
Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2011. gadā 

 

Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa 

"Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" rezolūcija: [2011. g. 24.-27. okt.; 

aicinājums izveidot pasaules latviešu zinātnieku elektronisku reģistru latv. un angļu 

val.; LU Akadēmiskajai bibl. apkopot visu inform. par ārzemēs strādājošiem latviešu 

zinātniekiem, papildinot fondus ar viņu pulbikācijām un ziņām par citiem 

sasniegumiem, LU AB, sadarbojoties ar LNB, izveidot starptautisku datu bāzi 

"Letonika", kurā iekļautu latv. val. rakstītās zinātniskās publikācijas] // Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 65. sēj., Nr. 

5/6 (2011), 86.-87. lpp.  

 

Austrijas bibliotēkai Rīgā -10 [Elektroniskais resurss]: [par pasākumu LU AB 2011. 

g. 29. jūn.] / pēc Ņ. Kočetkovas inform. mater. sagat. M. Jēkabsone. - (Latvijas 

bibliotēku notikumu apskats (2011. gada aprīlis-augusts)). - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Tiešsaistes raksts. - Resurss aprakstīts 2011. g. 16. dec. // Bibliotēku Pasaule 

[Elektroniskais resurss]. - Nr. 54/55 (2011), 89.-90. lpp.: il. - Tiešsaistes žurn. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-pasaule/BP-54-

55.pdf. 

 

Bomiks A. "Dejas vibrācijas" [Elektroniskais resurss]: [par fotomāksl. Eiženijas 

Annas Freimanes fotoizstādi LU Akadēmiskajā bibl.]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 29. apr. // Latvietis (Melburna) 

[Elektroniskais resurss]. - Nr. 143 (2011, 27. apr.), 8., 15. lpp.: il. Tiešsaistes laikr. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.laikraksts.com. 

 

Brancis M. Pilnvērtīgs, bagāts mūžs [Elektroniskais resurss]: [par E. Pētersones grām. 

"Ritums: būvnieks un gleznotājs" (Rīga: Mansards, 2011) atvēršanas svētkiem LU 

AB 2011. g. okt.]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 

2011. g. 5. nov. // Latvietis (Melburna) [Elektroniskais resurss]. - Nr.172 (2011, 

3.nov.), 8.lpp.: il. Tiešsaistes laikr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: 

http://www.laikraksts.com. 

 

Brence I. Biobibliogrāfijas "Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis 

Treimanis" atvēršanas svētki: [LU Akadēmiskajā bibl. 2010. g. 6. dec.] // Zinātnes 

Vēstnesis. - Nr. 1 (2011, 10. janv.), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1134&Itemid=47. 
 

Brokāne L. Dzīve kājām gaisā: [sakarā ar rakstn. Z. Ērgles 90. dz. d. izstādi Misiņa 

bibl., viņas grāmatu izdošanu] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 28 (2011, 9. 

febr.), 15. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  
 

Daukste-Silasproģe I. Vērties pasaulē kā brīnumā: dzejniecei Elzai Ķezberei - 100: 

[tekstā minēta arī paredzamā jubilejas izstāde Misiņa bibl.] // Laiks. - Nr. 18 (2011, 

30. apr./13. maijs), 4. lpp.: il. 
 

Draveniece A. Starptautiskā sadarbība: [tekstā minēta arī LU AB direktores V. 

Koceres un direktora vietnieka V. Mazuļa dalība starptautiskajā konf. "Modus 

http://www.url/
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-pasaule/BP-54-55.pdf
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-pasaule/BP-54-55.pdf
http://www.laikraksts.com/
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1134&Itemid=47
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Vivendi III - Image of the city in the 17th-19th century" Tallinā 2010. g. 4.-5. okt. 

veltītu LZA Dr.h.c. R. Pullata 75. dz. d.]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. 

- Resurss aprakstīts 2011. g. 8. apr. // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2011 

[Elektroniskais resurss] / sast. B. Ādamsone, A. Draveniece, A. Edžiņa ... [u.c.]. - 

Rīga: Zinātne, 2011. - (2011), 204. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis: 

WWW.URL: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2011.  
 

Dumpe L. Par degvīna jūru Baltijas jūrā: [par prof. Raimo Pullata un juridisko zinātņu 

doktora Risto Pullata sarakstītās grām. "Degvīna jūra. Spirta kontrabanda Baltijas jūrā 

starp diviem pasaules kariem" (Viinameri. Tallinn, 2010) atvēršanas svētkiem LU AB 

2011. g. 4. martā] // HoReCa. - Nr. 2 (2011, marts/apr.), 36. lpp.: il. 
Sk. arī: Izdota grāmata "Degvīna jūra. Spirta kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem pasaules 

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

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 

Šmitiņa I. Izdota grāmata "Degvīna jūra. Spirta kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem 

pasaules kariem" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/5597/print.html; 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2011/c_mar/04/index.html. 

 

Dzejas mēnesis Rīgas Jūgendstila muzejā [Elektroniskais resurss]: [2011. g.sept., arī 

par izstādi "Ziedu klēpis" sadarbībā ar LU Akadēmisko bibl. un Rakstniecības un 

mūzikas muzeju] / inform. sagat. Z. Bogdanova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 19. sept.  
 

Dzilna S. Grāmatas par latviešiem Harkovā atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: 

[arhīvu dokumentu krāj. "Латыши на Харьковщине. Сборник архивных 

документов и материалов" - LU AB, V. Karazina Harkovas Nacionālās 

universitātes, Harkovas apgabala Valsts arhīva kopdarba atvēršana LU AB 2011. g. 3. 

jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/6856/print.html. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 1. aug.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks grāmatas atvēršanas svētki [Elektroniskais 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Svarīgākie notikumi Latvijas Universitātē [Elektroniskais resurss. Žurn. "Alma Mater", 

Rudens 2011, 30. lpp.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://issuu.com/universitate/docs/lu-am-2011-03?mode=window. 

Ukrainas vēstnieks Anatolijs Olijniks pārsteigts par Daugavpils sakoptību un realizētajiem 

projektiem [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar Daugavpils apmeklējumu 2011. g. 5. jūl., grām. par 

latviešiem Harkovā dāvināšanu pilsētas Domei] / inform. sagat. L. Korsaka. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/718?mode=print.  

 

Dzilna S. LU Akadēmiskā bibliotēka saņems grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais 

resurss]: [V. Vernadska Ukrainas Nacionālās bibl. grām. dāvinājuma nodošana 2011. 

g. 20. jūn. LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/6995/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 4. jūl.  
Sk. arī: V. Vernadska Ukrainas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājuma svinīga nodošana 

LU Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. S. Dzilna. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/6856/print.html
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/
http://issuu.com/universitate/docs/lu-am-2011-03?mode=window
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Dzilna S. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks ukraiņu tautas dzejnieces L. Ukrainkas 

140. dzimšanas dienai veltīti pasākumi [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 25. febr.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/5515/print.html. - Resurss aprakstīts 

2011. g. 28. febr. 
Sk. arī: Notiks ukraiņu tautas dzejniecei Lesjai Ukrainkai veltīta literārā pēcpusdiena 

un izstādes atklāšana [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. S. Dzilna. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Dzilna S. Ukrainas prezidenta grāmatu dāvinājums: [par Ukrainas prezidenta V. 

Janukoviča un Ukrainas Republikas vēstniecības Latvijā grāmatu dāvinājumu LU AB 

Ukrainas literatūras nod. 2011. g. 21. janv.] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 3 (2011, 14. 

febr.), 2. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1169&Itemid=47. 

 

Dzilna Sarmīte, par viņu. 

Zubko M. Jāņa Gleizda atgriešanās mājās: [par tikšanos ar fotomāksl. J.Gleizda 

(1924-2010) dzīvesbiedri A. Gleizdi, dēlu Ē. Gleizdu, kā arī LU Akadēmiskās bibl. 

direktori V. Koceri un Ukrainas inform. centra vad. S. Dzilnu Nautrēnu vidusskolā 

(Rēzeknes novads)] / M. Zubko, V. Miščenko // Vietējā. - Nr. 4 (2011, 28. janv.), 11. 

lpp.: il. 

 

Eize V. Dziedošais gliemežvāks: [par pēcpusdienu LU AB 2011. g. 6. maijā, veltītu 

dzejn. E. Ķezberes 100. dz. d., izstādi un grām. "Dziedošais gliemežvāks" atvēršanu, 

dzejas lasījumiem] // Saskarsme. - Nr. 22 (2011, 31. maijs/6. jūn.), 22. lpp.: il. - 

Pieejams arī elektroniskais resurss: http://saskarsmei.lv/2011/05/dziedosais-

gliemezvaks/.  
Sk. arī: Elza Ķezbere "Gliemežvāks dzied" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://kultura.delfi.lv/archive/print.php?id=38337853.  

Velte latviešu emigrācijas dzejniecei Elzai Ķezberei [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.tvnet.lv/izklaide/gramatas/376316_velte_ latviesu_emigracijas_dzejniecei_elzai_kezberei.  

 

Grāmatu dāvinājuma svinīga nodošana Latvijas Universitātes Akadēmiskajai 

bibliotēkai [Elektroniskais resurss]: [Ukrainas prezidenta V. Janukoviča un Ukrainas 

Republikas vēstniecības Latvijā grāmatu dāvinājums LU AB Ukrainas literatūras nod. 

2011. g. 21. janv.] / inform. sagat. LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 17. febr.  
Sk. arī: Dzilna S. Grāmatu dāvinājuma svinīga nodošana LU Akadēmiskajai bibliotēkai 

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

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/5063/print.html. 

Kļanska D. Ukrainas vēstniecība LU Akadēmiskajai bibliotēkai dāvinās grāmatas 

[Elektronsikais resurss]: [2011. g. 21. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Надо вспомнить украинский ...: [дар 136 ценных книг от президента Украины В. 

