
Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2016. gadā 

 

Atcerēsies pļaviņieti rakstnieku Kārli Štrālu: [inform. arī par paredzēto LU AB direktores V. 

Koceres stāstījums par K. Štrāla plašo tulkojumu klāstu literārajā pēcpusdienā Pļaviņu kultūras 

namā 2016. g. 30. janv.] / sagat. J. Apīnis // Brīvā Daugava. - Nr. 11 (2016, 28. janv.), [8.] lpp.: 

il.  

 

Atklāta leģendārā fotomākslinieka Jāņa Gleizda darbu izstāde [Elektroniskais resurss]: [Saieta 

namā "Lugažu muiža" 2016. g. 23. apr.; izstādes atklāšanas dalībniece arī LU AB direktore V. 

Kocere u.c.] / inform. sagat. I. Avotiņa. - Valka: Valka.lv, 2016. - Pieejams: 

http://www.valka.lv/lv/valkas-pagasts-1/valkas-pagasts-4/atklata-legendara-fotomakslinieka-

jana-gleizda-darbu-izstade. - Resurss aprakstīts 2017. g. 10. apr.  

 

Avotiņa A. LU saņem divas godalgas grāmatu mākslas konkurša "Zelta Ābele 2015" 

[Elektroniskais resurss]: [gada mākslinieka balva māksliniekam A. Plotkam, LU Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas fakultātes docētājam, arī LU AB sagatavoto izd., ceļojošās 

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

kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā" mākslinieks]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/11662/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  

 

Ādamsone A. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā atklās izstādi "Mākslas frontinieks. 

Keramiķim Vilim Vasariņam 110" [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 15. apr.; izstādē eksponēti 

darbi arī no LU AB]. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Ādamsone A. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs iepazīstinās ar keramiķa Vasariņa daudzpusīgo 

daiļrades mantojumu [Elektroniskais resurss]: [izstādē materiāli arī no LU AB]. - Pieejams: 

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

 

Ādamsone A. LNB rīkos Konrādam Ubānam veltītu izstādi [Elektroniskais resurss]: ["Ubāna 

Pārdaugava" 2016. g. apr.; izstādē materiāli arī no LU AB]. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: 

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

 

Ādamsone A. Multimediālā izstādē aktualizēs sporta un fiziskās kultūras kopšanas tradīcijas 

[Elektroniskais resurss]: [Mūksalas Mākslas salonā izstāde "Olimpiskais ķermenis" 2016. g. 

apr.-maijā; izstādē eksponēti darbi arī no LU Akadēmiskās bibliotēkas]. - Rīga: LETA, 2016. - 

Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 25. apr.  
Sk. arī: Ādamsone A. Mūkusalas Mākslas salonā skatāma multimediāla izstāde "Olimpiskais ķermenis" 

[Elektroniskais resurss]: [izstādē darbi arī no LU AB]. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Baltkrievu kultūras dienas Rīgā tiek saistītas ar Janka Kupala vārdu [Elektroniskais resurss]: 

[baltkrievu kultūras dienu programma Rīgā, 2016. g. 17.-30. okt.; arī par pasākumiem LU AB] / 

mater. sagat. Baltkrievijas inform. centrs. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2017. g. 10. apr. 

 

Bibliotēkas dārgumi no zoologa, LU profesora, Dr. Embrika Stranda kolekcijas [Elektroniskais 

resurss]: [LU Bibliotēkas izstāde "Bibliotēku dārgumi" sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku 

u.c. institūcijām "LU Bibliotēkas nedēļas 2016" ietvaros no LU prof., zoologa-entomologa Dr. 
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E. Stranda (1876-1947) kolekcijas skaistākajiem izdevumiem 2016. g. apr.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.biblioteka.lu.lv/par-

biblioteku/bibliotekasnedela/nedela/bibliotekasdargumi/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 10. apr.  

 

Boldāne-Zeļenkova I. LU notiks Latvijas vēstures institūta 80. gadskārtai veltīti zinātniskie 

lasījumi [Elektroniskais resurss]: [LU vēstures institūta un LU AB organizēts pasākums 2016. 

g. dec.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/30578/. - Resurss aprakstīts 

2017. g. 14. febr.  
Sk. arī: Latvijas Vēstures institūtan - 80! Sveicam! [Elektroniskais resurss]: [par zinātniekajiem lasījumiem jubilejā 

LU AB 2016. g. 16. dec.]. - Pieejams: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3526&Itemid=72. 

 

Brancis M. Podiņš bez vāciņa: Margaritai Kovaļevskai - 105: [par izstādes "Latviešu bērnu 

grāmatu klasika atjaunotajos izdevumos. Māksliniecei Margaritai Kovaļevskai - 105" 

atklāšasnu LU AB 2015. g. 2. dec.] // Latvietis: Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais 

nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē = An Australian newspaper for Latvians worldwide 

[Tiešsaistes izdevums]. - Nr. 393 (2016, 8. janv.), [1.] lpp.: il. - Pieejams:  

http://laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=5938.  

 

Brands M. Pilnvērtīgs, bagāts mūžs: [sakarā ar E. Pētersones grām. "Ritums. Būvnieks un 

gleznotājs" atvēršanu LU AB 2011. g. okt.] // Topi un esi: dzīves meistars / J. Ritums. - [Rīga: 

Aut. izd., 2016]. - 111. lpp.: il.  

 

Budapeštā atzīmē Baltu Vienības dienu un dāvina grāmatas latviešu valodā [Elektroniskais 

resurss]: [Etvaša Lorānda Universitātes Slāvu un Baltu filoloģijas institūtā 2016. g. 22. sept.; 

grāmatu dāvinājums no LU AB] / LR vēstniecība Ungārijā. - Budapešta: Latvijas Republikas 

vēstniecība Ungārijā, 2016. - Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/hungary/aktualitates/54884-

budapesta-atzime-baltu-vienibas-dienu-un-davina-gramatas-latviesu-valoda. - Resurss 

aprakstīts 2016. g. 10. okt. 

 

Ceļojošā izstāde "Latvija būs un dzīvos" [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izstādi Liepājas 

Olimpiskajā centrā veltītu politiķim, diplomātam, literātam M. Valteram 2016. g. maijā-jūn.; 

atbalsts izstādei arī no LU AB Misiņa bibliotēkas]. - Liepāja: Liepājas muzejs, 2016. - 

Pieejams: http://liepajasmuzejs.lv/lv/lm/158-sobrid/n596/#ad-image-0. - Resurss aprakstīts 

2017. g. 18. apr.  
Sk. arī: Baltā galdauta svētkos Liepājā atklās pirmajam Latvijas iekšlietu ministram Miķelim Valteram veltītu 

izstādi [Elektroniskais resurs]: [2016. g. maijā-jūn. Liepājas Olimpiskajā centrā ceļojošā izstāde "Latvija būs un 

dzīvos"; izstādei atbalsts arī no LU AB Misiņa bibliotēkas Rīgā] / inform. sagat. U. Gintere. - Rīga: LETA, 2016. - 

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

 

Cildinājumi: [par A. Ivaskas un I. Ivaska piemiņas istabas atklāšanu LU AB 2016. g. 17. maijā]. 

- (Dažos vārdos) // Jaunā Gaita (Toronto). - Vol. 62, Nr. 286 (2016, rudens), 55. lpp.: il.  

 

Čehijas Nacionālajā bibliotēkā Prāgā tiek atklāta izstāde par Latvijas romu vēstures traģisko 

posmu 20. gadsimtā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 8. jūn.; izstādes ekspozīcija sagatavota 

sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku, Romu kultūras centru u.c., kā arī tā bija skatāma LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā 2016. g. pavasarī] / LR Ārlietu ministrija. - Rīga: Latvijas Republikas 

Ārlietu ministrija, 2016. - Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/prague/aktualitates/53954-cehijas-

http://www.mfa.gov.lv/hungary/aktualitates/54884-budapesta-atzime-baltu-vienibas-dienu-un-davina-gramatas-latviesu-valoda
http://www.mfa.gov.lv/hungary/aktualitates/54884-budapesta-atzime-baltu-vienibas-dienu-un-davina-gramatas-latviesu-valoda
http://www.mfa.gov.lv/prague/aktualitates/53954-cehijas-nacionalaja-biblioteka-praga-tiek-atklata-izstade-par-latvijas-romu-vestures-tragisko-posmu-20-gadsimta.%20-%20Resurss%20aprakstīts%202017
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nacionalaja-biblioteka-praga-tiek-atklata-izstade-par-latvijas-romu-vestures-tragisko-posmu-20-

gadsimta. - Resurss aprakstīts 2017. g. 25. janv. 
S. a.: Romský holocaust v Lotyšsku bĕhem nacistické okupace 1941-1945 [Electronic resource]. - Available also: 

http://text.nkp.cz/aktuality/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/fotogalerie-2016/romsky-holocaust-v-

lotyssku.  

