
Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2019. gadā 

 

Ar izstādi Rīgā sāk "Brīvā Viļņa" 70. jubileju: [ar fotoizstādi "Salacgrīva mūsdienu 

acīm" LU Akadēmiskajā bibliotēkā] // Auseklis. – Nr. 21 (2019, 20. febr.), [1.] lpp.  

 

Atklāta Johanam Kristofam Brocem un LU simtgadei veltīta izstāde: [par Rīgas 

Ķeizariskā liceja pedagoga J. K. Broces (1742-1823) zīmējumu ceļojošās izstādes, 

veltītu Latvijas Universitātes pastāvēšanas 100. gadadienai, atklāšanu Jēkabpilī] / mater. 

sagat. L. Ābolniece // Jaunais Vēstnesis. – Nr. 18 (2019, 3. maijs), 8.–9. lpp.: il. 
Sk. arī: Izstādes vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā: [4. maijā arī „Johana Kristofa Broces (1742–1823) 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija” Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas sagatavotā 

izstād]. – (Bibliotēkās) // Jēkabpils Vēstis. – Nr. 4 (2019, apr.,), 11. lpp. – Pieejams arī: 

https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/jekabpils-vestis/2019/jekabpilsvestis2019-aprilis-web.pdf. 

 

Blumbergs P. "Par saiti, kas vieno un spēcina": [laikr. "Laiks" 70 gadu pastāvēšanas 

sarīkojums LU Akadēmiskajā bibliotēkā 2019. g. 20. jūn.; pateicība arī Misiņa 

bibliotēkas vadītājai G. Jaunmuktānei par laikraksta vēsturiskās izstādes iekārtošanu] // 

Laiks. – Nr. 24 (2019, 6./12. jūl.), 3.–4. lpp.: il. 

 

Dreimane J. Bibliotēkas Latvijā [Elektroniskais resurss]: [inform. arī par J. Misiņa, LU 

AB bibliotēku] / J. Dreimane, A. Vilks. – Rīga: LNB, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. 

– Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/21167-bibliotēkas-Latvijā. – Resurss 

aprakstīts 2020. g. 19. apr. 

 

Elsiņa I. Novada bibliotēkā atklās ceļojošo izstādi : [par Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošo izstādi "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums 

Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija" Madonas novada 

bibliotēkā] // Stars. – Nr. 119 (2019, 15. okt.), 4. lpp. 

 

Elsiņa I. Unikāla izstāde novada bibliotēkā : [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās 

bibliotēkas ceļojošās izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas 

novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes 

Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu Madonā] / tekstā stāsta Latvijas Universitātes 

Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova // 

Stars. – Nr. 121 (2019, 18. okt.), 4. lpp. : ģīm. 

 

Eltermane L. Aizvadīts LU simtgades J. K. Broces ceļojošās izstādes LU filiālēs 

noslēguma pasākums [Elektroniskais resurss] : [2019. g. 19. dec. LU AB]. Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/57430/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Eltermane L. Jāņa Akuratera grāmatas "Degoša sala" ukraiņu valodā prezentācija 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 17. janv. LU AB sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību 

Latvijā]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48113/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  
Sk. arī: Eltermane L.LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Jāņa Akuratera grāmatas “Degoša sala” ukraiņu 

valodā prezentācija [Elektroniskais resurss] : [17. janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48128/  

 

https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/jekabpils-vestis/2019/jekabpilsvestis2019-aprilis-web.pdf
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48128/
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Eltermane L. Eiropas starptautiskās izstādes "Rēriha pakts – miers caur kultūru" 

atklāšana [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2019. g. 2. aug.]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50719/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika Eiropas Starptautiskās izstādes "Rēriha pakts – 

miers caur kultūru" atklāšana [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/51186/.  

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Eiropas Starptautiskās izstādes "Rēriha pakts – miers 

caur kultūru" atklāšana [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.kultura.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50893/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50892/ . 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Eiropas Starptautisko izstādi "Rēriha pakts – miers caur kultūru" 

[Elektroniskais resurss] / pec L. Eltermanes inform. – Pieejams: http://leta.lv/archive/search; 

https://lat.bb.lv/raksts/sabiedriba/2019/08/02/lu-akademiskaja-biblioteka-atklas-eiropas-starptautisko-

izstadi-reriha-pakts-miers-caur-kulturu.  

Выставка “Пакт Рериха. Мир через Культуру” в Риге. Анонс [Электрон. ресурс]. – Доступен: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6320. 

Голубева М. И. Открытие выставки – "Пакт Рериха -мир через культуру" в Риге [Электрон. 