Януковича отд-нию укр. лит. Акад. б-ки ЛУ] // Час. - N 15 (21 янв. 2011), с. 4. - Доступен также 

электрон. ресурс: http://www.chas-daily.com/win/2011/01/21/g_040.html?r=32&printer=1&.  

 

Grūbe D. Valsts augstākās amatpersonas pateicas diplomātiem par ieguldījumu 

Latvijas labā [Elektroniskais resurss]: [par izstādes Latvijas Republikas 

starptautiskajai "de iure" atzīšanas 90. gadadienai atklāšanu 2011. g. 26. janv.; tajā 
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izmantoti materiāli arī no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 17. febr.  
 

Hermanis V. Lapzemes māksla Latvijā: [izstādes "Spalvu mešanas laiks. Mūsdienu 

Lapzemes māksla" atklāšana LU AB 2011. g. dec., Somijas neatkarības 94. 

gadskārtas priekšvakarā] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 236 (2011, 6. dec.), 

11. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  
 

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: [tekstā arī par LZA locekļu augstu 

novērtējumu ārvalstīs - 2010. g. 18. martā LAB direktores V. Koceres apbalvošana ar 

Māras Zemes krustu (Igaunija); par LZA un LU AB zin. konf. “Kultūrvēstures avoti 

un Latvijas ainava” 2010. g. 15.-16. jūn.] / I. Jansone, I. Tālberga. - Tiešsaistes raksts. 

- Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 8. apr. // Latvijas Zinātņu 

akadēmija. Gadagrāmata, 2011 [Elektroniskais resurss] / sast. B. Ādamsone, A. 

Draveniece, A. Edžiņa ... [u.c.]. - Rīga: Zinātne, 2011. - (2011), 184., 187. lpp. - 

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

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2011.  
 

Izstādes "2010. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Elektroniskais resurss]: 

[2011. g. 18. martā LU AB] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 12. apr.  
 

Jansone A. Skolai dāvina grāmatas [Elektroniskais resurss]: [par LU AB grāmatu 

dāvinājumu Rūjienas vidusskolai 2011. g. 28. maijā un LU AB]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rūjiena: Rūjienas vidussk., 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.rujienasvidusskola.lv. - Resurss aprakstīts 

2011. g. 6. jūn. 
 

Jaunmuktāne G. Dzejnieces Astrīdes Ivaskas dāvinājuma svinīga nodošana LU 

Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 26. maijā grām. 

Hieronymus Bock "Kräuter Buch", Strassburg, 1551 un Joseph Schmidt "Spiegel der 

Anatomie" Augsburg, 1646]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no 

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

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/6774/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 13. jūn.  
Sk. arī: Dzejnieces Astrīdes Ivaskas dāvinājuma svinīga nodošana LU Akadēmiskās 

bibliotēkas Misiņa bibliotākai [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Jaunmuktāne G. Grāmatizdevēja Jāņa Rapas un rakstnieces Annas Brigaderes 

sadarbība. - Kopsav. angļu val. // Dzimums, literārā konvencija un jaunrade: 

starptautiska zinātniska konf., Rīga, Latvijas Universitāte, 29.IX-01.X, 2011: tēzes = 

Gender, literary convention, creativity: Intern. conf., Riga, Univ. of Latvia, 29.IX-

01.X, 2011: abstr. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 36.-37. lpp.  
 

Kince V. Jānis Misiņš (1862-1945) un Kārlis Egle (1887-1974) - latviešu grāmatnieki, 

sava laika vērotāji, līdzdalībnieki un dokumentētāji: [sakarā ar J. Misiņa 150. dz. d., 

K. Egles 125. dz. d.] // Daba un vēsture, 2012: [kalendārs] / atb. red. un sast. A. 

Piterāns. - Rīga: Zinātne, 2011.- (2012), 154.-[151.] lpp.: il.  

http://www.rujienas/
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Kipere Z. Akadēmiķis Elmārs Blūms: [par LU AB sagatavotās Latvijas Zinātņu 

akadēmijas akadēmiķa, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekļa E. Blūma 

biobibliogrāfijas prezentāciju Latvijas Zinātņu akadēmijā 2011. g. martā] // Zinātnes 

Vēstnesis, Nr.5 (2011, 11.apr.), 3.lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=12008&Itemid=47 

 

Kipere Z. Dejas zibsnis fotoattēlā: [sakarā ar E. Freimanes fotoizstādes "Dejas 

vibrācijas" atklāšanu LU AB 2011. g. 24. martā]. – Paraksts: Z. K. // Zinātnes 

Vēstnesis, Nr.5 (2011, 11.apr.), 3.lpp. il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=12008&Itemid=47 

 

Kipere Z. Lapzeme bez Ziemassvētku vecīša: [sakarā ar Somijas vēstnieces Latvijā 

Marija Sereniusa (Maria Serenius) atklāto ceļojošo izstādi “Spalvu mešanas laiks. 

Mūsdienu Lapzemes māksla” 2011. g. 1. dec. LU Akadēmiskajā bibl.]. - Paraksts: Z. 

K. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 15 (2011, 12. dec.), 3. lpp. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=47 

 

Klajā nācis jauns žurnāls skolotājiem, vecākiem un sabiedrībai "Audzinātājs" 

[Elektroniskais resurss]: [par atjaunotā žurn. "Audzinātājs" atvēršanas pasākumu un 

izstādi ""Audzinātājs" cauri gadu desmitiem" LU AB 2011. g. 13. dec.] / LU Preses 

centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/9678/print.html. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 16. dec.  
 

Kļanska D. Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku un Letonikas kongresā diskutēs 

par nacionālo identitāti [Elektroniskais resurss]: [tekstā minēta arī LU AB izstāde 

kongresa laikā veltīta bibl. vēsturei]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 3. okt.  
 

Kocere V. Atklās piecu gadsimtu vēsturiskiem iesējumiem veltītu izstādi 

[Elektroniskais resurss]: ["... ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem ...: piecu gadsimtu 

(15.-19. gs.) vēsturiskie iesējumi no "Bibliotheca Rigensis" kolekcijas" atklāšana 

2011. g. 26. okt. Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV 

kongresa ietvaros; izstādes aut. A. Taimiņa]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/8979/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 24. okt.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā apskatāma grāmatu iesējumu izstāde [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. R. Kalniņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Kocere V. "Padišahs" - kā plovs un kā svētki: [sakarā ar LU Akadēmiskās bibl. 

veidoto izstādi "Azerbaidžāna - Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs" Baku Valsts 

universitātē Azerbaidžānā 2011. g. okt., par azerbaidžāņu nacionālo ēdienu plovu; 

tekstā arī plova "Padišahs" recepte] // HoReCa. - Nr. 5 (2011, sept./okt.), 16. lpp.: il.  
 

Kocere Venta, par viņu. 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=12008&Itemid=47
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=12008&Itemid=47
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=47
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Bērziņš A. Alūksnes novada kultūrvēstures jautājumi: [par LZA, RPIVA un Alūksnes 

novada Domes pārstāvju izbraukuma sēdi "Alūksnes novada kultūrvēstures jautājumi" 

Alūksnē 2011. g. 25.-26. aug.; dalībn. arī LU AB direktore V. Kocere ar ref. "Latvijā 

nepazīstamais alūksnietis arhitekts Jūlijs Caune"] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 35 

(2011, 15. sept.), 13. lpp.: il. 
Sk. arī: Aploka E. Alūksnē notiks novada kultūrvēsturei veltīta konference [Elektroniskais 

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

http://www.aluksne.lv/info_dats/info11/aug22_02.htm; 

http://www.tours.lv/?module=news&action=read_more&id=6888.  

 

Kocere Venta, par viņu. 

Daugavpilī atklās Jāņa Gleizda krāsu fotogrāfiju izstādi "Jāņa Gleizda krāsu pasaule" 

[Elektroniskais resurss]: [2011. g. 4. aug.; minēts arī LU AB direktores V. Koceres 

atzinīgs vērtējums iepriekšējās izstādes Preiļos atklāšanā]. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- [Rīga]: LatFoto, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.latfoto.lv. - Resurss aprakstīts 2011. g. 15. aug.  
Sk. arī: Daugavpilī atklās Jāņa Gleizda krāsu fotogrāfiju izstādi [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://baltictravelnews.com/modules/printer_view/print_view.php?pub_id=67188&1=lv.  

Daugavpilī tiks atklāta Jāņa Gleizda krāsaino fotogrāfiju izstāde "Jāņa Gleizda krāsu pasaule" 

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

http://www.daugavpils.lv/lv/71/read//799?mode=print.  

Jāņa Gleizda krāsu fotogrāfiju izstāde "Jāņa Gleizda krāsu pasaule" [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://visitlatgale.com/lv/events/view?id=1441; http://turisms.latgale.lv/lv/events/view?id=1441; 

http://www.visitdaugavpils.lv/index.php?p=10&id=2653; http://izstade.ouje.lv/jana-gleizda-krasu-

fotografiju-izstade-jana-gleizda-krasu-pasaule/.  

В Даугавпилсе будет открыта выставка цветных фотографий Яниса Глейзды "Мир 

красок Яниса Глейзды" [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.daugavpils.lv/ru/71/read/799?mode=print.  

 

Kocere Venta, par viņu. 

Degtere, Dita. Gleizda mūža modele: [par fotogr. J. Gleizdu (1924-2010) un viņa 

dzīvesbiedri A. Gleizdu; tekstā minēta arī LU AB direktore V. Kocere, J. Gleizda 

izstāžu organizētāja gan Latvijā, gan ārzemēs] / tekstā stāsta A.Gleizda // Ievas Stāsti. 

- Nr.13 (2011, 22.jūn./7.jūl.), 24.-27., 29.lpp.: il. 

 

Kocere Venta, par viņu. 

Fotomeistara Jāņa Gleizda izstāde Tallinā [Elektroniskais resurss]: [par fotomāksl. J. 