Romský holocaust v Lotyšsku béhem nacistické okupace 1941-1945 - vernisáž výstavy [Electronic resource]. - 

Available also: http://text.nkp.cz/aktuality/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/fotogalerie-2016/romsky-

holocaust-v-lotyssku-vernisaz-vystavy.  

 

Driķe N. Nevis Valdim, bet Miķelim Valteram: [sakarā ar izstādi Liepājas Olimpiskajā centrā 

veltītu politiķim, diplomātam, literātam M. Valteram (1874-1968) 2016. g. maijā-jūn.; atbalsts 

izstādei arī no LU AB Misiņa bibliotēkas] / tekstā stāsta U. Gintere // Kurzemes Vārds. - Nr. 89 

(2016, 10. maijs), 3. lpp.: il. 

 

Gailīte A. Latviešu stāsts arī gruzīniski: aktivitātes divās bibliotēkās: [sakarā ar M. Zālītes 

romāna "Pieci pirksti" atvēršanas svētkiem LU AB 2016. g. 20. apr., bibliotēku nedēļu LNB] // 

Latvietis: Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē = An 

Australian newspaper for Latvians worldwide [Tiešsaistes izdevums]. - Nr. 409 (2016, 6. 

maijs), [1]. lpp.: il. - Pieejams: http://www.laikraksts.com/raksti/6246.  

 

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

Zinātņu akadēmijas locekļi) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2016 / Latvijas 

Zinātņu akadēmija. - Rīga: Zinātne, 2016. - (2016), 225. lpp. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2016.pdf.  

 

Grandāne I. Soli tālāk no aizmirstības: [arī par literārajiem lasījumiem sakarā ar rakstnieka, 

dzejnieka K. Štrāla 135. dz.d. LU AB 2015. g. nov. un viņa grāmatas "Karš" atkārtotu 

izdošanu] // Pļaviņu Novada Ziņas. - Nr. 78 (2016, 14. janv.), 5. lpp.: il. - Pieejams arī: 

http://www.draugiem.lv/biblioteka.plavinas/news/?p=13952839.  

 

Grāmatas "Rainis, Aspazija kaj esperanto" atvēršans svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 27. janv.] / LU Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/25312. - Resurss aprakstīts 2016. g. 6. apr.  
Sk.arī: Grāmatas "Rainis, Aspazija kaj esperanto" atvēršans svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais 

resurss] / LU Akadēmiskā bibliotēka. - Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/oldsite/www.acadlib.lu.lv/indexc477.html?1&20&view=view-release&rel_id=97; 

https://www.acadlib.lu.lv/oldsite/www.acadlib.lu.lv/index5fa7.html?1&11&view=cat-browse&categid=546. 

 

Griņevičs I. Rainis, Aspazija un esperanto: [sakarā ar LU AB notikušo grām. prezentāciju 2016. 

g. 27. janv.] // Zinātnes Vēstnesis. – Nr. 3 (2016, 8. febr.), 4. lpp.: il. – Pieejams: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3074&Itemid=47 

 

Grosa S. "Rīgas Arhitektu biedrības priekšsēdētāja...": [arhitekta A. Reinberga nams Skolas ielā 

3 (1905), bij. Misiņa bibliotēkas ēka] // Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra: ceļvedis / 

S. Grosa. - Rīga: Sana Solaris, 2016. - 96.-97. lpp.: il.  

 

Jance D. Iedvesmojošs stāsts par igauņu tautu: igauņi atklājuši Nacionālo muzeju - dārgāko 

kultūras projektu neatkarīgās valsts vēsturē : [2016. g. 29. sept. Tartu; muzeja goda plāksnes 

http://www.mfa.gov.lv/prague/aktualitates/53954-cehijas-nacionalaja-biblioteka-praga-tiek-atklata-izstade-par-latvijas-romu-vestures-tragisko-posmu-20-gadsimta.%20-%20Resurss%20aprakstīts%202017
http://www.mfa.gov.lv/prague/aktualitates/53954-cehijas-nacionalaja-biblioteka-praga-tiek-atklata-izstade-par-latvijas-romu-vestures-tragisko-posmu-20-gadsimta.%20-%20Resurss%20aprakstīts%202017
http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2016.pdf
https://www.acadlib.lu.lv/oldsite/www.acadlib.lu.lv/indexc477.html?1&20&view=view-release&rel_id=97
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sarakstā arī LU Akadēmiskā bibliotēka] // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 41). - Nr. 

197 (2016, 11. okt.), 4. lpp. - Pieejams arī: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Jance D. Astrīdes un Ivara Ivasku pasaules telpā: [sakarā ar dzejnieces A. Ivaskas (1926-2015), 

igauņu dzejnieka un mākslinieka I. Ivaska (1927-1992) mākslas darbu un dzejnieku memoriālo 

istabu, kā arī franču dzejnieka, ekskluzīvo grāmatu izdevēja P. Lekvīra izdevumu izstādes 

atklāšanu LU AB Misiņa bibliotēkā 2016. g. maijā] // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; 

Nr. 21). - Nr. 99 (2016, 24. maijs), 8. lpp.: il. - Pieejams arī: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Jance D. Līgotņu Jēkabs: vai joprojām dzēsts no tautas atmiņas?: [par latviešu rakstnieku, 

žurnālistu Līgotņu Jēkabu (īst. v. Jāni Rozi; 1874-1942); rakstā izmantoti LU Akadēmiskās 

bibliotēkas materiāli] // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 25). - Nr. 119 (2016, 21. 

jūn.), 6. lpp.: il. - Pieejams arī: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Jaunmuktāne G. Izstāde "2015. gads Latvijas grāmatniecībā" LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 17. martā]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/3876/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  
Sk. arī: Izstāde "2015. gads Latvijas grāmatniecībā" LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss] / inform. 

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

Izstāde "2015. gads Latvijas grāmatniecībā" LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss] / ziņu sagat. G. 

Jaunmuktāne. - Pieejams: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=36183&type=0.  

Kocere V. Izstāde "2015. gads Latvijas grāmatniecībā" LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. - 

Piejams: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3153&Itemid=72. 

Paziņoti grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2015" nominanti [Elektroniskais resurss]: [tekstā minēta arī 2015. 

gada grāmatu izstāde LU AB]. - Pieejams:  

http://www.satori.lv/raksts/10839/Pazinoti_gramatu_makslas_konkursa_Zelta_abele_2015_nominanti.  

См. также: Канцанс Ю. Латвийские книгоиздатели рассказали о достижениях минувшего года [Электрон. 

ресурс]: [о выст. в АБ ЛУ "2015. gads Latvijas grāmatniecībā"]. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/news/20160319/1015914511.html.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 28. janv. Dr.hist. U. Niedres priekšlasījums "Kā tapa un tālāk 

veidojās vidzemnieku pagastskola. Ar paplašinātu ieskatu Turaidā un tās apkārtnē"]. - Rīga: 

LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/31387/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums 

[Elektroniskais resurss]: [rakstn. un tulk. R. Dobrovenska priekšlasījums "Latvieši un Latvija 

pasaules kontekstā" LU AB 2016. g. 27. apr.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/8794/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr. 

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba lasījums par kurzemniekiem 

Tobāgo [Elektroniskais resurss]: [Latvijas Nacionālā arhīva eksperta G. Švītiņa lasījums "No 

arhīva dokumentiem līdz 17. kurzemnieku salidojumam" 2016. g. 27. okt.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/14544/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba lasījums "Tradicionālo 

prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.-1931. gada ekspedīciju 

fotonegatīvos" [Elektroniskais resurss]: [Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures 
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departamenta galvenās krājuma glabātājas G. Baumanes lasījums 2016. g. 24. nov.]. - Rīga: 

LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/14709/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  

 

Juridiskā koledža [Elektroniskais resurss]: notikumi: [sakarā ar sadarbības līguma ar LU 

Akadēmisko bibliotēku atjaunošanu 2016. g. 20. apr.]. – Rīga: Juridiskā koledža, 2016. – 

Pieejams: http://www.jk.lv/notikumi. 

 

Kipere Z. Grāmatu stāsti: [par grāmatu restaurāciju LU AB Krājuma saglabāšanas nod.] / tekstā 

stāsta I. Bite, I. Cesberga // Enerģija un Pasaule. - Nr. 3 (2016, jūn./jūl.), 78.-81. lpp.: il. 

 

Kočetkova Ņ. Zigmunda Freida rakstu krājuma "Kultūra un sabiedrība" atvēršanas svētki LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 21. jūn.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/4050/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  
Sk. arī: Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atvērs Igora Šuvajeva tulkotās Zigmunda Freida grāmatas 

"Kultūra un sabiedrība" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search 

Izdota Zigmunda Freida "Kultūra un sabiedrība" latviešu valodā [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

http://www.delfi.lv/kultura/news/books/izdota-zigmunda-freida-kultura-un-sabiedriba-latviesu-

valoda.d?id=47584635.  

