЛУ 20 февр. 2015 г.]. - Online режим. - Рига: Baltnews.lv, 2015. - Вид доступа: 

URL: http://baltnews.lv/news/20150221/1013552957.html. - Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  
См. также: Авотиня В. Иоанн Поммер - История в письмах [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://melkon.lv/ivents/2015/02/26/ioann-pommer-istoriya-v-pismakh/.  

Состоялась презентация двухтомника об Иоанне Поммере [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://baltnews.lv/photo/20150221/1013553978.html  

Рец.: О неполезной деятельности самочинных исследователей: [обращение Синода Латвийской 

Православной Церкви в связи с выходом кн. "История в письмах: из архива священномученика 

архиепископа Рижского Иоанна (Поммера)"] // Православная жизнь. - N 3 (Март 2015), с. 5.  

 

Резолюция научно-практической конференции "200-летие Тараса Шевченко": 

[научно-практическая конференция "Культура объединяет народы"]. - Подпись: В. 

Коцере, А. Гузик // Lira: literatūra, māksla, socioloģija = Лира (Dyneburg - 740) 

литература, искусство, социология / Daugavpils Pilsētas dome, Literatūras un mākslas 

Eiropas akadēmija; ред.-сост. А. Гузик. - Daugavpils, 2015. - 2. - 43. lpp.: il. - 

Фоторепортаж с конференции: с. 45-49. 

 

Ригу познакомили с православным Евангелием XI века [Электрон. ресурс]: [о 

презентации факсимильного изд. Туровского Евангелия в АБ ЛУ в рамках Дней 

Белорусской культуры в Латвии 30 окт. 2015 г.]. - Online режим. - Рига: BaltNews.lv, 

2015. - Вид доступа: URL: http://baltnews.lv/news/20151031/1014783452.html. - Ресурс 

описан 13 апр. 2016 г.  
 

Соединенные в вере: [в связи с ыст. православ. богослужеб. кн. "170 лет 

православного богослужения на латышском языке" в Акад. б-ке Латв. ун-та] / в тексте 

рассказывает директор б-ки В. Коцере // Вести сегодня. - N 104 (3 июня 2015), с. 10: ил. 

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

 

Степанова О. Мир библиотек по латвийски. Путешествие в Ригу для встречи с 

книгами и их хранителями: [2014 г. в б-ках Латв. ун-та] // Мой универститет. - (Прил. 

"Литературный Альманах"). - 2015. - С. 7-9: ил. - Изд. Online. - Доступен: URL: 

http://muniver.khstu.ru/media/attachments/2015/12/15/Литературный_Альманах_2015_1.p

df. - Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  

 

170 лет православному богослужению на латышском языке: [презентация выст. "170 

лет православного богослужения на латышском языке" в Акад. б-ке Латв. ун-та] / И. 

Румниеце, С. А. Гутмане, В. Коцере и др.; пресс-служба ЛПЦ // Виноградная лоза. - N 6 

(Май 2015), с. 4: ил.  

 

Увековечить память латвийского архитектора. В Харькове открыли мемориальную 

доску Юлию Цауне [Электрон. ресурс]: [18 марта 2015 г.; на открытий выступила 

также директор АБ ЛУ В. Коцере]. - Online режим. - Харьков: Медиа группа 

"Объектив", 2015. - Вид доступа: URL: http://www.objectiv.tv/180315/111359.html. - 

Ресурс описан 13 апр. 2016 г.  
См. также: В Харькове открыли мемориальную доску латвийскому архитектору [Электрон. ресурс]. - Вид 

доступа: URL: http://vecherniy.kharkov.ua/news/103998/; http://avtoradio.kharkov.ua/?p=3334.  

В Харькове открыли мемориальную доску архитектору Юлию Цауне [Электрон. ресурс]: 

мемориальную доску архитектору, латышу по происхождению Юлию Цауне открыли сегодня, 18 марта, на 

ул. Сумской, 44/2. - Вид доступа: URL: http://city.kharkov.ua/ru/news/-27337.html.  

В Харькове открыли мемориальную доску известному архитектору Юлию Цауне (фото) [Электрон. 

ресурс]. - Вид доступа: URL: http://glavnoe.ua/news/n218048.  
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В Харькове увековечили архитектора, строившего гимназии и доходные дома (фото) [Электрон. 

ресурс]. - Вид доступа: URL: http://kharkov.dozor.ua/news/city/1157511.html.  

В центре Харькова открыли мемориальную доску латвийскому архитектору Юлию Цауне [Электрон. 

ресурс]. - Вид доступа: URL: https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4215599.  

Латвийскому архитектору открыли мемориальную доску в Харькове [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

URL: http://www.lsm.lv/ru/statja/?id=122152.  

Латвийскому архитектору открыли памятную доску в Харькове [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

URL: http://kharkivoda.gov.ua/ru/gallery/view/id/3476/; http://kharkivoda.gov.ua/ru/news/print/id/25383.  

Посол Латвiї Аргiта Даудзе вiдкрила меморiальну дошку вiдомому харкiвському архiтектору, латишу 

Юлiю Цауне [Электрон. ресурс] / посольство Латв. Респ. в Українi. - Вид доступа: URL: 

http://www.mfa.gov.lv/ua/ukraine/novini/45524.  

Старый Харьков [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: https://vk.com/wall-17590728_10576.  

Участь у вiдкриттi меморiальноī дошки видатному харкiвському архiтектору Ю. Цауне [Электрон. 

ресурс]. - Вид доступа: URL: http://archives.kh.gov.ua/?p=8536.  

Что там, за чудными окошкам? [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: URL: 

http://otvet.mail.ru/question/66306652.  

  