Gleizda fotoizstādes „Dailes leģenda” (The Legend of Beauty) atklāšanu 2011. g. 3. 

febr. Tallinā, Latvijas vēstniecībai sadarbojoties ar Latvijas Akademiskās bibl. 

ilggadīgo direktori V. Koceri, Gleizdu ģimeni]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Tallina: 

Latviešu Nacionālās Kultūras biedrība Igaunijā, 2011. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://igaunijaslatviesi.blogspot.com/2011/01/fotomeistara-jana-gleizda-

izstade.html. 

 

Kocere Venta, par viņu. 

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

(Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi). - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 8. apr. // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2011 

[Elektroniskais resurss] / sast. B. Ādamsone, A. Draveniece, A. Edžiņa ... [u.c.]. - 

Rīga: Zinātne, 2011. - (2011), 65. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis: 

http://igaunijaslatviesi.blogspot.com/2011/01/fotomeistara-jana-gleizda-izstade.html
http://igaunijaslatviesi.blogspot.com/2011/01/fotomeistara-jana-gleizda-izstade.html
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WWW.URL: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2011; 

http://www.lza.lv/images/stories/YearBook_2010-2011.pdf. 

 

Kocere Venta, par viņu. 

Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums atklāj ievērojamā fotomākslinieka Jāņa 

Gleizda fotoizstādi "Dailes leģenda" Tallinā [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 3. 

febr.; sadarbībā ar LU AB direktori V.Koceri] / inform. sagat. Latvijas vēstniecība 

Igaunijā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 17. febr.  
Sk. arī: Jāņa Gleizda fotoizstāde Tallinā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.studija.lv/index.php?/parent=4201. 

Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums atklāj ievērojamā fotomākslinieka Jāņa Gleizda 

fotoizstādi "Dailes leģenda" Tallinā [Elektroniskais resurss].- Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zina/?pg=19237&print=on. 

Tallinā atklāta Jāņa Gleizda fotoizstāde "Dailes leģenda" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://kultura.delfi.lv/archive/print.php?id=36648835.  

 

Kocere Venta, par viņu. 

Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere: 

[īsa inform.] . - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. 

g. 8. apr. // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2011 [Elektroniskais resurss] / 

sast. B. Ādamsone, A. Draveniece, A. Edžiņa ... [u.c.]. - Rīga: Zinātne, 2011. - 

(2011), 243. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis: WWW.URL: 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2011. 
 

Kocere Venta, par viņu. 

Maskavas Valsts universitātes Zinātnes dienu ietvaros turpinās Latvijas dienas 

[Elektroniskais resurss]: [2011. g. 7.-9. okt.; dalībn. arī LU AB direktore V. Kocere ar 

lekciju-prezentāciju "Latvijas zinātniskās grāmatizdošanas attīstība krievu un 

Rietumeiropas kultūru kopsakarā"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - 

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

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2011/10-08/print=on. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 17. okt.  
Sk. arī: Šuvcāne B. Prezentācija par lībiešiem Maskavā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.livones.net/norises/2011/raksts=8566.  

Развитие научного книгоиздания Латвии в условиях взаимодействия с российской и 

западноевропейской культурами [Электрон. ресурс]: [презентация В. Коцере в Всерос. 

ежегодным Московским фестивале науки в МГУ им. М. В. Ломоносова 7-9 окт. 2011 г.]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.festivalnauki.ru/node/1767.  

"Развитие научного книгоиздания Латвии в условиях взаимодействия с российской и 

западноевропейской культурами": [лекция В. Коцере, д-ра филол. наук, директора Акад. б-ки 

ЛУ] // Программа 6 фестивала науки, 2011 7-9 октября. - [Москва], 2011. - С. 13.  

 

Kocere Venta, par viņu. 

Vaivods J. Atklāta Latvijas foto leģendas Jāņa Gleizda krāsaino fotogrāfiju izstāde 

"Jāņa Gleizda krāsu pasaule" [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 11. jūn. Preiļos; 

dalībniece arī LU AB direktore V. Kocere]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Preiļi: Preiļu 

Dome, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.preili.lv/events.php?id=672&&action=event&eid=9118; 

http://news.lv/Preilu_novads/2011/06/17/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 20. jūn.  

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2011
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zina/?pg=19237&print=on
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Kocere Venta, par viņu. 

Zubko M. Jāņa Gleizda atgriešanās mājās: [par tikšanos ar fotomāksl. J.Gleizda 

(1924-2010) dzīvesbiedri A. Gleizdi, dēlu Ē. Gleizdu, kā arī LU Akadēmiskās bibl. 

direktori V. Koceri un Ukrainas inform. centra vad. S. Dzilnu Nautrēnu vidusskolā 

(Rēzeknes novads)] / M. Zubko, V. Miščenko // Vietējā. - Nr. 4 (2011, 28. janv.), 11. 

lpp.: il. 
 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks koncerts [Elektroniskais resurss]: 

[austriešu mūzikas koncerts Austrijas bibl. Rīgā 10 gadu jubilejai 2011. g. 29. jūn.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/7077/print.html. - Resurss aprakstīts 

2011. g. 4. jūl. 
Sk. arī: Austriešu mūzikas koncerts [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=13383&type=1. 

Austriešu mūzikas koncerts Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais 

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

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks tikšanās ar Šveices rakstnieku 

Andreasu Itenu [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 27. dept.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/779/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 

30. sept.  
Sk. arī: Tikšanās ar Šveices rakstnieku Andreasu Itenu [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Tikšanās ar Šveices rakstnieku Andreasu Itenu [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://easyget.lv/print/41334/; 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=14270&Type=1. 

Lesung 27. September 2011 in Riga, Schweizer Lesezimmer Riga-10: Lesung mit Andreas 

Iten [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of access: Internet. URL: http://www.andreas-

iten.ch/lesungen/lesungen/.html.  

 

Kokareviča D. Pats rakstītājs, pats arī izdevējs: [par privātajiem grāmatizdevējiem 

Latvijā, arī par pienākumu nodot likuma noteiktajā kārtībā septiņus izdevuma 

obligātos eks. Bibliogrāfijas institūtam sadalīšanai Latvijas lielākajām bibliotēkām; 

LU AB - divus eks.] // Latvijas Avīze. - Nr. 57 (2011, 23. marts), 5. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Kovtuna L. Dzejnieces Elzas Ķezberes 100. dzimšanas diena: Ņujorkā... un Rīgā: [arī 

par jubilejas pēcpusdienu LU AB Misiņa bibl. 2011. g. 6. maijā] // Laiks. - Nr. 19 

(2011, 14./20. maijs), 5. lpp.: il.  
 

Kozule E. Rakstniecības un mūzikas muzejā var aplūkot Baumaņu Kārļa "Dievs, svētī 

Latviju" rokrakstu: [LU AB glabājušos rokrakstu tikai 18. nov., Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 21. nov.  

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=14270&Type=1
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Sk. arī: 18. novembrī unikāla iespēja aplūkot Baumaņu Kārļa valsts himnas rokrakstu 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. M. Treile. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 

 

Kozule E. Zariņš: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka strauji attīstās [Elektroniskais 

resurss]: [minēta arī Latvijas Akadēmiskā bibl. kā pirmā ar Johana Kristofa Broces 

zīmējumu digitalizācijas uzsākšanu 1994. g.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  - Resurss aprakstīts 2011. g. 19. dec. 
  

Krasovska M. Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā: par Latvijas 

Bibliotekāru biedrības 14. konferenci 2010. gada 14. aprīlī Rīgā [Elektroniskais 

resurss]: [arī par LU AB Rokrakstu un reto grām. lasītavas darbnieces A. Taimiņas 

ref. "Meklējumi un atradumi Latvijas grāmatniecībā (15.-18. gadsimts)" par LU AB 

vēsturisko grāmatu un seno rokrakstu krājuma izpētes rezultātiem]. - Bibliogr.: 58. 

lpp. (2 nos.). - Nos. no tīmekļa lapas. - Tiešsaistes raksts. - Resurss aprakstīts 2011.g. 

3. aug. // Bibliotēku Pasaule [Elektroniskais resurss]. - Nr. 51/52 (2011), 55.-57. lpp.: 

il. - Tiešsaistes žurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP-51-

52.pdf. - Resurss aprakstīts 2011. g. 3. aug.  

 

Krekle Maija, par viņu. 

Maija Krekle "Mīlestības skartie" [Elektroniskais resurss]: [anotācija par LU AB 

darbin. M. Krekles sarakstīto grām. "Mīlestības skartie" (Rīga, 2010)]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: SIA "Latvijas Grāmata", 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lgramata.lv/ibook/info.php?id=17256. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 17. febr. 

 

Krekle Maija, par viņu. 

Kusiņa L. "Man galvenais - cilvēku attiecības": [par rakstnieci, J.Misiņa bibl. 

darbinieci Maiju Krekli sakarā ar viņas romāna "Vita brevis. Vēlreiz" publicēšanu 

laikr. "Latvijas Avīze"] / tekstā stāsta M.Krekle // Latvijas Avīze. - Nr.159 (2011, 

18.aug.), 18.lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.la.lv.  

 

Krekle Maija, par viņu. 

Serdāns V. 150 romānu divpadsmit gados: [saruna ar grām. sērijas "Lata romāns" 

konkursu žūrijas locekļiem, rakstniekiem; tekstā minēta arī Misiņa bibl. darbiniece, 

literāte M. Krekle, konkursa dalībniece] / pierakst. L. Kusiņa // Latvijas Avīze. - Nr. 

234 (2011, 2. dec.), 6.-7. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.la.lv.  

 

Krekle Maija, par viņu. 

Vītola I. Kāds esi, mūsu lasītāj?: [par pētījumu par žurn. "Mājas Viesis" lasītāju 

auditoriju; tekstā minēts arī Misiņa bibl. darbinieces, literātes M. Krekles veikums] / I. 