Iznākuši Z. Freida raksti divos sējumos [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. K. Ilziņa. - Pieejams: 

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

Prezentēs divus jaunus Z. Freida sējumus [Elektroniskais resurss]. Pieejams: 

http://www.tvnet.lv/izklaide/gramatas/613623-prezentes_divus_jaunus_z_freid a_sejumus/. 

Zigmunda Freida rakstu krājuma "Kultūra un sabiedrība" atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. Ņ. Kočetkova. Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. 

 

Kočetkova Ņ. Notiks Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas 15 gadu jubilejas svinīgais 

pasākums [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2016. g. 12. maijā]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/26810/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. aug.  
Sk. arī: Ādamsone A. Austrijas vēstniecība turpinās darbību Rīgā, fokusējoties uz ekonomiskās sadarbības 

veicināšanu [Elektroniskais resurss]: [arī par Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas 

ģenerālsekretāra M. Linharta dalību LU AB Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas 15 gadu jubilejas svinīgajā 

pasākumā 2016. g. maijā ]. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

Valsts sekretārs ar Austrijas kolēģi pārrunā iespējas stiprināt abu valstu ekonomisko sadarbību [Elektroniskais 

resurss]: [arī par M. Linharta dalību LU AB Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas 15 gadu jubilejas pasākumā] 

/ inform. sagat. Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Kočetkova Ņ. Tikšanās ar Šveices biedrības SwissDiplomats-ZurichNetwork prezidentu un 

grāmatizdevēju Dr. Maksu Šveiceru [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2016. g. 4. okt.]. - Rīga: 

LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/22555/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  
Sk. arī: Tikšanās ar Šveices biedrības "SwissDiplomats-ZurichNetwork" prezidentu un grāmatizdevēju 

[Elektroniskais resurss]: [pasākuma programma] / inform. sagat. LU Akadēmiskā bibliotēka. - Pieejams: 

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

 

Kubuliņa A. Priekšvārds: [tekstā grām. sakartotājas A. Kubuliņas pateicība A. Dagdas piemiņas 

konf. 2015. g. 22. janv. organizēšanā arī Misiņa bibliotēkai, darbiniekiem I. Mīlgrāvei, I. 

Gūtmanei, V. Francei, A. Liepam, R. Zālītei] // Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē / 

sast. A. Kubuliņa. - Rīga: LU Lit., folkloras un mākslas institūts, 2016. - [7.]-8. lpp.  

 

http://www.jk.lv/notikumi
http://www.leta.lv/archive/search
http://www.leta.lv/archive/search
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Kusiņa L. "Ilgu putni ar sasietiem spārniem": [par M. Krekles jaunāko romānu "Ilgu putni ar 

sasietiem spārniem" par dzejnieci A. Skujiņu; tekstā fragm. no romāna] // Latvijas Avīze. - 

(Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 2). - Nr. 7 (2016, 12. janv.), 5. lpp.: ģīm.  

 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā būs skatāma izstāde "Janis Rozentāls (1866-

1916). Māksla un tehnika" [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 13. aug.-30. okt.; sadarbības 

partneris arī LU AB] / inform. sagat. N. Sujunšalijeva. - Rīga: LETA, 2016. - Piejams: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. aug.  
Sk. arī: Izstādes "Janis Rozentāls (1866-1916). Māksla un tehnika" kuratore Aija Brasliņa aicina uz "Sarunu 

muzejā" [Elektroniskais resurss]: [pasākuma programma; sadarbības partneris arī LU AB] / inform. sagat. N. 

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

LNMM notiks saruna par Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi [Elektroniskais resurss]: [sadarbības partneris arī LU 

AB] / inform. sagat. N. Sujunšalijeva. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

Saruna muzejā: Stāsts par Jani Rozentālu [Elektroniskais resurss]: [sadarbības partneris arī LU AB] / inform. sagat. 

N. Sujunšalijeva. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Latvijas Pasts velta pastmarku Andreja Pumpura 175. jubilejas atcerei [Elektroniskais resurss]: 

[pastmarkas pirmās dienas zīmogošana LU AB Misiņa bibliotēkā 2016. g. 22. sept.]. - Rīga: 

Latvijas Pasts, 2016. - Pieejams: http://www.pasts.lv/lv/zinas/filatelijas_zinas/3564-latvijas-

pasts-velta-pastmarku-andreja-pumpura-175jubilejas-atcerei.- Resurss aprakstīts 2017. g. 18. 

apr.  

 

"Latvijas Universitātes Akadēmiskā ..." // Polijas atspulgi Latvijā senajās liecībās: no Latvijas 

Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma = Odzwierciedlenie Polski w dawnych 

świadectwach na Łotwie: ze zbiorów Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego = 

Reflections of Poland in antique documents in Latvia: from the collection of the Academic 

Library of the University of Latvia: kalendārs / projekta vad. V. Kocere; projekta koordinatore, 

teksta aut. A. Taimiņa. - Riga: Latvijas Universitāte, 2016. - [4.] lpp. (vāks). 

 

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

ārzemēs, 2016: [informatīvs izd.]. - Rīga: [B. i.], 2016. - 68.-69. lpp.: il.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ielūdz uz tikšanos ar Sandri Rīgu [Elektroniskais 

resurss]: [2016. g. 4. nov. tikšanās ar S. Rīgu "Mīla un Patiesība. Ekumēnisms. Par un pret"] / 

inform. sagat. Ņ. Kočetkova. - Rīga: LETA, 2016. – Piejams: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 28. nov. 

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas delegācija pārrunā sadarbības iespējas 

Vitebskas apgabalā [Elektroniskais resurss]: [LU AB direktores V. Koceres, projektu vad. V. 

Mazuļa vizīte Baltkrievijā 2016. g. maijā]. - Minska: Latvijas vēstniecība Baltkrievijā, 2016. - 

Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/belarus/konsulats-vitebska/konsulata-pazinojumi/53909-

latvijas-universitates-akademiskas-bibliotekas-delegacija-parruna-sadarbibas-iespejas-

vitebskas-apgabala. - Resurss aprakstīts 2017. g. 10. apr.  

 

Latvijas Universitātes 2015. gada publiskais pārskats [Elektroniskais resurss]: [par LU AB 15., 

129., 130., 132., 133., 145., 148., 168., 173., 176., 178., 179., 180., 212. lpp.] / pārskatu sagat. 

LU Kvalitātes vadības departaments. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

http://www.leta.lv/archive/search
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https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/parskati-un-

zinojumi/gadaparskati/GADAGRAMATA_2015_1.pdf. - Resurss aprakstīts 2016. g. 9. jūn.  

 

Latvijas valsts nozīmes bibliotēku veidoto Kopkatalogu izmanto arī ārzemēs [Elektroniskais 

resurss]: [par elektroniskā Kopkataloga sistēmā Aleph 500 izmantošanu 2015. g.; inform. arī 

par LU AB] / inform. sagat. I. Elsberga. - Rīga: LETA, 2015. - Pieejams: 

http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2016. g. 4. apr.  

 

Latvijas vēstnieks Ukrainā: mūsu vienotība ir balstīta uz brīvu izvēli un Eiropas vērtībām 

[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar vēstnieka J. Poikāna uzstāšanos ar lekciju "Latvijas-

Ukrainas attiecības Eiropā: kopīgie izaicinājumi un sadarbības iespējas" 2016. g. 22. martā 

Kijevā; arī par LU AB sarūpēto grāmatu dāvinājumu Ukrainas Diplomātiskās akadēmijas 

bibliotēkai] / inform. sagat. Latvijas vēstniecība Ukrainā. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 28. apr.  
Sk. arī: Latvijas vēstnieks Ukrainā: mūsu vienotība ir balstīta uz brīvu izvēli un Eiropas vērtībām [Elektroniskais 

resurss]. - Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/50159-latvijas-vestnieks-ukraina-musu-vienotiba-

ir-balstita-uz-brivu-izveli-un-eiropas-vertibam; http://www.lvportals.lv/print.php?id=277791.  

 

Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns apmeklē Hersonu un atklāj J. K. Broces izstādi 

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

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 2016. g. maijā O. Gončara Hersonas 

apgabala universālajā bibliotēkā] / LR vēstniecība Ukrainā. - Kijeva: Latvijas Republikas 

vēstniecība Ukrainā, 2016. - Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/ukraine/aktualitates/50886-

latvijas-vestnieks-ukraina-juris-poikans-apmekle-hersonu-un-atklaj-j-k-broces-izstadi. - Resurss 

aprakstīts 2016. g. 25. aug.  
См. также: Открытие выставки "Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Й. К. Бротце (1742-1823) в 

Академической библиотеке Латвийского университета" [Электрон. ресурс]: [в День Европы в Украине мая 

2016 г. в Херсонской областной б-ке им. О. Гончара]. - Вид доступа: http://lib.kherson.ua/ru-vidkrittya-

vistavki-kolektsiya-malyunkiv-y-opisiv-liflyandii-ykbrottse-1742--1823-v-akademichniy-bibliotetsi-latviyskogo-

universitetu.htm. 