ресурс]: [в Акад. б-ке Латв. ун-та 2 авг. 2019 г. ]. – Доступен: 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6346. 

Презентация выставки "Пакт Рериха – Мир через Культуру"в Риге. 02 08 19 [Электрон. ресурс]. – 

Доступен: https://www.youtube.com/watch?v=XuuzfPg_L4E. 

Николай Рерих: “Там, где Культура, там и мир” [Электрон. ресурс]. – Доступен: 

https://www.grani.lv/daugavpils/112276-nikolay-rerih-tam-gde-kultura-tam-i-mir.html 

 

Eltermane L. ERASMUS+ personāla mobilitātes ietvaros LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

uzņēma kolēģi no Insbruka Universitātes bibliotēkas [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 

no 26. līdz 30. aug. M. Šternu (Monika Stern) no Insbrukas Universitātes un Tiroles 

Nacionālās bibliotēkas]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51338/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  

 

Eltermane L. Ērika Jēkabsona monogrāfijas "Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības, 

1918-1940" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2019. g. 5. apr.] / LU 

Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49214/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  
Sk. arī: Tiks atvērta Ērika Jēkabsona monogrāfija "Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības, 1918-1940” 

[Elektroniskais resurss] / LU Akadēmiskā bibliotēka. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/49191/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49191/ 

 

Eltermane L. Kolektīvās monogrāfijas "Latvija-Baltkrievija: 1918-2018" un zinātnisko 

rakstu krājuma "Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem" prezentācija 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 29. janv. LU AB]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48185/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika monogrāfijas "Latvija-Baltkrievija: 1918-2018" 

un zinātnisko rakstu krājuma "Latvieši un baltkrievi: cauri gadsimtiem" prezentācija [Elektroniskais 

resurss]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48328/.  

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks baltkrievu grāmatu prezentācija [Elektroniskais 

resurss]: [29. janv.]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48184/  

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā pēta latviešu un baltkrievu attiecības gadsimta laikā 

[Elektroniskais resurss]: [baltkrievu grāmatu prezentācija 29. janv.]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-

mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48325/ 

 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48325/
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48325/
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Eltermane L. Krievu kultūras dienu ietvaros LU Akadēmiskajā bibliotēkā aizvadīts 

dzejas vakars [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 31. maijā]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50374/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rīgas Rīnūžu vidusskola 

paraksta sadarbības memorandu [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 11. jūn.]. – Rīga: 

LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50337/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka uzņēma starptautiskā 

semināra "Bibliotēka bez robežām" dalībniekus [Elektroniskais resurss]: [no V. 

Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas, 2019. g. 

16. sept.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51780/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. 

 

Eltermane L. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās delegācija no 

Azerbaidžānas [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 12. jūn.]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50338/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50327 . – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Eltermane L. Azerbaidžānas delegācija iepazīst Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50457/.  

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumiem uzstāsies Baltkrievijas 

vēsturnieki [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 26. sept.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51527/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumiem uzstājās Baltkrievijas vēsturnieki 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51785/. 

Kārtējais Misiņa kluba lasījums [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2019. g. 30. maijā žurnālista V. 

Hermaņa lasījums "Laikraksts "Cīņa" 20. gs. 60.–70. gados un nams Blaumaņa ielā 38/40"] / LU 

Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga: LU, 2019. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50069/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāts Kazahstānas informācijas centrs 

"Abajs" [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 26. apr.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49653/ ; 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49654/ . – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāts Kazahstānas Informācijas centrs “Abajs” [Elektroniskais 

resurss] / inform. sagat. L. Eltermane. Pieejams: https://www.biblioteka.lv/lu-akademiskaja-biblioteka-

atklats-kazahstanas-informacijas-centrs-abajs-articleitem-49308/  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāts Kazahstānas informācijas centrs "Abajs" [Elektroniskais resurss] / 

inform. sagat. L. Eltermane. – Pieejams: https://www.leta.lv/archive/search/. 

Rīgā atvērts pirmais Baltijā Kazahstānas informācijas centrs [Elektroniskais resurss]: [2. maijs 2019; 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas telpās svinīgi atvērts pirmais Baltijas valstīs Kazahstānas 

kultūras un informācijas centrs, kas nosaukts kazahu domātāja Abaja vārdā] / portāls nra.lv. – Pieejams: 

https://nra.lv/latvija/279700-riga-atverts-pirmais-baltija-kazahstanas-informacijas-centrs.htm. 

В Риге открылся первый в Балтии информационный центр Казахстана [Электрон. ресурс]: в Акад. 