Vītola, A. Tiļļa // Mājas Viesis. - Nr. 1 (2011, 7./20. janv.), 8.-9. lpp.: il. - Pieejams arī 

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

 

Lagzdiņa I. Piecu gadsimtu unikāli liecinājumi: [par izstādi "... ar ķēdi, slēdžiem un 

apkalumiem...: piecu gadsimtu (15.-19. gs) vēsturiskie iesējumi no Bibliotheca 

http://www.url/
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Rigensis kolekcijas" LU Akadēmiskajā bibl. 2011. g. rudenī] // Brīvā Latvija. - Nr. 44 

(2011, 19./25. nov.), 8. lpp.: il.  

 

Lagzdiņa I. Piecu gadsimtu unikāli liecinājumi: [par izstādi "... ar ķēdi, slēdžiem un 

apkalumiem...: piecu gadsimtu (15.-19. gs) vēsturiskie iesējumi no Bibliotheca 

Rigensis kolekcijas" LU Akadēmiskajā bibl. 2011. g. rudenī] // Laiks. - Nr. 44 (2011, 

19./25. nov.), 14. lpp. 
 

Latvija un Ungārija svin sadarbības jubileju: [par izstādi LU AB 2011. g. vasarā 

veltītu Ungārijas un Latvijas diplomātisko attiecību 90. gadadienai] // Ilustrētā 

Pasaules Vēsture. - Nr. 9 (2011), 12. lpp.: il.  

 

Latvijas bibliotēku darba koprādītāji, 2008-2010 [Elektroniskais resurss]: 

(pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) / 

inform. sagat. B. Bierne: [ziņas arī par LAB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB. Bibl. 

attīstības inst. konsultatīvais centrs, [2011]. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/statistika/latvijas-biblioteku-darba-

kopraditaji-2008-2010.pdf. 

 

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

jaunajā versijā [Elektroniskais resurss]: [2011. g. apr.; arī LU AB] / inform. sagat. I. 

Elsberga. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 29. apr.  
Sk. arī: Rutule E. Bibliotēku informācijas sistēmas "Aleph 500" izstrādātājs rīko semināru 

[Elektroniskais resurss]: [2011. g. 31. maijā; sistēmu izmanti arī LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

 

Latvijas Universitāte stiprina sadarbību ar Baku Valsts universitāti Azerbaidžānā 

[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izstādes "Azerbaidžāna - Latvija: 

kultūrvēsturiskais dialogs" atklāšanu Baku Valsts universitātē 2011. g. 4. okt.] / LU 

Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/7874/print.html. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 10. okt.  
Sk. arī: Latvijas Universitāte stiprina sadarbību ar Baku Valsts universitāti Azerbaidžānā 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

An exhibition "Azerbaijan-Latvia: a cultural-historical dialogue" took place at Baku State 

University [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of accsess: Internet. URL: 

http://bsu.adu.az/en/news/.  

University of Latvia strengthens its cooperation with Baku State University in Azerbaijan 

[Electronic resource]: [about the exhibition "Azerbaijan-Latvia: a cultural-historical dialogue" on 4 

Oct., 2011] / UL Press Centre. - Online regime. - Mode of accsess: Internet. URL: 

http://www.lu.lv/eng/news/nc/t/8867/print.html.  

 

Latvijas vēstniecībā Maskavā jauno mācību gadu sāk Latviešu Svētdienas skola 

[Elektroniskais resurss]: [minēts arī LU AB sarūpētais bērnu grāmatu dāvinājums 

skolai] / inform. sagat. Ārlietu ministrijas Inform. un sabiedrisko attiecību 

departamenta Preses un inform. nod. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 3. okt.  
 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/statistika/latvijas-biblioteku-darba-kopraditaji-2008-2010.pdf
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/statistika/latvijas-biblioteku-darba-kopraditaji-2008-2010.pdf
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Latvijas vēstnieks Krievijā Edgars Skuja atklās izstādi "Latvieši Krievijā" Raiņa mājā 

- muzejā Slobodskā [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 3. nov.; grāmatu dāvinājums 

arī no LU AB] / inform. sagat. M. Bišofa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 

2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 21. nov.  
 

Lejasmeijere I. Halsmana fotopalēcienu mācības: fotomākslas klasiķis Filips 

Halsmans uz pāris dienām iegriežas dzimtajā Rīgā: [sakarā ar Rīgā dzimušā ebr. 

izcelsmes amer. fotogr. F. Halsmana (1906-1979) veltītajiem pasākumiem Rīgā 2011. 

g. maijā: starptautisko konf. "Filipa Halsmana lasījumi" kinoteātri Rīga, dalībniece arī 

LU AB direktore V. Kocere, izstādi "101 žurnāla "Life" vāks" (digitālās kopijas, 

oriģināli LU AB krājumā) u.c.] // Diena. - Nr. 97 (2011, 27. apr.), 14.-15. lpp.: il. - 

Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/halsmana-

foftopalecienu-macibas-777189. 
Sk. arī: Ādamsone A. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja sienu rotās Filipa Halsmana 

piemiņas skulptūra [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Ādamsone A. "Galerijā Centrs" atklās fotoizstādi "Lēciena valodas stunda" [Elektroniskais 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

ASV kultūras festivāla otrās nedēļas programma [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. ASV 

vēstniecības Rīgā Preses un kultūras nod. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Foto projekts "Filips Halsmans un Rīga" 2011 [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. 

Baranovska, E. Reinholde. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 

Foto projekts "Filips Halsmans un Rīga" [Elektroniskais resurss]: [konf. arī V. Koceres ref. 

"F. Halsmana publikācijas: Latvijā un pasaulē"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.foto.lv/vortals/20110429416157/zinas/foto-projekts-filips-halsmans-un-

riga.html.  

Kopīgā lēcienā fotografēsies Nils Ušakovs, Solvita Āboltiņa, Ģirts Ķesteris, Mārcis Auziņš un 

citi [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Bidere. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Starptautiska zinātniskā konference "Filipa Halsmana lasījumi" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://filma.ouje.lv/starptautiska-

zinatniska-konfernce-filipa-halsmana-lasijumi/.  

First week of American culture festival [Electronic resource] / press release from U.S. 

Embassy in Riga. - Online regime. - Mode of access: Internet. URL: http://www.leta.lv/eng/arhivsn/.  

 

Linē A. Austrijas bibliotēka Rīgā - auglīgā desmitgade...: [sakarā ar Austrijas bibl. 

Rīgā LU AB desmitgades jubilejas atzīmēšanu un tai veltīto Austrijas mūzikas 

koncertu 2011. g. 29. jūn.] // Mūsu Rajons. - Nr.7 (2011, jūl.), 4.-5. lpp.: il.  

 

Linē A. "Austruma" lielā diena: [sakarā ar A. Lerha sast. grām. "Akadēmiskā vienība 

"Austrums" 125 gados: (1883-2008)" (Rīga: N.I.M.S., 2011) atvēršanu LU Akad. 

bibl. 2011. g. 28. okt.] // Mūsu Rajons. - Nr. 11 (2011, nov.), 6.-7. lpp.: il.  
Sk. arī: Austruma vēstures grāmatas atvēršana [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.austrums.lv/zinas/austruma-vestures-

gramatas-atversana?gads=2011 

 

Linē A. Bibliotēkas gadsimtu dārgumi: [par 15.-19.gs. izd. izstādes "...ar ķēdi, 

slēdžiem un apkalumiem..." atklāšanu LU Akadēmiskajā bibl.] // Mūsu Rajons. - Nr. 

10 (2011, okt.), 6.-7. lpp.: il. 
 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/
http://www.austrums.lv/zinas/austruma-vestures-gramatas-atversana?gads=2011
http://www.austrums.lv/zinas/austruma-vestures-gramatas-atversana?gads=2011
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Linē A. Dejas vibrācijas fotogrāfijā: [sakarā ar E. Freimanes fotoizstādes "Dejas 

vibrācijas" atklāšanu LU AB 2011. g. 24. martā] // Mūsu Rajons. - Nr. 3 (2011), 6.-7. 

lpp.: il. 
Sk. arī: Eiženijas Freimanes fotoizstādes "Dejas vibrācijas" atklāšana [Elektroniskais resurss] / 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Linē A. "Dzīves garša slēpjas tās garšvielās": [par gleznotāju, dzejnieci, mākslas 

terapeiti, ārsti D. Baumani-Auzu sakarā ar gleznu izstādes atklāšanu un grām. "Divi 

domas" un "Es esmu tevī" prezentāciju LU AB 2011. g. 11. maijā] / tekstā stāsta 

D.Baumane-Auza // Mūsu Rajons. - Nr. 5 (2011, maijs), 4.-5. lpp.: il. 
Sk. arī: Ditas Baumanes-Auzas gleznu personālizstāde "Dziedējošā enerģija mākslā" 

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

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 

Šmitiņa I. Ditas Baumanes-Auzas gleznu personālizstāde [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://kultura.lu/lv/zinas/nc/t/6534/print.ttml.  

 

Linē A. Lapzemes ragana un Somijas kalējs: [par ceļojošās izstādes "Spalvu mešanas 

laiks" atklāšanu LU Akadēmiskajā bibl. 2011. g. 1. dec.] / tekstā stāsta Somijas 

institūta Igaunijā sekretāre Heidi Īvari, izstādes kuratori Indreks Grigors, Markuss 

Toompere // Mūsu Rajons. - Nr. 12 (2011, dec.), 8.-9. lpp.: il. 

 

Linē A. Latvieši Harkovā: [sakarā ar grām. "Latvieši Harkovas pusē" atvēršanu LU 

Akadēmiskajā bibl. 2011. g. jūn.] / tekstā izsakās arī V. Kocere // Mūsu Rajons. - Nr. 

6 (2011, jūn.), 6.-7. lpp.: il. 

 

Linē A. Mihailam Lomonosovam - 300: [par krievu zinātnieku (1711-1765) sakarā ar 

300. dz. d. un pasākumu "Lomonosovs un Latvija" LU Akadēmiskajā bibl. 2011. g. 