 
Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere : [īsa inform.] // 

Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2016. - Rīga: Zinātne, 2016. - (2016), 250. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2016.pdf. 

 

Leijējs A. Iepazīstinās ar Kabanova grāmatu krievu valodā par Latvijas sūtniecības PSRS 

vadītāju Bīlmani [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 5. jūl. LU AB grām. "Latvietis pie Staļina 

galma" ("Латыш при дворе Сталина. Депеши посланника Алфредса Билманиса, 1933-1934 

гг.")]. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: http://leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. 

g. 10. okt.  
Sk. arī: Leijējs A. Izdota Kabanova grāmata krievu valodā par Latvijas sūtniecības PSRS vadītāju Bīlmani 

[Elektroniskais resurss]: [grāmatas veidošanā izmantots arī Bīlmaņa personīgais fonds Misiņa bibliotēkā]. - 

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

 

"Lielajā dzintarā" skatāma Miķelim Valteram veltīta izstāde [Elektroniskais resurss]: [ceļojošā 

izstāde 2016. g. nov.; atbalsts arī no LU AB Misiņa bibliotēkas] / inform. Z. Goldmane. - 

Pieejams: http://lielaisdzintars.lv/aktualitates/lielaja-dzintara-skatama-mikelim-valteram-veltita-

izstade. – Resurss aprakstīts 2017. g. 18. apr. 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2016.pdf
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Sk. arī: Koncertzālē "Lielais dzintars" skatāma pirmajam Latvijas iekšlietu ministram Miķelim Valteram veltīta 

izstāde [Elektroniskais resurss]: [atzīmējot Lāčplēša dienu ceļojošā izstāde "Latvija būs un dzīvos"; izstādei 

atbalsts arī no LU AB Misiņa bibliotēkas Rīgā] / inform. sagat. Z. Goldmane. - Pieejams: 

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

Miķelim Valteram veltīta izstāde skatāma koncertzālē "Lielais dzintars" [Elektroniskais resurss]: [2016. g. nov., 

atzīmējot Lāčplēša dienu; atbalsts arī no LU AB Misiņa bibliotēkas]. - Pieejams: 

http://liepajasmuzejs.lv/lv/159/notikumu-kalendars.  

 

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

Gadagrāmata, 2016. - Rīga: Zinātne, 2016. - (2016), 246. lpp. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2016.pdf. 

 

Mazulis V. Šogad Latvijas Universitātē īstenota dzejnieku Astrīdes Ivaskas un Ivara Ivaska 

arhīva digitalizācijas pirmā kārta [Elektroniskais resurss]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.kultura.lu.lv/zinas/t/30417/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 25. janv.  

 

Minskā paraksta sadarbības programmu starp Latvijas un Baltkrievijas Kultūras ministrijām 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. jūn.; arī par LU AB grāmatu dāvinājuma nodošanu 

Baltkrievijas Nacionālajai bibliotēkai] / Latvijas vēstniecība Baltkrievijā. - Minska: Latvijas 

vēstniecība Baltkrievijā, 2016. - Pieejams: http://mfa.gov.lv/belarus/aktualitates/53973-minska-

paraksta-sadarbibas-programmu-starp-latvijas-un-baltkrievijas-kulturas-ministrijam. - Resurss 

aprakstīts 2016. g. 10. okt.  

 

Mīlgrāve I. Izstāde "Spānija Latvijā. Latvija Spānijā" LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [sadarbojoties ar Spānijas Karalistes vēstniecību Latvijā 2016. g. 2. 

nov.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/30735/. - Resurss aprakstīts 2017. 

g. 16. febr.  

 

Nacionālajā bibliotēkā atklās Aleksandra Jansona 100. jubilejai veltītu izstādi [Elektroniskais 

resurss]: [2016. g. 29. jūn.; arī par A. Epnera dokumentālās filmas "Monumente" - vēstījumu 

par par Latvijas vecākās - Rātsnama bibliotēkas degšanu 1941. g., paglābtajiem J. K. Broces 

manuskriptu sējumiem, bibliotēkas darbiniekiem A. Jansonu (1916-1991), M. Taubi - 

demonstrēšanu atklāšanā] / inform. sagat. A. Zilberts. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: 

http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. aug.  

 

Notiks Pjotra Kravčenko lekcija "Maidans kā Krievijas imperiālistiskās politikas krahs" 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 22. apr. Baltkrievijas diplomāta un politiķa lekcija LU AB] / 

inform. sagat. R. Pazdere. - Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. - 

Resurss aprakstīts 2016. g. 28. apr.  

 

Parute E. 18. gadsimta rīdzinieku modes tērpi Johana Kristofa Broces zīmējumos. - Bibliogr.: 

20. lpp. (33 nos.). - Kopsav. angļu val. // Mākslas Vēsture un Teorija. - Nr. 19 (2016), 6.-21. 

lpp.: il.  

 

Pasniegtas Tbilisi Valsts universitātes medaļas [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 11. jūl. Ivane 

Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes medaļas LZA goda doktorei V. Kocerei u.c.]. - Rīga: 

LZA, 2016. - Pieejams: 

http://liepajasmuzejs.lv/lv/159/notikumu-kalendars
http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2016.pdf
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http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3323&Itemid=43. - Resurss 

aprakstīts 2016. g. 10. okt.  
Sk. arī: Latvijas zinātnieki saņem Tbilisi Valsts universitātes medaļas [Elektroniskais resurss]: [arī LZA goda 

doktore V. Kocere 2016. g. 11. jūl.]. - Pieejams: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3317&Itemid=43. 

 

Pauloviča I. Rakstu krājuma "Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads" atvēršana LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 16. aug.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/13166/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  
Sk. arī: Pauloviča I. Rakstu krājuma "Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads" atvēršanas svētki [Elektroniskais 

resurss]: [LU AB 2016. g. 16. aug.]. - Piejams: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3325&Itemid=72. 

 

Pļaviņietim Kārlim Štrālam - 135 [Elektroniskais resurss]: [par K. Štrāla romāna "Karš" 

atvēršanas svētkiem Pļaviņu novada kultūras namā 2016. g. 30. janv.; programmā arī LU AB 

direktores stāstījums par K. Štrāla tulkojumiem] / inform. sagat. K. Kaidaka. - Jēkabpils: 

Jēkabpils Laiks, 2016. - Pieejams: http://jekabpilslaiks.lv/printversion.php?id=21666. - Resurss 

aprakstīts 2017. g. 10. apr.  
Sk. arī: Pļaviņās notiks Kārļa Štrāla romāna "Karš" atjaunotā izdevuma atvērsanas svētki [Elektroniskais resurss]: 

[2016. g. 30. janv. Pļaviņu novada kultūras namā; programmā arī LU AB direktores V. Koceres stāstījums par K. 

Štrāla tulkojumiem] / inform. sagat. K. Kaidaka. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Pumpure S. Dāvana vectēvam: izdod K. Štrāla romāna "Karš" visas trīs daļas : [par K. Štrāla 

(1880-1970) romāna "Karš" atjaunotā izdevuma atvēršanas svētkiem Pļaviņu novada Kultūras 

centrā 2016. g. 30. janv. sakarā ar rakstnieka 135. dz.d.; tekstā arī par pasākumu LU AB 2015. 

g. rudenī, K. Štrāla materiāliem Misiņa biobliotēkā] / tekstā stāsta K. Kaidaka // Staburags. - 

Nr. 13 (2016, 2. febr.), 4. lpp.: il.  

 

Pumpure S. Dāvana vectēvam jubilejā: [par K. Štrāla (1880-1970) romāna "Karš" atjaunotā 

izdevuma atvēršanas svētkiem Pļaviņu novada Kultūras centrā 2016. g. 30. janv. sakarā ar 

rakstnieka 135. dz.d.; tekstā arī par pasākumu LU AB 2015. g. rudenī, K. Štrāla materiāliem 

Misiņa biobliotēkā] / tekstā stāsta K. Kaidaka // Brīvā Daugava. - Nr. 16 (2016, 9. febr.), 5. 

lpp.: il.  

 

Rīgā noticis "apaļais galds", veltīts lieliskā līdera Hejdara Alijeva 93. dzimšanas dienai 

[Elektroniskais resurss]: ["Azerbaidžānas valsts veidošanās: attīstība un perspektīvas" Rīgā, LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā 2016. g. 10. maijā]. - Rīga: Azerbaidžānas Republikas vēstniecība 

Latvijas Republikā, 2016. - Pieejams: http://riga.mfa.gov.az/lv/news/4/3053. - Resurss 

aprakstīts 2017. g. 13. apr.  