б-ке Латв. ун-та информ. центр Казахстана им. Абая. – Доступен: 

http://www.freecity.lv/obshestvo/58681/ж http://www.baltic-

course.com/rus/good_for_business/?doc=148872&underline=латвийского. 
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В столице Латвии впервые открылся Казахстанский информационный центр Абай [Электрон. 

ресурс] / посольство Республики Казахстана в Литовской республике. – Доступен: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-riga?lang=ru. 

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiek azerbaidžāņu valodas nodarbības 

[Elektroniskais resurss]: [sākot ar 2018. g. nov.]. – Rīga: LU, 2019. – P Tiešsaistes 

pakalpojums. – ieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50028/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēka aicina uz azerbaidžāņu valodas nodarbībām 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB Starpkultūru dialoga centrs un Azerbaidžānas Republikas vēstniecība 

Latvijā; pirmā nodarbība 2019. g. 5. septembrī]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/51188/. 

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Miroslava Dočineca grāmatas "Ilgu 

mūžu. Laimīgu mūžu" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 15. febr.]. – 

Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/48354/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48470/ . 

– Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika Miroslava Dočineca grāmatas "Ilgu mūžu. 

Laimīgu mūžu" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/48693/. 

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks ungāru dzejnieka Ģerģa Mandiča 

radošais vakars [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 24. sept.]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/51474/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāts Eiropas dokumentācijas punkts 

un notiks pilsoņu dialogs "Kādu dziesmu dziedāsim jaunajā Eiropā?" [Elektroniskais 

resurss]: [2019. g. 24. apr.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49513/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  
Sk. arī: Atklāts Eiropas informācijas centrs [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4980&Itemid=43; 

http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4997&Itemid=570. 
Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāts Eiropas Informācijas punkts [Elektroniskais resurss]. – 

Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49649/. 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas 

pētījumu institūta Eiropas dokumentācijas centru atklāts Eiropas informācijas punkts [Elektroniskais 

resurss]: [2019. g. 24. apr.]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49642/. 

Eltermane L. Noticis Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūta Eiropas 

dokumentācijas centra sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku rīkotais pilsoņu dialogs "Kādu dziesmu 

dziedāsim jaunajā Eiropā?" [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 24. apr. LU AB]. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49651/.  

Eltermane L. Noticis pilsoņu dialogs “Kādu dziesmu dziedāsim jaunajā Eiropā?” [Elektroniskais resurss]: 

[2019. g. 24. apr. LU AB]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49650/  

Eltermane L. Tiks atklāts Eiropas informācijas punkts un notiks pilsoņu dialogs "Kādu dziesmu 

dziedāsim jaunajā Eiropā?" [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/49515/  

Pilsoņu dialogs “Kādu dziesmu dziedāsim jaunajā Eiropā?” [Videoieraksts]: [2019. g. 24. apr.]. – 

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=oq50VRf7WFI&ab_channel=lzalatvia; 

http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5002&Itemid=570. 

Tiks atklāts Eiropas dokumentācijas centrs [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4974&Itemid=43. 
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Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās Korejas republikas vēstnieks Latvijā 

Songdžins Hans [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 14. febr.]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/48694/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Eltermane L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās ukraiņu žurnālists Oļegs Kudrins 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 14. jūn.]. – Rīga: LU, 2019. – P Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50375/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Eltermane L. Parakstīts LU Akadēmiskās bibliotēkas un Latvijas Zinātņu akadēmijas 

sadarbības memorands [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 19. febr.]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/48699/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48702/ . 

– Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Eltermane L. Tolerances seminārs par godu Starptautiskajai iecietības dienai 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 4. nov. LU Mazajā aulā; semināra organizatori LU 

Akadēmiskā bibliotēka un Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība Rīgā]. – Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/52174/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. – LU Fotoarhīvs: 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2019/k_nov/04/index.html. 

 

Grandāne I. Aicina uz gleznotāja Aleksandra Štrāla piemiņas izstādes atklāšanu 

[Elektroniskais resurss]: [par A. Štrāla piemiņas izstādes Pļaviņu novada kultūras namā 

atklāšanu 2019. g. 8. jūn.; dalībniece arī V. Kocere ar stāstījumu par A. Štrālu, viņa 

veidotajām grāmatām, materiāliem par viņu LU AB krājumā]. – Pļaviņu novads, 2019. 

– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/aicina-uz-gleznotaja-aleksandra-strala-

pieminas-izstades-atklasanu. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Gleznotājams Alaksandram Štrālam – 140 [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. K. Kaidaka. – 

Rīga: Leta, 2019. – Pieejams: https://www.leta.lv/archive/search/.  