28. nov.] tekstā M. Lomonosova, krievu zinātnieka S. Vavilova (1891-1951) 

izteikumi; tekstā fragm. no šveiciešu zinātnieka L. Eilera (1707-1783) vēstules // 

Mūsu Rajons. - Nr. 12 (2011, dec.), 6.-7. lpp.: il. 

 

Linē A. "Neredzīgais Indriķis" gaida atdzimšanu: [par Neredzīgā Indriķa (1783-1828) 

pieminekļa sakārtošanu Rīgā, Pāles ielā 14; fotoreprodukcijas no LU AB Misiņa bibl. 

fondiem] // Mūsu Rajons. - Nr. 4 (2011), 2.-3. lpp.: il.  

 

Linē A. Ritums. Būvnieks un gleznotājs: [par vēsturnieces E. Pētersones tāda paša 

nos. grām. (Rīga: Mansards, 2011) par J. Ritumu atvēršanu un gleznu izstādi LU 

Akadēmiskajā bibl. 2011. g. 24. okt.] // Mūsu Rajons. - Nr.10 (2011, okt.), 4.-5.lpp.: 

il. 

 

Linē A. Rabindranatam Tagorem - 150: [par indiešu rakstnieka, domātāja (1861-

1941) 150.dz. d. velt. izstādes "Rabindranats Tagore Latvijā un pasaulē" atklāšanu LU 

Akadēmiskajā bibl. 2011. g. 30. sept.] / tekstā stāsta Indijas vēstnieks LR A. 

Sadžanhars // Mūsu Rajons. - Nr. 9 (2011, sept.), 4.-5. lpp.: il. 

 

Linē A.  Skola. Izglītība. Grāmata: [par pasākumiem saistībā ar starptautisko konf. 

"Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā", arī par izstādi 2011. g. dec. LU 

AB Reto grām. un rokr. lasītavā par Domskolas vēsturi] // Mūsu Rajons, Nr. 12 

(2011, dec.), 10.-11.lpp.: il.  
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Sk. arī: Stankeviča Z. Starptautiskā konferencē diskutēs par Rīgas Domskolu un izglītības 

pirmsākumiem Baltijā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta/lv/lat/arhivsn/.  

 

Linē A. Ungārija - Latvija: 90 gadu draudzības: [sakarā ar izstādes "Ungārija-Latvija: 

kultūrvēsturiskie sakari" atklāšanu LU AB 2011. g. 20. jūl.] / tekstā izsakās: V. 

Kocere, I. Muižnieks, G. Dabokajs; tekstā Ungārijas Karalistes ārlietu ministra M. 

Banfi (1873-1950) izteikumi // Mūsu Rajons. - Nr. 7 (2011, jūl.), 6.-7. lpp.: il.  

 

Linē A. Viņu nevarēja salauzt: [sakarā ar Jadvigas Radziņas grām. "Mācītājs Jans 

Vasiļevskis (1885-1948). Priestera no Latvijas dzīvesstāsts" atvēršanu LU 

Akadēmiskajā bibl. 2011. g. 10. nov.] / tekstā stāsta J.Radziņa, Latvijas Romas katoļu 

Baznīcas arhibīskaps, metropolīts Z. Stankevičs // Mūsu Rajons. - Nr. 12 (2011, dec.), 

4.-5. lpp.: il. 
Sk. arī: Mežniece I. Priesteris J. Vasiļevskis - dzīve Kristus dēļ līdz galam [Elektroniskais 

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

http://katolis.lv/print.php?parent=4377.  

 

Linē A. Edvards Virza - zināmais un neizzinātais: [par dzejnieka (1883-1940) Kopoto 

rakstu 4. sēj. atvēršanas svētkiem LU Akadēmiskajā bibl. 2011. g. 28. apr.] / tekstā 

stāsta sast., literatūrzinātniece A. Kubuliņa // Mūsu Rajons. - Nr. 4 (2011, apr.), 4.-5. 

lpp.: il. 

 

Linē A. Ziemeļvalstu Venēcija: [sakarā ar izstādes "Hāpsalu senajās fotogrāfijās" 

atklāšanu LU Akadēmiskajā bibl.] / tekstā stāsta Latvijas Universitātes rektors M. 

Auziņš // Mūsu Rajons. - Nr. 6 (2011, jūn.), 4.-5. lpp.: il. 
 

LU Akadēmiskā bibliotēka [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. LU Akadēmiskā 

bibl. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 14. jūn. 

// Latvijas Universitātes 2010. gada publiskais pārskats [Elektroniskais resurss]. - 

Rīga, 2011. - 196.-199. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

zinojumi/gadaparskati/gada-parskats-2010-1.pdf. 
 

LU Akadēmiskā bibliotēka [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2010. g. publikācijas LU 

virtuālajā izstādē]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-

izstades/publikacijas2010/luakadbibl/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 17. 

maijā.  

 

LU Akadēmiskā bibliotēka. - (Citas zinātniskās iestādes). - Tiešsaistes raksts. - Nos. 

no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 6. jūn. // Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Gadagrāmata, 2011 [Elektroniskais resurss] / sast. B. Ādamsone, A. Draveniece, A. 

Edžiņa ... [u.c.]. - Rīga: LZA, 2011. - (2011), 235. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas 

veids: tīmeklis: WWW.URL: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2011.pdf.  
 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Lēnes apriņķa muzeja sagatavoto izstādi "Hāpsalu 

senajās fotogrāfijās" [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 2. jūn.] / inform. sagat. V. 

Mazulis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011.- Nos. no tīmekļa lapas. - 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/parskati-un-zinojumi/gadaparskati/gada-parskats-2010-1.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/parskati-un-zinojumi/gadaparskati/gada-parskats-2010-1.pdf
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Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 14. jūn.  
S. a.: Haapsalu retro photo exhibition unveiled [Electronic resource]: ["Haapsalu in the old 

days"] / LU Press Centre. - Online regime. - Mode of accsess: Internet. URL: 

http://www.lu.lv/eng/news/nc/t/6869/print.html.  

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā fotoizstāde "Margarita Stāraste zīmē" [Elektroniskais 

resurss]: [sakarā ar mākslinieces 97. dz. d. N. Erdmaņa-Stārasta fotoizstādes atklāšana 

LU AB 2011. g. 1. febr., kā arī apskatāma Z. Ērgles 90. jubilejai veltītā izstāde "Pāri 

gadiem cauri dzīvei"] / LETA/LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/5206/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 17. febr.  
Sk. arī: Atklās fotoizstādi "Margarita Stāraste zīmē" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Rabindranata Tagores 150. dzimšanas dienai 

veltīts sarīkojums un izstādes "Rabindranats Tagore Latvijā un pasaulē" atklāšana 

[Elektroniskais resurss]: [2011. g. 30. sept.] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 3. okt.  
Sk. arī: Rabindranata Tagores 150. dzimšanas dienai veltīts pasākums [Elektroniskais resurss]. 

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

http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=14253&type=1. 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Rabindranata Tagores 150. dzimšanas dienai 

veltīts sarīkojums [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/7837/print.html. 

"Zvaigzne ABC" laiž klajā Rabindranata Tagores romānu "Mājās un pasaulē" [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. M. Bērziņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Taivānas dokumentālo filmu vakars 

[Elektroniskais resurss]: [2011. g. 16. maijā] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 13. jūn.  
 

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

stock: [arī par LU AB]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Latvijas Universitāte: gada pārskats = annual report, 

2010 [Elektroniskais resurss] / izd. sagat. LU Sabiedrisko attiecību depart., LU 

Akadēmiskais apg. - Rīga, 2011. - 22. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/par/mediji-izdevumi-

un-multivide/izdevumi/gada-parskats-2010.pdf.  

 

1. februārī tiks atklāta fotoizstāde "Margarita Stāraste zīmē" [Elektroniskais resurss]: 

[sakarā ar mākslinieces 97. dz. d. N. Erdmaņa-Stārasta fotoizstādes atklāšana LU AB 

2011. g. 1. febr., kā arī apskatāma Z. Ērgles 90. jubilejai veltītā izstāde "Pāri gadiem 

cauri dzīvei"] / inform. sagat. A. Ērglis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 

2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/; http://www.leta.lv/foto/preview/?pg. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 17. febr.  
 

http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=14253&type=1
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Publiskais iepirkums: Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko sistēmu 

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos 

[Elektroniskais resurss]: [automātiskās ugunsaizsardzības sistēmu iekārtu apkopes LU 

AB telpās Lielvārdes ielā 24 un Rūpniecības ielā 10 Rīgā] / LETA. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 12. sept.  
 

Pujēna S. Džilindžers pārspēj pats sevi: [arī par K. Šēnhera lugas "Ragana" teksta 

atrašanu LU AB Lielvārdes ielas grāmatu krātuvē] // Latvijas Avīze (Piel. "Nedēļa 

kabatā"; Nr.15). - Nr. 74 (2011, 15. apr.), 5. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.leta.lv/arhivsn/. 
 

Rīgā norisināsies Latvijas ukraiņu diasporas simtgadei veltīta starptautiska konference 

[Elektroniskais resurss]: [2011. g. martā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un LU 

AB] / inform. sagat. L. Muhins. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 12. apr.  
 

Ruks M. Talavijas filistram jauna grāmata: [par LU AB sagat. akadēmiķa E. Blūma 

biobibliogr.] // Universitas. - Nr. 101 (2011), 23. lpp.: il.  
 