 

Ritums. Būvnieks un gleznotājs: [sakarā ar E. Pētersones grām. "Ritums. Būvnieks un 

gleznotājs" atvēršanu un J. Rituma gleznu izstādes atklāšanu LU AB 2011. g. okt.] / tekstā 

stāsta arī V. Kocere // Topi un esi: dzīves meistars / J. Ritums. - [Rīga: Aut. izd., 2016]. - 109.-

110. lpp.: il.  

 

Rozentālam 150: Rīgas Latviešu biedrībā rīkos starptautisku konferenci [Elektroniskais 

resurss]: [konf. "Janis Rozentāls Rīgas pilsoniskajā sabiedrībā un Rīgas Latviešu biedrībā 1866-

1916-2016" 2016. g. 15. martā, kā arī par ekspresizstādi "Janis Rozentāls un Rīgas Latviešu 
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biedrība" sadarbībā ar LU AB] / inform. sagat. K. Cērmane. - Rīga: Delfi, 2016. - Piejams: 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/rozentalam-150-rigas-latviesu-biedriba-

rikos-starptautisku-konferenci.d?id=47164649. - Resurss aprakstīts 2016. g. 15. aug.  

 

Segliņa I. Edvarta Virzas Rakstu 6. sējuma atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 14. okt.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/11673/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr. 

 

Skvariks E. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems Polijas vēstniecības Latvijā grāmatu 

dāvinājumu [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 12. apr., kā arī izstādes "Vižikovskis un citi - 

poļu fotogrāfu ieguldījums fotogrāfijas attīstībā Latvijā" atklāšana]. - Rīga: LETA, 2016. - 

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

 

Smalkais E. Latvijas preses apskats: izvilkumi no PBLA izplatītajām ziņām no 19. septembra 

līdz 25. septembrim : [noslēgumā aut. pateicība Misiņa bibliotēkas pārzinei G. Jaunmuktānei 

par Z. Skrēberes raksta kopiju] // Austrālijas Latvietis. - Nr. 3297 (2016, 28. sept.), 5. lpp.  

 

Stelpa I. Valmieras muzejā apskatāma izstāde "Jānis Cimze - Igaunijas un Latvijas skolmeistaru 

skolotājs" [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar J. Cimzes (1814-1881) 200. dz.d. Valmieras 

muzeja izstāžu zālē 2016. g. nov.-dec.; izstādē arī materiāli no LU Akadēmiskās bibliotēkas]. - 

Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 

28. nov.  
Sk. arī: Valmieras muzejā apskatāma izstāde "Jānis Cimze - Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs" 

[Elektroniskais resurss]: [izstādē materiāli arī no LU AB] / inform. sagat. Z. Bulmeistare. - Pieejams: 

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

 

Stikule E. Piemiņas pasākiums - pedagoģiskie lasījumi "Ernestam Dinsbergam 200" 

[Elektroniskais resurss]: [LU Bibliotēkā 2016. g. gada sākumā; izstādē arī materiāli no LU AB 

krājuma] / LU Bibliotēka. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.ppmf.lu.lv/zinas/t/34044/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  
Sk. arī: Izstādes "Ernestam Dinsbergam 200" atklāšana [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

http://www.ppmf.lu.lv/biblioteka/izstades/ernestam-dinsbergam-200/nc/.  

 

Svinēsim baltu vienotības dienu un rudens saulgriežus [Elektroniskais resurss]: 2016. gada 22. 

septembrī Baltu vienotības diena tiks svinēta dažādās Lietuvas un Latvijas vietās : [arī par 

pasākumu "Baltus vieno bibliotēkas un grāmatas" Šauļu universitātes bibliotēkā; dalībniece arī 

LU AB direktore V. Kocere] / asoc. "Lietuvos ir Latvijos forumas" inform. - Kaunas: Lietuvos 

ir Latvijos forumas, 2016. - Pieejams: http://www.lt-lv-

forum.org/17998/jaunumi.html?read=24854. - Resurss aprakstīts 2017. g. 4. apr.  

 

"Tur ir arī grāmata ...": [par Polijas vēstnieces E. Dembskas poļu grām. dāvinājumu LU AB] / 

foto: I. Lūka. - (Smalkās aprindas) // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr. 78 (2016, 22. apr.), 62. 

lpp.: il.  

 

Urvačovs V. Dzejnieces Astrīdes Ivaskas un dzejnieka, literatūrzinātnieka Ivara Ivaska 

memoriālo istabu atklāšana LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 17. 

https://www.ppmf.lu.lv/zinas/t/34044/
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maijā]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/42374/. - Resurss aprakstīts 

2016. g. 15. aug.  
Sk. arī: Astrīdes Ivaskas un Ivara Ivaska memoriālo istabu atklāšana [Elektroniskais resurss]: [LU Akadēmiskajā 

bibliotēkā 2016. g. 17. maijā]. - Pieejams: http://www.eliterature.lv/lv/post/257/Astrīdes-Ivaskas-un-Ivara-Ivaska 

memorialo-istabu-atklasana.  

Dzejnieces Astrīdes Ivaskas un dzejnieka, literatūrzinātnieka Ivara Ivaska memoriālo istabu atklāšanu LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 17. maijā] / inform. sagat. V. Kocere. - Pieejams: 

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

Vitenburga I. Notiks Astrīdes Ivaskas un Ivara Ivaska memoriālo istabu atklāšana LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 17. maijā]. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. 

 

Urvačovs V. Iznīkstošā Lietuvas jūrmalas latviešu kopiena filmā "Vēju zeme"! Pirmizrāde LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 29. apr.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/26974/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  

 

Urvačovs V. Izstādes "Jāns Poska un Tartu miera līgums" atklāšana LU Akadēmiskajā 

bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/8959/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņem Polijas vēstniecības Latvijā grāmatu 

dāvinājumu [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 12. apr. 184 nosaukumu grāmatas dažādās 

humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs poļu un angļu val.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/374/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  
Sk. arī: Kocere V. Polijas vēstniecības Latvijā grāmatu dāvinājuma pasniegšanas ceremonija un izstādes 

"Vižikovskis un citi - poļu ieguldījums fotogrāfijas attīstībā Latvijā" atklāšana [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

2016. g. 12. apr.]. - Pieejams: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3193&Itemid=72. 

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu no Baltkrievijas 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. 13. okt.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/2914/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems Gruzijas grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais 

resurss]: [2016. g. 17. okt.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/26328/. - 

Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  

 

Urvačovs V. LU Akadēmiskā bibliotēka saņēmusi Gorbačova fonda grāmatu dāvinājumu 

[Elektroniskais resurss]: [2016. g. aug. Starptautiskā sociāli ekonomisko un politisko pētījumu 

fonda (Gorbačova fonda) 65 grāmatu dāvinājums]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: 

https://www.lu.lv/zinas/t/22228/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 14. febr.  
S. a.: Urvačovs V. The presentation of the book donation by the Gorbachev Foundation at the Academic Library of 

the University pf Latvia [Electronic reosurce]: [on 18 August 2016].- Available also: http://www.baltic-

course.com/eng/book_review/?doc=123508.  

 

Urvačovs V. Maijas Krekles grāmatas "Ilgu putni ar sasietiem spārniem. Austras Skujiņas dzīve 

un kaislības" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 26. apr. LU AB]. - Rīga: LU, 

2016. - Pieejams: https://www.kultura.lu.lv/zinas/t/7946/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 25. janv.  

http://www.leta.lv/archive/search
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Sk. arī: Maija Krekle "Ilgu putni ar sasietiem spārniem. Austras Skujiņas dzīve un kaislības" [Elektroniskais 

resurss]. - Pieejams: http://www.la.lv/maija-krekle-ilgu-putni-ar-sasietiem-sparniem-austras-skuj inas-dzive-un-

kaislibas/.  

Maija Krekle par Austru Skujiņu grāmatā. Lasa Gundars Āboliņš. Latvijas Radio 1 15:36 [Elektroniskais resurss]. 

- Pieejams: https://twitter.com/Irkultura/status/779657909147807744; http://Ir1.lsm.lv/lv/raksts/radoi-maza-

lasitava/maija-krekle-ilgu-putni-ar- sasietiem-sparniem.-austras-skujinas.a74262/.  

Strautmane I. Maija Krekle. Ilgu putni ar sasietiem spārniem. Austras Skuji\nas dzīve un kaislības [Elektroniskais 

resurss]. – (Radio mazā lasītava). – Pieejams: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radio-maza-lasiitava/maija-krekle.-ilgu-

putni-ar-sasietiem-sparniem.-austras-skujinas.a74262/ 

 

Urvačovs V. Johannesa Nīmeijera izstāde "Baltijas piekraste un pilsētas (1943)" atklāšana LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 29. nov.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/28441/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  
S. a.: Niemeyeri pärand sai lisa [Electronic resource]: [sakarā ar izstādes atklāšanu LU AB]. - Available also: 

http://www.saartehaal.ee/2016/12/14/niemeyeri-parand-sai-lisa/.  

 

Urvačovs V. Psiholoģes un pedagoģes Eleonoras Upatnieces (1893-1980) arhīva svinīga 

nodošana LU Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 16. sept.]. - Rīga: 

LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/42025/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  
Sk. arī: Eleonoras Upatnieces (1893-1980) arhīva nodošana bibliotēkai [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3384&Itemid=70. 

 

Urvačovs V. Viesizrāde "Rainis un Aspazija. Romāns vēstulēs" LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [amatierteātra "Resurss" (Viņņica, Ukraina) viesizrāde 2016. g. 21. 

okt.]. - Rīga: LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/36208/. - Resurss aprakstīts 2017. 

g. 14. febr.  

 

Urvačovs V. Arņa Vīksnas grāmatas "Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā" 

atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 18. febr.]. - 

Rīga: LU, 2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/39009/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. 

febr.  
Sk. arī: Arņa Vīksnas grāmatas "Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā" atvēršanas svētki LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. V. Urvačovs. - Pieejams: 

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

Prezentēs grāmatu "Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā" [Elektroniskais resurss] / pēc V. 

Urvačova inform. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

 

Urvačovs V. Māras Zālītes romāna "Pieci pirksti" gruzīnu valodā atvēršanas svētki LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 20. apr.]. - Rīga: LU, 2016. - 

Pieejas veids: http://www.lu.lv/zinas/t/34547. - Resurss aprakstīts 2016. g. 19. maijā.  
Sk. arī: Rīgā atvērs Māras Zālītes romānu “Pieci pirksti” gruzīnu valodā [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar Māras 

Zālītes romāna atvēršanas svētkiem Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2016. g. 20. apr.] / pēc A. 

Ostrovska inform. - Pieejams: http://www.la.lv/riga-atvers-maras-zalites-romanu-pieci-pirksti-gruzinu-valoda/. 

Rīgā notiks Māras Zālītes romāna „Pieci pirksti” gruzīnu valodā atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]. – 

Pieejams: http://www.satori.lv/article/riga-notiks-maras-zalites-romana-pieci-pirksti-gruzinu-valoda-atversanas-

svetki. 

Māras Zālītes romāns 'Pieci pirksti' izdots gruzīnu valodā. – Pieejams: 

http://www.delfi.lv/kultura/news/books/maras-zalites-romans-pieci-pirksti-izdots-gruzinu-valoda.d?id=47328193. 

Urvačovs V. Māras Zālītes romāna „Pieci pirksti” gruzīnu valodā atvēršanas svētki LU Akadēmiskajā bibliotēka 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/oldsite/www.acadlib.lu.lv/index0e3d.html?1&20&view=view-release&rel_id=103. 

http://www.leta.lv/archive/search
http://www.la.lv/riga-atvers-maras-zalites-romanu-pieci-pirksti-gruzinu-valoda/
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[Informācija gruzīnu valodā] [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: 

http://latvia.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=373&info_id=36326. 

Inform.: Grāmatu jaunumi: Māra Zālīte. Pieci pirksti. Bakur Sulakauri. 2015 // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena un 

izklaide". - Nr. 86 (2016, 5. maijs), 12. lpp.: il.  

 

Vēstnieks E. Semanis: "Lietuva saņem vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas” [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 6. apr. vairāk nekā 700 grāmatu un 

periodisko izdevumu dāvinājums M. Mažvīda Lietuvas Nacionālajai bibliotēkai, Lietuvas 

Zinātņu akadēmijas Vrubļevska bibliotēkai, Viļņas Universitātes Letonikas centram, Vītauta 

Dižā universitātes Letonikas centram Kauņā, kā arī dāvinājums Šauļu universitātes bibliotēkai 

un Šauļu universitātes Baltu centram 2016. g. 18. apr.] / inform. sagat. LR vēstniecība Lietuvā. 

- Rīga: LETA, 2016. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search. - Resurss aprakstīts 2016. g. 

28. apr.  
Sk. arī: E. Semanis piedalās prezidenta Valda Adamkus bibliotēkas - muzeja atklāšanā Kauņā [Elektroniskais 

resurss]: [arī par LU AB grāmatu dāvinājumu Vītauta Dižā universitātes Letonikas centram] / inform. sagat. LR 

vēstniecība Lietuvā. - Pieejams: http://www.leta.lv/archive/search.  

Vēstnieks E. Semanis: "Lietuva saņem vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Universitātes Akadēmiskās 

bibliotēkas” [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates/50310-vestnieks-e-

semanis-lietuva-sanem-vertigu-gramatu-davinajumu-no-latvijas-universitates-akademiskas-bibliotekas.  

 

Viesojamies Latvijas vecākajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2016. g. 28. apr. Pļaviņu 

novada bibliotekāri LU AB]. - Pļaviņas: Pļaviņu novada dome, 2016. - Pieejams: 

http://www.plavinunovads.lv//lv/jaunumi/viesojamies-latvijas-vecakaja-biblioteka. - Resurss 

aprakstīts 2017. g. 10. apr.  

 

Vilcāne A. 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresa Rīgā 120. gadadienai LU velta zinātniskos 

lasījumus [Elektroniskais resurss]: [zinātniskie lasījumi "Viskrievijas arheoloģijas kongress 

Rīgā un tā ieguldījums Latvijas arheoloģijas attīstībā. 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresam 

Rīgā -120" un izstāde 2016. g. 14. okt. sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku]. - Rīga: LU, 

2016. - Pieejams: https://www.lu.lv/zinas/t/1391/. - Resurss aprakstīts 2017. g. 16. febr.  

 

Zanders V. Misija - grāmatniecība: ar Viesturu Zanderu sarunājas Anda Buševica : [tekstā 

minēta arī Misiņa bibliotēka, Rokrakstu un reto grāmatu nod. ilggadējais darbinieks O. 

Zanders] // Domuzīme. - Nr. 2 (2016), 40.-44. lpp.; il.  

 

Zinātnes dzīves hronika: [jūnijs-augusts, 2016] : [inform. par grām. "Kultūrvēstures avoti un 

Mālpils novads" (Mālpils, 2016) atvēršanu LU AB 2016. g. 16. aug.] // Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 70. sēj., Nr. 3 (2016), 127. lpp.  

 

Zinātnes dzīves hronika: [septembris-oktobris, 2016] : [inform. par psiholoģes un pedagoģes E. 

Upatnieces (1893-1980) arhīva nodošanu LU AB 2016. g. 16. sept., LZA īstenā locekļa T. 

Jundža biobibliogrāfijas (sagat. LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs sadarbībā ar LU AB) 

atvēršanu Latvijas ZA 2016. g. 4. okt.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un 

humanitārās zinātnes. - 70. sēj., Nr. 4 (2016), 77., 79. lpp.  

 

"The Academic Library of the University of Latvia ..." // Polijas atspulgi Latvijā senajās 

liecībās: no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma = Odzwierciedlenie Polski 

w dawnych świadectwach na Łotwie: ze zbiorów Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu 

http://latvia.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=373&info_id=36326
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Łotewskiego = Reflections of Poland in antique documents in Latvia: from the collection of the 

Academic Library of the University of Latvia: kalendārs / projekta vad. V. Kocere; projekta 

koordinatore, teksta aut. A. Taimiņa. - Riga: Latvijas Universitāte, 2016. - [4.] lpp. (vāks).  

 

"Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Łotewskiego ..." // Polijas atspulgi Latvijā senajās 

liecībās: no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma = Odzwierciedlenie Polski 

w dawnych świadectwach na Łotwie: ze zbiorów Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu 

Łotewskiego = Reflections of Poland in antique documents in Latvia: from the collection of the 

Academic Library of the University of Latvia: kalendārs / projekta vad. V. Kocere; projekta 

koordinatore, teksta aut. A. Taimiņa. - Riga: Latvijas Universitāte, 2016. - [4.] lpp. (vāks).  

 

Celebration of the 145th anniversary of Ukrainian poet Lesia Ukrainka [Electronic resource]: 

[Academic Library of the Latvian University 26 Febr. 2016]. - Kyiv: Ministery of Foreign 

Affairs of Ukraine, 2016. - Mode of accsess: http://latvia.mfa.gov.ua/en/press-

center/announcements/5474-urochistij-vechir-prisvyachenij-145-littyu-vid-dnya-narodzhennya-

lesi-ukrajinki. - Description based on resource as of: Apr. 18, 2017. 

 

Grosa S. "The residental building of...": [architect and chairman of the Riga Architects' Society 

August Reinberg at Skolas Street 3 (1905), former J. Misins library] // Freemasonry. Signs and 

the architecture of Riga: guidebook / S. Grosa. - Rīga: Sana Solaris, 2016. - P. 96-97: ill.  