Rundāles pils atzīmē 275. jubileju [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 24. maijā ar 

restaurētās Biljarda zāles atklāšanu un izstādi "Biljards un citas spēles"; izmantoti 

eksponāti arī no LU AB] / inform. sagat. Rundāles pils apmeklētāju apkalpošanas un 

sabiedrisko attiecību nod. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 30. maijā.  
Sk. arī: Kozule E. Rundāles pils 275. dzimšanas dienā atklās restaurēto Biljarda zāli 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Rundāles pils atzīmē Kurzemes hercogienes Dorotejas 250. jubileju [Elektroniskais 

resurss]: [ar izstādes "Dievinātā Doroteja" atklāšanu 2011. g. 3. febr. Rundāles pilī; 

izstādē ar hercogieni saistīti eksponāti arī no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LETA, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 17. febr.  
Sk. arī: Ādamsone A. Rundāles pilī Kurzemes hercogienes Annas Šarlotes Dorotejas 

250 gadu jubileju svinēs ar izstādes "Dievinātā Doroteja" atklāšanu [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Sadalītas grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" balvas: [par 2010. g. balvas 

laureātiem; konkursa žūrija darbojās Misiņa bibl.] // Iespiedgrafika. - Nr. 1 (2011), 

[26.]-31. lpp.: il. 

 

Sīpols B. Svētās Annas baznīca: [par Svētās Annas baznīcu un tās iespējamo 

atrašanās vietu Valmierā]. - Bibliogr.: 4.lpp. / Johana Kristofa Broces zīm. // Liesma. 

- (Piel. "Valmierietis"). - Nr. 146 (2011, 21. sept.), 4. lpp.: zīm. 
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Sveicam Margaritu Stārasti!: [97. dz. d. un ar mazdēla N. Erdmaņa-Stārasta veidotās 

fotoizstādes LU AB 2011. g. febr. atklāšanu]. – Paraksts: Latvijas Avīze // Latvijas 

Avīze. - Nr. 22 (2011, 2. febr.), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www/leta.lv/lat/arhivsn/; 

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=296522:sveicam-

margaritu-strasti&catid=91&Itemid=206. 
 

Šmitiņa I. Azerbaidžāna-Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs: [par LU Akadēmiskās 

bibl. veidotās literatūras izstādes atklāšanu Baku Valsts universitātē  2011. g. 4. okt.] 

// Mūsu Rajons. - Nr. 11 (2011, nov.), 4.-5. lpp.: il.  
 

Šmitiņa I. Lietuvas Republikas vēstniecības grāmatu dāvinājums: [2010. g. 16.dec. 

LU AB] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 3 (2011, 14. febr.), 2. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1170&Itemid=47. 
 

Šmitiņa I. Etveša Lorānda Universitātē Budapeštā atklās Johana Kristofa Broces 

izstādi [Elektroniskais resurss]: ["Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas 

zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā", 

veltītu Latvijas, Igaunijas un Ungārijas diplomātisko attiecību atjaunošanas 20. 

gadadienai, 2011. g. 7. dec.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no 

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

http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/9582/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 12. 

dec.  
Sk. arī: Budapeštā atklāj Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss] / inform. 

sagat. Ārlietu ministrijas Inform. un sabiedrisko attiecību departamenta Preses un inform. nod. - 

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

http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2011/12-06/?print=on; http://unity.lv/lv/news/506345/; 

http://zinas.nra.lv.  

Kļanska D. Budapeštā būs apskatāma Broces izstāde [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Etveša Lorānda Universitātē Budapeštā atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/; 

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=15416&type=0; 

http://www.reitingi.lv/printNews.php?id=61022.  

Etveša Lorānda Universitātē Budapeštā atklāta Johana Kristofa Broces izstāde [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. Ārlietu ministrijas Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/; 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2011/12-08/?print=on.  

Johann Christoph Brotze kiállitását megnyitották az ELTE Bölesészettudományi Karán 

[Electronic resource]. - Online regime. - Mode of accsess: Internet. URL: 

http://www.btk.elte.hu/dynpage6.exe?f=frame_prt&pl=b:Doc-

147314&p3=x:FomenuV&p4=f:5&s=SS.  

Johann Christoph Brotze - Lett rendezvény [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of 

accsess: Internet. URL: http://tanuljunklettul.blogger.hu/2011/12/05/johann-christophe-brotze-lett-

rendezveny.  

 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Spalvu mešanas laiks. 

Mūsdienu Lapzemes māksla" [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 1. dec.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/9542/print.html. - Resurss aprakstīts 

2011. g. 5. dec.  

http://www/leta.lv/lat/arhivsn/
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=296522:sveicam-margaritu-strasti&catid=91&Itemid=206
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=296522:sveicam-margaritu-strasti&catid=91&Itemid=206
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Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Spalvu mešanas laiks. Mūsdienu 

Lapzemes māksla" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

Spalvu mešanas laiks. Mūsdienu Lapzemes māksla [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. 

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

http://www.finland.lv/public/Print.aspx?contentid=233264&nodeid=41999&culture=lv-

LV&contentlan=19.  

Karvavahetuse aeg. Lapimaa nüüdiskunst [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of 

accsess: Internet. URL: http://finst.ee/randnaitused/karvavahetuse-aeg-lapimaa-neediskunst.html.  

 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Ungārija - Latvija: 

kultūrvēsturiskie sakari" [Elektroniskais resurss]: [2011. g. 20. jūl.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/7187/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. 

g. 1. aug.  
Sk. arī: Aprit 90 gadu kopš Latvijas un Ungārijas diplomātisko attiecību nodibināšanas 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. Ārlietu ministrijas Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

Atklās izstādi "Ungārija - Latvija: kultūrvēsturiskie sakari" [Elektroniskais resurss] / inform. 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Izstādes "Ungārija - Latvija: kultūrvēsturiskie sakari" atklāšana [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=13536&type=1.  

Ungārijas-Latvijas attiecību 90. gadadiena [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/LV/lv/lv_Hirek/level_evfordulora_20110720.htm.  

A magyar-lett kapcsolatok 90. évfordulója [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of 

accsess: Internet. URL: 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/LV/hu/Hirek/level_evfordulora_20110720.htm.  

 

Šmitiņa I. Māksliniekam Jānim Ritumam veltīta izstāde LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar E. Pēterones grām. "Ritums. Būvnieks un 

gleznotājs" atvēršanu un J. Rituma gleznu izstādes atklāšanu 2011. g. 24. okt.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/8921/print.html. - Resurss aprakstīts 

2011. g. 24. okt.  
Sk. arī: Kļanska D. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atvērs grāmatu par Jāni Ritumu un atklās 

viņa gleznu izstādi [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Elitas Pētersones grāmatas "Ritums. Būvnieks un 

gleznotājs" atvēršana un Jāņa Rituma izstādes atklāšana [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Ritums. Būvnieks un gleznotājs [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.tvnet.lv/izklaide/gramatas/404580-

ritums_buvnieks_un_gleznotajs. 

 

Šmitiņa I. Šauļu Universitātē atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais 

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

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 2011. g. 27. maijā Šauļu 

Universitātes bibl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2011. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/6781/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 13. jūn.  
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Sk. arī: 27. maijā Šauļu Universitātes bibliotēkā tiks atklāta Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas sagatavotā izstāde "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu 

un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. LR vēstniecība Lietuvas Republikā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=12994&type=0. 

Lastovska A. Šauļu Universitātē tiks atklāta LU sagatavota izstāde par Livonijas zīmējumu 

aprakstu kolekciju [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 

Latvijas vēstnieks Lietuvā uzrunās Johana Kristofa Broces izstādes atklāšanas dalībniekus 

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

http://www.mfa.gov.lv/lv/vilnius/jaunumi/zinas/2011/05-26/?print=on. 

Latvijas vēstnieks Lietuvā uzrunās Johana Kristofa Broces izstādes atklāšanas dalībniekus 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. LR vēstniecība Lietuvas Republikā. - Tiešsaistes pakalpojums. 

- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Lietuvā atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://zinas.nra.lv/izklaide/p-s-

kultura/izstades/48334-lietuva-atklas-johana-kristofa-broces-darbu-izstadi.htm. 

Šauļu Universitātē atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss] / inform. 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Šmitiņa I. Edvarts Virza "Raksti", 4. sējums [Elektroniskais resurss]: [4. sēj. 

atvēršanas svētki LU AB 2011. g. 28. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2011. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/6363/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 2. maijā.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Edvarta Virzas "Rakstu" 4. sējuma atvēršanas 

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

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

Tomsone D. Notiks latviešu literatūras klasiķa Edvarta Virzas "Rakstu" sējuma atvēršanas 

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

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Taimiņa A. Materiāli par Domskolu LU Akadēmiskajā bibliotēkā - vecākajā Baltijas 

publiskajā bibliotēkā (1524): [sakarā ar Rīgas Domskolas 800 gadu jubileju]. - 

Bibliogr.: 210.-213. lpp. (38 nos.). - (Rīgas bibliotēkas un muzeji - Domskolas 

vēstures glabātāji). - Īsas ziņas par aut.: 274. lpp. // Rīgas Domskola un izglītības 

pirmsākumi Baltijā: starptautiskas konf. zin. rakstu krāj., Rīgā, 2011. g. 2.-3. dec. / 

Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asoc.; sast.: A. Krūze, I. Ķestere, A. Zigmunde. - 

Rīga: RaKa, 2011. - 201.-213. lpp.  

 

Taimiņa Aija, par viņu. 

Strode R. Dantes Aligjēri biedrība 1.jūlijā aicina iepazīt Itālijas kultūru: [par Itālijas-

Latvijas Kultūras biedrības organizēto konf. "Itālijas atspulgi Latgales kultūrā un 

vēsturē" Krāslavā; dalībn. ar ref. arī LU AB speciāliste A. Taimiņa] // Vietējā. - Nr. 

25 (2011, 25. jūn.), 7. lpp.: il. 

 

Tiļļa A. Ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem: [par LU AB veidoto 15.-19. gs. vēsturisko 

grāmatu iesējumu izstādi 2011. g. rudenī] // Mājas Viesis. - Nr. 22 (2011, 11./24. 

nov.), [61.] lpp.: il.  
 