 

International scientific conference "Intercultural communications": program, May 25, 2016 = 

Международная научная конференция "Межкультурные коммуникации": программа, 25 

мая, 2016: [информ. также о выступлении В. Коцере: Академическая библиотека 

Латвийского университета как центр межкультурного диалога (Academic Library of 

Latvian University as the center of international dialogue)] / Sukhumi State Univ. = 

Сухумский гос. ун-т; науч. совет: Дж. Апакидзе, В. Коцере, Л. Ахмедова ... [и др.]. - 

Tbilisi, 2016. - 39 p.  

 

Pawlowska M. Charkóv -ukraińskie miasto nauki, kultury i przemysłu - historia i 

współczesność. Relacja z konferenji: [participiant also V. Kocere in intern. conf. "Charkow 

jako miasto universyteckie" ("Харкiв як унiверситетське мiсто") Charkow Nov. 2015 (p.1)] // 

Biuletyn EBIB [Electronic journal]. - N 1 (2016), p. 1-14; ill. - Sadurki, 2016. - Available also: 

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/417/580.  

 

University of Latvia libraries: the Academic Library // University of Latvia: International 

programmes. - Riga, 2016. - P. 15. 
 

Акопов В. Латыш при дворе Сталина. Автор книги знакомит с неизвестными архивными 

материалами [Электрон. ресурс]: [о переписки посла Латвии в Москве А. Билманиса 

(1887-1948) с латв. МИДом; об открытии кн. Н. Кабанова "Латыш при дворе Сталина. 

Депеши посланника Алфредса Билманиса, 1933-1934 гг." в Латв. акад. б-ке ЛУ 5 июля 

2016 г.]. - Рига: BALTNEWS.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/riga_news/20160706/1016904132.html. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
 

В Риге отметили 93-й годовщину со дня рождения Гейдара Алиева: 10 мая в 

Академической библиотеке Латвийского университета состоялся "круглы стол" на тему 
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"Создание азербайджанской государственности: развитие и перспективы", посвященный 

93-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа 

Гейдара Алиева // The Baltic Course [Electronic journal]. - (11 мая 2016): ил. - Рига: The 

Baltiс Course, 2016. - Вид доступа: http://www.baltic-

course.com/rus/baltija_sng/?doc=120613. - Ресурс описан 13 апр. 2017 г.  
 

В Риге отметили 145-летие Леси Украинки [Электрон. ресурс]: [о лит.-худож. 

мероприятии в АБ ЛУ в февр. 2016 г.]. - Рига: BALTNEWS.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/news/20160227/1015741707.html. - Ресурс описан 29 февр. 2016 г.  
 

В Риге отметили юбилейные даты Казахстана [Электрон. ресурс]: [в Акд. б-ке Латв. ун-

та в авг. 2016 г.]. - Вильнюс: Посольство Республики Казахстан в Литовской Республике, 

2016. - Вид доступа: http://kazembassy.lt/ru/в-риге-отметили-юбилейные-даты-казахс/. - 

Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
См. также: День Конституции Казахстана [Электрон. ресурс]: [АБ ЛУ 29 авг. 2016]. - Вид доступа: 

http://www.melkon.lv/ivents/2016/08/31/den-konstitucii-kazakhstana/. 
 

Визит латвийской делегации [Электрон. ресурс]: [30 мая 2016 г. в Центральной б-ке им. 

А. С. Пушкина коллеги из Акад. б-ки Латв. ун-та (В. Коцере, В. Мазулис)]. - Орша: Гос. 

учреждение культуры "Оршанская централизованная библиотечная система", 2016. - Вид 

доступа: http://orshalib.by/novosti/item/573-vizit-latyshskikh-kolleg.html. - Ресурс описан 25 

янв. 2017 г.  
 

Визит представителей Академической библиотеки Латвийского университета [Электрон. 

ресурс]: [визит В. Коцере и В. Мазулиса в Витебской областной б-ки им. В. И. Ленина и 

дар кник по истории, культуре, этнографии Латвии в июне 2016 г]. - Витебск: Витебская 

областная б-ка, 2016. - Вид доступа: http://vlib.by/index.php/ru/1609-vizit-predstavitelej-

akademicheskoj-biblioteki-latvijskogo-universiteta. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
S. a.: Representatives of Academic Library at University of Latvia visited Vitebsk Library [Electronic resource]: 

[director of the Academic Library Venta Contsere and the project manager Valdis Mazulis]. - Available also: 

http://vlib.by/index.php/en/1609-vizit-predstavitelej-akademicheskoj-biblioteki-latvijskogo-universiteta-en.  
 

Встречи в Академической библиотеке [Электрон. ресурс]: [о сотрудничестве АБ ЛУ с 

журналом "BALTFORT"; о номере журнала для Белоруссии]. - Рига: MELKON, 2016. - 

Вид доступа: http://www.melkon.lv/ivents/2016/05/26/vstrechi-v-akademicheskojj-biblioteke. 

- Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
 

Гурин А. В Витебске пишут книги о латышах - поэтах, дипломатах, священниках и 

чекистах [Электрон. ресурс]: [о презентации белорус. книг "Латыши в Белорусской 

истории: биографический справочник" и "Консульство и консулы Латвии в Витебске" в 

АБ ЛУ в июле 2016 г.]. - Рига: Batnews.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/news/20160731/1017134637.html; http://belorus.eu/2016/08/28/в-витебске-

пишут-книги-о-латышах-поэ/. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
 

Дементьева О. Открытие выставки в Академической библиотеке ЛУ: [выст. к 150-летию 

со дня рождения гос. деятеля Эстонии Я. Поски (1866-1920)] // Виноградная лоза. - N 2 

(Февр. 2016), с. 6. 

http://vlib.by/index.php/en/1609-vizit-predstavitelej-akademicheskoj-biblioteki-latvijskogo-universiteta-en
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См. также: Дементьева О. В Академической библиотеке Латвийского Университета открылась выставка к 

150-летию государственного деятеля Эстонии Яана Поска [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

http://pareizticiba.lv/index.php?newid=6409.  

Он подписал Тартуский мирный договор [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

http://www.melkon.lv/ivents/2016/02/23/on-podpisal-tartuskijj-mirnyjj-dogovor/.  

Руководители Латвии поздравили Эстонию с 98-ой годовщиной провозглашения независимости [Электрон. 

ресурс] / LETA. - Вид доступа: http://www.leta.lv/rus/archive.  

 

Дойкин С. Академическая библиотека ЛУ получала книги в дар от Белоруссии 

[Электрон. ресурс]: [дар Центральной науч. б-ки Я. Коласа Национальной акад. наук 

Белоруссии 13 окт. 2016 г.]. - Рига: BALTNEWS.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/news/20161014/1017797078.html. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
См. также: Подарки от сябров [Электрон. ресурс]: [о книжном даре Акад. б-ке от Центральной науч. б-ки 

им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Белоруссии окт. 2016 г.]. - Вид доступа: http://leta.lv/rus/archive.  

 

Дрике Н. Приглашают выставка Микелиса Валтерса: [в связи с выст. дипломату, 

политику, литерату М. Валтерсу (1874-1968) в Лиепае летом 2016 г.; поддержка выст. 

также от АБ ЛУ] / в тексте рассказывает У. Гинтере // Курземес Вардс. - N 70 (10 мая 

2016), с. 4: ил.  
 

Кабанов Н. Иван Иваныч, эстонский министр: служил царю, замирился с большевиками : 

[связи с выст. Акад. б-ке ЛУ февр. 2016 г., посвящ. гос. деятелю Эстонии Я. Поску] // 

Вести сегодня. - N 39 (25 февр. 2016), с. 3: портр. - Доступен также: 

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

 

Канцанс Ю. В Риге открылась выставка "Испания в Латвии. Латвия в Испании" 

[Электрон. ресурс]: [о выст. в АБ ЛУ в нояб. 2016 г.]. - Рига: BALTNEWS.lv, 2016. - Вид 

доступа: http://baltnews.lv/news/20161103/1017987378.html. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
 

Лебедева Н., Коцере В. Библиотека - друг диаспоры: [в связи с продленением договора о 

сотрудничестве между Акд. б-кой Латв. ун-та и Об-нием укр. о-в Латвии февр. 2016 г.] / 

в тексте рассказывает также директор б-ки В. Коцере // Вести сегодня. - N 38 (24 февр. 

2016), с. 8: ил. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive.  
 

Лебедева Н. Культура года - что это было?...: [об итогах культур. жизни Латвии за 2016 

г.; также об Акад. б-ке ЛУ и директора В. Коцере] // Вести сегодня. - N 252 (29 дек. 

2016), с. 10: ил. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive.  
 

Лебедева Н. Медали вручайте при жизни: [о вручении медали Тбилис. гос. ун-та им. И. 

Джавахишвили директору Акад. б-ки Латв. ун-та В. Коцере и др. авг. 2016 г.] // Вести 

сегодня. - N 161 (22 авг. 2016), с. 13. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive. 
 

Лебедева Н. По следам Туровского Евангелия: [в связи с даром факсимил. изд. Туров. 

Евангелия 11-го в. АБ ЛУ от Нац. б-ки Белоруси] // Вести сегодня. - N 6 (11 янв. 2016), с. 

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

Лебедева Н. Сало объединяет народы: [о фолклор. фестивале Об-ния укр. о-в Латвии 

"Сало вне политики" в санатории "Янтарный берег" в Юрмале февр. 2016 г.; в составе 
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жюри концерта также руководитель Укр. информ. центра АБ ЛУ В. Урвачев] // Вести 

сегодня. - N 41 (29 февр. 2016), с. 13. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive. 

 

Лебедева Н. Снег и цветущая сакура: [о выст. фот. учеников студии яп. яз. и культуры 

"Gengo" в Акад. б-ке Латв. ун-та в янв. 2016 г.] // Вести сегодня. - N 16 (25 янв. 2016), с. 

14. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive.  
 

Лебедева Н. Со всех ганзейских берегов ...: [в связи с презентацией альманаха 

"Письмена" на междунар. поэт. фестивале "Балтийская строфа" в Акад. б-ке Латв. ун-та в 

июне 2016 г.] // Вести сегодня. - N 123 (29 июня 2016), с. 10. - Доступен также: 

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

Лебедева Н. Таланты на украинском поле: [о мероприятии в Доме негос. организаций 

(ДнГО) янв. 2016 г.; участница также директор АБ ЛУ В. Коцере] // Вести сегодня. - N 19 

(28 янв. 2016), с. 10. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive.  

 

Лебедева Н. Традиции и новаторство Васариньша: [о выст. весной 2016 г. латв. худож.-

керамиста В. Васариньша (1906-1945) в Музее декоратив. искусства и дизайна в связи с 

110-летием рождения худож.; в выст. также материалы из Акад. б-ки ЛУ] // Вести 

сегодня. - N 84 (2 мая 2016), с. 14: ил. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive.  
 

Лебедева Н. Чего не прощают поэтам: [в связи с лит.-музык. композицией Балт. гильдия 

поэтов "Я сохранил дистанцию мою" к 125-летию со дня рождения поэта О. 

Мандельштама (1891-1938) в Акад. б-ке Латв. ун-та в февр. 2016 г] // Вести сегодня. - N 

39 (25 февр. 2016), с. 10. - Доступен также: http://leta.lv/rus/archive.  

 

Маърифий ҳамкорлик йўлида [Электрон. ресурс]: [в связи с визитом директора Акад. б-

ки ЛУ В. Коцере в Узбекской Национальной ун-те им. Мирзо Улугбека в дек. 2016 г.]. - 

Ташкент: Узб. Нац. ун-т, 2016. - Вид доступа: http://nuu.uz/main1265-marifiy-

1203amkorlik-ylida.html. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
 

Михайловский В. Вильгельм Михайловский, Вента Коцере. Презентация фотоальбома 

"Книга судеб", Академическая библиотека, г. Рига, Латвия 2013; Вильгельм 

Михайловский, Вента Коцере. "Жизнь моя фотография", Latio, г. Рига, Латвия 2013; 

Презентация фотоальбома "Жизнь моя фотография", Latio, г. Рига, Латвия 2013 // 

Свидание с фотографией / В. Михайловский. - Rīga: Poligrāfijas grupa "Mūkusala", 2016. - 

С. 250, 254: ил.  
 

Павук О. На брифинге в Риге говорили о подготовке выборов Президента Узбекистана 

[Электрон. ресурс]: в рижском ресторане Uzbegim прошел ежегодный брифинг, 

организуемый Посольством Узбекистана в Латвии, на который были приглашены 

двадцать известных латвийских ученых, политиков и журналистов. На сей раз темой 

встречи стали предстоящие в декабре выборы Президента Республики Узбекистан: [в 

окт. 2016 г., участница также директор АБ ЛУ В. Коцере] // The Baltic Course [Electronic 

journal]. - (18 окт. 2016). - Рига: The Baltiс Course, 2016. - Вид доступа: http://www.baltic-

course.com/rus/baltija_sng/?doc=124857. - Ресурс описан 13 апр. 2017 г.  
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См. также: B. Bozorov B. Venta Kotsere, Latviya universiteti Akademik kutubhonasi direktori: O'zbekistondagi 

o'zgarishlar bizda havas uyg'otadi [Electronic resource]. - Available also: 

http://uza.uz/uz/programs/elections/venta-kotsere-latviya-universiteti-akademik-kutubxonasi-dire-04-12-2016/.  

Venta Kotsere: O'zbekistondagi o'zgarishlar bizda havas uyg'otadi - uzyangiliklar [Electronic resource]. - 

Available also: http://yangiliklar.net/venta-kotsere-o-zbekistondagi-o-zgarishlar-bizda-havas-uyg-otadi-uz-

yangiliklar/.  

Latviyalik ekspert: O‘zbekistondagi o‘zgarishlar bizda havas uyg‘otadi. Available also:  

https://daryo.uz/2016/12/04/latviyalik-ekspert-ozbekistondagi-ozgarishlar-bizda-havas-uygotadi/. 

O'zbekistonga Prezident saylovida xalqaro kuzatuvchi sifatida ishtirok uchun kelgan Latviya universiteti 

Akademik kutubxonasi direktori Venta Kotsere O'zA muxbiri bilan taassurotlarini o'rtoqlashidi [Electronic 

resource]. - Available also: https://ok.ru/informatsiya/topic/66051796552575.  

Латвийские наблюдатели об итогах выборов Президента Узбекистана [Электрон. ресурс] / В. Коцере ... [и 

др.]. - Вид доступа: http://uzbekistan.lv/latvijskie-nablyudateli-ob-itogax-vyborov-prezidenta-uzbekistana/; 

https://uzbekistan.lv/латвийсие-наблюдатели-об-итлгах-выб.  

Бозоров Б. Вента Коцере, Латвия университети Академик кутубхонаси директори: Ўзбекистондаги 

ўзгаришлар бизда хавас уйғотади [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

http://www.elections.uz/uzbe/events/news/45149/.  

Вента Коцере: Ўзбекистондаги ўзгаришлар бизда хавас уйғотади [Электрон. ресурс]. - Вид доступа: 

https://daryo.uz/k/2016/12/05/venta-kotsere-ozbekistondagi-ozgarishlar-bizda-havas-uygotadi/.  

 

По всей Латвии проходят Дни белорусской культуры 2016 [Электрон. ресурс]: [также о 

выст. детского рисунка в Белорусском информ. центре Акад. б-ки ЛУ, фотовыст. "People 

faces from the world" в АБ ЛУ]. - Рига: BALTNEWS.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/BALTNEWS_PLUS/20161026/1017913288.html. - Ресурс описан 25 янв. 

2017 г.  
 

Прохоров В. В Риге открылась выставка произведений художников-белорусов стран 

Балтии [Электрон. ресурс]: [о выст. в Латвийском музее пожаротушения "Отблески" в 

нояб. 2016; также добрые пожелания членам объединения "Маю гончар" от Акад. б-ки 

ЛУ]. - Рига: BALTNEWS.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/news/20160711/1016945433.html. - Ресурс описан 25 янв. 2017 г.  
 

Рижан познакомили с основами белорусской кухни (фото) [Электрон. ресурс]: [о 

презентации кн. "Беларускага кулiнарнага сшытку N 1" в АБ ЛУ 19 февр. 2016 г.]. - Рига: 

BALTNEWS.lv, 2016. - Вид доступа: 

http://baltnews.lv/riga_news/20160220/1015690516.html. - Ресурс описан 29 февр. 2016 г.  
См. также: Презентация книги "Беларускi кулiнарны сшытак N 1" [Электрон. ресурс]: [в Акад. б-ке ЛУ]. - 

Вид доступа: http://www.belorus.eu/2016/02/04/презентация-книги-беларускi_кулiна/. 

 

Сбор талантов: 28 декабря в Академической библиотеке прошел предновогодний Вечер 

армянской культуры / текст и фото Ю. Мелконова // Арарат: газета армян Латвии. - N 1 

(Февр. 2016), с. 2: ил.  
 

Творец возвышенных Мадонн. Латвийцев познакомили с творчеством белорусского 

художника [Электрон. ресурс]: [презентация кн. "Алексей Кузьмич. Творец 

возвышенных Мадонн" в Акад. б-ке Латв. ун-та апр. 2016 г.]. - Рига: BALTNEWS.lv, 

2016. - Вид доступа: http://baltnews.lv/news/20160428/1016283742.html. - Ресурс описан 25 

янв. 2017 г.  
 

http://uzbekistan.lv/latvijskie-nablyudateli-ob-itogax-vyborov-prezidenta-uzbekistana/