Ungārijas un Latvijas kultūrvēsturiskie sakari Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [izstādes „Ungārija-Latvija: kultūrvēsturiskie 

sakari” atklāšana LU AB 2011. g. 20. jūl. veltītu Ungārijas un Latvijas diplomātisko 

attiecību 90. gadadienai] / pēc I. Šmitiņas inform. mater. sagat. M. Jēkabsone. - 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=12994&type=0
http://www.mfa.gov.lv/lv/vilnius/jaunumi/zinas/2011/05-26/?print=on
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(Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2011. gada aprīlis-augusts)). - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Tiešsaistes raksts. - Resurss aprakstīts 2011.g. 16. dec. // Bibliotēku Pasaule 

[Elektroniskais resurss]. - Nr. 54/55 (2011), 93.-95. lpp.: il. - Tiešsaistes žurn. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-pasaule/BP-54-

55.pdf. 
 

Vēstnieks Krievijā Edgars Skuja atklāj Latvijas kultūras dienas [Elektroniskais 

resurss]: [2011. g. 11. apr. Maskavas Valsts universitātē Filoloģijas fakultātes Baltu 

valodu centrā; arī par LU AB mācību un uzziņu literatūras dāvinājumu centram] / 

inform. sagat. M. Bišofa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2011. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 29. apr.  
 

Zanders O. Mans redzes lauks ir visa pasaule ...: [intervija ar grāmatzinātnieku, 

ilggadēju LAB darbin. O. Zanderu sakarā ar 80. dz. d.] / O. Zanders; intervēja L. 

Guļevska; ar red. inform. par aut. // Mistērija. - Nr. 4 (2011), 2.-7. lpp.: il.  

 

Zubko M. Jāņa Gleizda atgriešanās mājās: [par tikšanos ar fotomāksl. J. Gleizda 

(1924-2010) dzīvesbiedri A. Gleizdu un Gleizdu ģimenes un LU Akadēmiskās bibl. 

dāvinājumu Nautrēnu vidusskolai (Rēzeknes novads)] / M. Zubko, V. Miščenko // 

Rēzeknes Vēstis. - Nr. 2 (2011, 6. janv.), 8. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://news.rv.lv/2011/01/06/jana-gleizda-atgriesanas-majas/. 

 

Zubko M. Jāņa Gleizda atgriešanās mājās [Elektroniskais resurss]: [par tikšanos ar 

fotomāksl. J. Gleizda (1924-2010) dzīvesbiedri A. Gleizdu un Gleizdu ģimenes un LU 

Akadēmiskās bibl. dāvinājumu Nautrēnu vidusskolai (Rēzeknes novads)] / M. Zubko, 

V. Miščenko // Nautrēnu Ziņas: Nautrēnu pagasta pašvaldības informātīvais 

izdevums: e-avīze. - Nr 1 (2011, janv.): il. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rēzekne: 

Rēzeknes novada inform. portāls, 2011. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.rezeknesnovads.lv/res/content ... pdf. 

 

Azərbaycan - Latviya: mədəni-tarixi dialoq: Latviya Universitetinin Akademik 

kitabxana fondlarindan, 4 oktyabr-4 noyabr, 2011-ci il. / [I. Šmitiņa]; design A. 

Plotka; [LU Akadēmiskā bibl. - Rīga, 2011]. - 1 lp. saloc. 6 lpp.: il. - Teksts 

azerbaidžāņu val. 

Johann Christoph Brotze: Johann Christoph Brotze rajz-és leírásgyűjteménye a 

Baltikumról a Lett Egyetem Akadémiai Könyvtárában: kiállitás = The collection of 

Johann Christoph Brotze's drawings and descriptions on the Baltics at the Academic 

Library of the University of Latvia: [LU Akadēmiskās bibl. veidotā izstāde Etveša 

Loranda Universitātē Budapeštā] / [V. Mazulis]; design A. Plotka; [LU Akadēmiskā 

bibl. - Riga, 2011]. - 1 saloc. lp. 6 lpp.: il. - Teksts paral. ungāru un angļu val. 

 

Jakutienė R. Paroda iš Latvijos: [par LU Akadēmiskās bibl. sagatavotās izstādes 

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

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu Šauļu Universitātes bibl. 

(Lietuva) 2011. g. 27. maijā] // Tarp knygų (Vilnius). - N 7/8 (2011, liepa/rugpj.), p. 

28-29: il. 

http://www.url/
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-pasaule/BP-54-55.pdf
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-pasaule/BP-54-55.pdf
http://www.url/
http://www.rezeknesnovads.lv/res/content
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S. a.: Anonsas: Atidaroma mokytojo, kraštotyrininko Johano Kristopo Brocės (Johann 

Cristoph Brotze, 1742-1823) piešinių paroda (iš Latvijos universiteto akademinės bibliotekos 

kolekcijos) [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of accsess: Internet. URL: 

http://www.bns.lt/topic/931/news/37074531/. 

Šiaulių universitete - Johano Kristopo Brocės paroda [Electronic resource]. - Online regime. - 

Mode of accsess: Internet. URL: http://www.etaplius.lt/Kultura/2011-metai-geguzes/Siauliu-

universitete-Johano-Kristopo-Broces-paroda. 

Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta unikali latvių paroda [Electronic resource]: [gegužės 

27 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta mokytojo, kraštotyrininko Johano Kristopo Brocės 

(Johann Cristoph Brotze, 1742-1823) piešinių paroda iš Latvijos universiteto akademinės bibliotekos 

kolekcijos] / parengė RsV tarnyba, Zenono Ripinskui nuotr. - Online regime. - Mode of accsess: 

Internet. URL: http://www.su.lt/siauliu-universiteto-naujienos/442-kultranaujienos/5550-iauli-

universiteto-bibliotekoje-atidaryta-unikali-latvi-paroda. 

Šiaulių universiteto bibliotekoje - unikalios parodos atidarymas [Electronic resource]. - Online 

regime. - Mode of accsess: Internet. URL: http://alkas.lt/2011/05/26/siauliu-universiteto-bibliotekoje-

%e2%80%93-unikalios-parodos-atidarymas/#more-22478. 

Šiaulių universiteto bibliotekoje - unikalios parodos atidarymas [Electronic resource]. - Online 

regime. - Mode of accsess: Internet. URL: 

http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1368638&tipas=Atspausdinti. 

 

Lieģeniece I. Wywiad z Jadvigą Radzinią: (z okazji wydania książki "Ks. Jan 

Wasilewski. Życie kapłana z Łotwy"): [par J. Radziņas grām. "Priesteris Jans 

Vasiļevskis. Garīdznieka no Latvijas dzīvesstāsts" (Lublin; Jelgava, 2011) poļu val. 

atvēršanu LU AB 2011. g. 10. nov.] // Polak na Łotwie. - N 2 (2011), p. 15-16: il.  
 

Morozov A. Northern Leonardo: the tercentenary of the birth of the great russian 

scientist was marked in November: [inform. also about sci. conf. in Latvia, Latv. 

Academic Library of Latv. Univ.] // Amber Bridge: Baltic civilization: heritage and 

prospects. - N 4 (2011), p. 62-67: ill.  
 

Žadeikytė R. Universitetų draugustė vainikuota paroda: ["Johana Kristofa Broces 

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

Akadēmiskajā bibliotēkā" 2011. g. Šauļu Universitātes bibl.] // Šiaulių kraštas. - 

(2011, gegužes 28), p. 18: il.  
 

В курсе событий: [об Украинском информ. центре в АБ ЛУ, основанном в 5 окт. 

2004 г.] // Телеграф (Прил. "Латвия - Украина"). - N 163 (24 авг. 2011), с. 7.  

 

В Латвийском университете отметили 300-летний юбилей Михаила Ломоносова 

[Электрон. ресурс]: [25 нояб. 2011 г. в конференц-зале Акад. б-ки ЛУ]. - Online 

режим. - Рига: SIA Latvijas Tālrunis. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://www.baltic-course.com/rus/education/?doc=49404&ins_print. - Ресурс описан 

5 дек. 2011 г. 
См. также: В Академической библиотеке Латвийского университета отметили 300-

летний юбилей Ломоносова [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://www.amberbridge.org/newstext?id=10646&tid=-1&year=2011&month=11.  

Вернуть рижской шлоде имя Ломоносова [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: сеть WWW.URL: http://www.russkijmir.lv/.  

28 дней до рождения гения [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: сеть 

WWW.URL: 

http://www.rigasatbalss.lv/Web.nsf/0/9E66EAD2F23BDFEAC22579310056433E?OpenDocument. 

 

Дзилна Сармите, о ней. 

http://www.bns.lt/topic/931/news/37074531/
http://www.etaplius.lt/Kultura/2011-metai-geguzes/Siauliu-universitete-Johano-Kristopo-Broces-paroda
http://www.etaplius.lt/Kultura/2011-metai-geguzes/Siauliu-universitete-Johano-Kristopo-Broces-paroda
http://alkas.lt/2011/05/26/siauliu-universiteto-bibliotekoje-%e2%80%93-unikalios-parodos-atidarymas/#more-22478
http://alkas.lt/2011/05/26/siauliu-universiteto-bibliotekoje-%e2%80%93-unikalios-parodos-atidarymas/#more-22478
http://alkas.lt/2011/05/26/siauliu-universiteto-bibliotekoje-%e2%80%93-unikalios-parodos-atidarymas/
http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1368638&tipas=Atspausdinti
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Засiдания координацiйної Ради [Электрон. ресурс]: [27 грудня 2011 г.; о вручив 

Почеснi грамоти Мiнiстерства закордонных справ України активiстами 

латвiйського українства С. Дзiлни]. - Online режим. - Київ: Мiнiстерства 

закордонных справ України, 2011. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://www.mfa.gov.ua/latvia/ua/news/print/73946.htm. - Ресурс описан 30 дек. 

2011 г.  
 

Дзилна Сармите, о ней. 

Зубко М. Возвращение домой Яниса Глейзда: [о мероприятии в наутренской 

шк. 10 дек. 2010 г., участвовали также директор АБ ЛУ В. Коцере и рук. Укр. 

информ. центра С. Дзилна] / М. Зубко, В. Мищенко // Резекненские вести. - N 2 

(6 янв. 2011), с. 8: ил.  

 

Коцере Вента, о ней. 

Зубко М. Возвращение домой Яниса Глейзда: [о мероприятии в наутренской 

шк. 10 дек. 2010 г., участвовали также директор АБ ЛУ В. Коцере и рук. Укр. 

информ. центра С. Дзилна] / М. Зубко, В. Мищенко // Резекненские вести. - N 2 

(6 янв. 2011), с. 8: ил.  

 

Коцере Вента, о ней. 

Строим мост вместе!: [в Риге 25 мая 2011 г. впервые собрались члены 

Консультационного совета Amber Bridge fonds (Латвия) и Института 

балтийской цивилизации (Москва); председатель совета избрана директор Латв. 

акад. б-ки ЛУ В. Коцере] // Час. - N 104 (31 мая 2011), с. 7. - Доступен также 

электрон. ресурс: http://www.chas.lv/society/theme/city/8517-stroim-most-

vmeste.html. 
S. a.: Baltic Institute of Civilization (Latvia) is building a new platform for cooperation 

[Electronic resource]: [about first meeting of the Advisory Board of the Institute of Baltic Civilization, 

May 25, 2011; participiant also V. Kocere, Director of the Academic Library of Latv. Univ.]. - Online 

regime. - Mode of access: Internet. URL: http://bakutoday.net/baltic-institute-of-civilization-latvia-is-

building-a-new-platform-for-cooperation.html.  

См. также: В Риге впервые собрались члнеы Консультативного совета Amber Bridge 

Baltic fonds (Латвия) и Института балтийской цивилизации (Латвия) [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.d-pils.lv/news/1019037. 

В Риге соберется Консультативный совет Института балтийской цивилизации (Латвия) 

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

http://www.upmonitor.ru/news/909415a/0/print.  

Институт Балтийской цивилизации. Латвия строит новую площадку для сотрудничества 

[Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://pdacom.ru/kultu/news_2011-

05-27-07-11-31-577.html.  

Институт Балтийской цивилизации. Латвия строит новую площадку для сотрудничества 

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

http://perinskih.ru/kulmztura/news_2011-05-27-11-17-01-961.html.  

Институт Балтийской цивилизации. Латвия строит новую площадку для сотрудничества 

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

http://www.blogwud.ru/kulmztura/news_2011-05-27-16-24-12-724.html.  

Институт Балтийской цивилизации (Латвия) строит новую площадку для 

сотрудничества [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://geraldyka.com/php/print.php?nma=news&id=54.  

Павук О. В Риге прошло первое заседание Консультативного совета Amber Bridge Baltic 

fonds [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.baltic-

course.com/rus/good_for_business/&doc=41433.  
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Коцере Вента, о ней. 

Яковлев А. Мост, который построил Андрей: [о годовщины созданий междунар. 

ассоц. "Янтарный мост"; председателем консультативного совета Amber Bridge 

Baltic fonds избрана директор Латв. акад. б-ки ЛУ В. Коцере] /интервью вела В. 

Поспелова // Телеграф. - N 227 (23 нояб. 2011), с. 10: ил. - Доступен также 

электрон. ресурс: http://www.telegraf.lv/news/severnoe-zerkalo-sredizemnomorskoi-

civilizacii/ print; http://www.leta.lv/rus/arhivsn/.  

 

Латыши и Харьков [Электрон. ресурс]: [о презентация макета издания „Латыши 

на Харьковщине” марте 2011 г., которой темой заинтересовалась Латв. Акад. б-

ка ЛУ]. - Online режим. - Харьков: Методист библиотеки: Блог науч.-метод. 

отдела Харьковской гос. науч. б-ки им. В.Г. Короленко, 2011. - Вид доступа: 

сеть WWW.URL: http://metodist-biblioteki.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html 
 

Лебедева Н. "Всегда с надеждой": [в связи с отметием 140-летий укр. 

писательницы Л. Украинки в Акад. б-ке ЛУ в февр. 2011 г.] // Вести сегодня 

плюс. - N 18 (3 марта 2011): ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.ves.lv/article/164017.  

 

Лебедева Н. Ломоносов в пейзаже Латвии: [о праздновании 300-летия со дня 

рождения рус. ученого М. Ломоносова (1711-1765) в Риге, также в Латв. акад. б-

ке ЛУ ] // Вести сегодня. - N 181 (30 нояб. 2011), с. 7: ил. - Доступен также 

электрон. ресурс: http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/n-lebedeva-lomonosov/. 
 

Лебедева Н. Начинаем с "Наталки Полтавки": [пьеса И. Котляревсого в Акад. б-

ке ЛУ 26 марта 2011 г. укр. народного театра в Риге] // Вести сегодня. - N 47 (25 

марта 2011), с. 2: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.ves.lv/article/166891.  

 

Лебедева Н. Наши земляки в Харькове: [в связи с презентацией в Акад. б-ке 

Латв. ун-та изд. в Харькове (Украина) сб. арх. док. и материалов на рус. яз. 

"Латыши на Харьковщине" о латышах в Харков. обл. с середины 19-го в. до 80-

х гг. 20-го в. 3 июня 2011 г.] / в тексте рассказывает рецензент сб., директор б-

ки В. Коцере // Вести сегодня. - N 96 (1 июля 2011), с. 10: ил. 
См. также: "3 червня 2011 року ... " [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: 

Сеть. URL: http://www.mfa.gov.ua/latvia/ua/news/print/60617.htm.  

Латвiйська Академiчна бiблiотека (Латвiя) [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть. URL: http://www.archives/kharkov.ua/Mijnarodna_diialnist.html.  

Латыши на Харьковщине [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://defense.com.ua/news/55/166.html.  

Латышская диаспора в Харькове [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: 

Сеть. URL: http://www.urus.su/76/64906826.htm.  

Лебедева Н. Наши земляки в Харькове [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть. URL: http://www.leta.lv/rus/arhivsn/; 

http://www.mfa.gov.ua/latvia/ua/publication/print/54057.htm.  

Момот Л. Архив хранит еще много тайн [Электрон. ресурс] / беседу вела О. Азизьян. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://site.kh.ua/uk/derzhavniy-arch-v-chark-vsko-

oblast/archiv-chranit-esche-mnogo-tayn/druk.  

Пилип Л. Латиський слiд у Харьковi: новi обриси [Электрон. ресурс]. - Online режим. - 

Вид доступа: Сеть. URL: http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24231387.html 

.  

http://metodist-biblioteki.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html
http://metodist-biblioteki.blogspot.com/
http://metodist-biblioteki.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html
http://www.mfa.gov.ua/latvia/ua/news/print/60617.htm
http://www.archives/kharkov.ua/Mijnarodna_diialnist.html
http://defense.com.ua/news/55/166.html
http://www.urus.su/76/64906826.htm
http://www.mfa.gov.ua/latvia/ua/publication/print/54057.htm
http://site.kh.ua/uk/derzhavniy-arch-v-chark-vsko-oblast/archiv-chranit-esche-mnogo-tayn/druk
http://site.kh.ua/uk/derzhavniy-arch-v-chark-vsko-oblast/archiv-chranit-esche-mnogo-tayn/druk
http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24231387.html
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При поддержке Анатолия Денисенко вышла уникальная книга о Харьковщине 

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

http://denisenko.kharkov.ua/news/74-2011-11-14.html.  

Украинский посол Анатолий Олийник: "Я просто потрясен успехами Даугавпилса!" 

[Электрон. ресурс]: интерьвю: [визит посла в Даугавпилс и дар кн. "Латыши на Харьковщине" 

меру города] / В. Веретенников. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.nasha.lv/rus/novosti/news/Interwie61864/comments/.  

 

Лебедева Н. Потоцкий и Хальсманн: [также фотоснимок с В. Коцере и др. в 

духе Ф. Хальсмана у памятника художнику в Риге] // Вести сегодня. - N 66 (3 

мая 2011), с. 3: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.ves.lv/article/171419. 
 

Лебедева Н. Президентский подарок: [дар 136 книг от президента Украины В. 

Януковича Акад. б-ки ЛУ] / в тексте рассказывают врем. поверен. в делах 

Украины в Латв. Респ. А. Кушнир, директор б-ки В. Коцере, сопред. Союза 

украинцев Латвии В. Стефанович // Вести сегодня плюс. - N 7 (24 янв., 2011), с. 

10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.ves.lv/article/158992; 

http://www.d-pils.lv/news/1003933; 

http://www.leta.lv/rus/arhivsn/print/?id=861641CE-832A-4CFD-A4A3-

C060580DDD72&type=news.  

 

Лебедева Н. Рушник на весь мир: [об акции "Вышиваем "Рушник украинцев 

Латвии"" и о предположении вышитого рушника подарить украинскому центру 

Акад. б-ки ЛУ] // Вести сегодня. - N 184 (6 дек. 2011), с. 10: ил. - Доступен 

также электрон. ресурс: http://www.ves.lv/article/196714.  
 

Лебедева Н. Ценный подарок: [книжный дар Акад. б-ки ЛУ из Нац. б-ки 

Украины им. В. И. Вернадского] // Вести сегодня плюс. - N 51 (27 июня 2011), с. 

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

Морозов А. Северный Леонардо: в ноябре исполнилось 300 лет со дня рождения 

великого российского ученого Михаила Ломоносова: [информ. также о науч. 

конф. в Латвии, Акад. б-ке ЛУ] // Янтарный мост: балтийская цивилизация: 

наследие и перспективы. - N 4 (2011), с. 62-67: ил.  

 

Страдиньш Я.  Вернуть рижской школе имя Ломоносова!: [беседа с акад.: в 

связи с 300-летием со дня рождения рус. ученого М. Ломоносова (1711-1765) и 

мероприятием в Латв. акад. б-ке ЛУ нояб. 2011 г.] / записал И. Ватолин // Час. - 

N 230 (28 нояб. 2011), с.11: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.chas-daily.com/win/2011/11/28/g_030.html?r=32&printer=1. 

http://denisenko.kharkov.ua/news/74-2011-11-14.html