Kaimana K. A. Štrāla gleznu izstādes atklāšana [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/strala-gleznu-izstades-atklasana. 

 

Ģertrūdei 150 [Elektroniskaias resurss]: [Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes baznīcai 150 dienās: 

no 2. marta līdz 28. jūlijam; 2. martā vēstures papusēm veltītajā zinātniskās konf. 

referente arī A. Taimiņa par vēstures notikumiem Ģertrūdes draudzē 15. gs.]. – Rīga: 

Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.lv100.lv/programma/kalendars/gertrudei-150/. – Resurss aprakstīts 2020. 

g. 29. apr. 

 

Jaunmuktāne G. Izstādes "2018. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Elektroniskais 

resurss]: [LU AB 2019. g. 22. martā]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49025/. – Resurss aprakstīts 

2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Izstādes "2018. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana [Videoieraksts]: [Bbibliokuģis prezentējas 

grāmatu svētkos 2019]. – Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=f_1c8t9rPuI. 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2018. gads Latvijas grāmatniecībā" 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams|: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49014/. 
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Jaunmuktāne G. Kārtējā Misiņa kluba lasījumā viesojas literatūrzinātnieks un rakstnieks 

Ilgonis Bērsons [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2019. g. 31. okt.]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/52392/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Jaunmuktāne G. Kārtējais Misiņa kluba lasījums [Elektroniskais resurss]: [vēsturnieka 

A. Lerha priekšlasījums "Ieskats Latvijas Republikas ārlietu dienesta darbībā 1940.–

1991. gadā" 2019. g. 28. nov.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/55818/. – Resurss aprakstīts 

2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Jaunmuktāne G. Misiņa klubā notiks Aināra Lerha priekšlasījums Latvijas Republikas ārlietu 

dienesta darbību Elektroniskais resurss]: [vēsturnieka A. Lerha priekšlasījums "Ieskats Latvijas 

Republikas ārlietu dienesta darbībā 1940.–1991. gadā" 2019. g. 28. nov.]. – Rīga: LU, 2019. – Pieejams: 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/55821/ . 

 

Jaunmuktāne G. Laikraksta "Laiks" 70 gadu jubilejas svinības LU Akadēmiskajā 

bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 20. jūn.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50468/ – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atzīmē laikraksta "Laiks" 70 gadu jubileju 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50466/  

 

Jaunmuktāne G. Misiņa kluba kārtējais lasījums. Mūzikas vēsturnieks Dr. art. Arnolds 

Klotiņš ar priekšlasījumu "Kā es gatavoju grāmatu par staļinismu mūzikā" 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 26. febr. LU AB]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48632/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Misiņa kluba kārtējais lasījums. Arnolds Klotiņš ar priekšlasījumu "Kā es gatavoju grāmatu par 

staļinismu mūzikā". – Pieejams: http://lulfmi.lv/Misina-kluba-lasijums-Arnolds-Klotins. 

 

Jaunmuktāne G. Misiņa kluba kārtējais lasījums. Andris Vīksna ar priekšlasījumu 

"Laika apstākļu mainība vai klimata pārmaiņas?" [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

2019. g. 31. janv.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48213/ – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. 

 

Kaimiņvalsts – "baltais plankums": [par Kolektīvās monogrāfijas "Latvija-Baltkrievija: 

1918-2018" un zinātnisko rakstu krājuma "Latvieši un baltkrievi: kopā cauri 

gadsimtiem" atvēršanu 2019. g. janv. beigās LU AB] // Alma Mater. – Nr. 1 (2019), 

16.–17. lpp.: il. – Pieejams arī: https://issuu.com/universitate/docs/alma_mater_19_1. 

 

Kaņepe M. Latvijas Universitātei svinības Cēsīs : [par Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas krājumā esošo novadpētnieka, Rīgas ķeizariskā liceja 

pedagoga, māksl. Johana Kristofa Broces (1742–1823) zīmējumu ceļojošās izstādes "J. 

K. Broces devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija" 

atklāšanu universitātes Cēsu filiālē : sakarā ar Universitātes pastāvēšanas 

100.gadadienu] // Druva. – Nr. 109 (2019, 23.j ūl.), 3. lpp. : il. – Pieejams arī: 

http://edruva.lv/latvijas-universitatei-svinibas-cesis/. 

 

Kivle I. Starpdisciplināra konference "Grāmata. Zīme. Krāsa" [Elektroniskais resurss]: 

[2019. g. 27. martā LU AB]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 
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https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49041/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  
Sk. arī: Gulbinska P. Ieraksti, zīmogi un lasītāju atstātās liecības grāmatās [Radioieraksts]: [raidījumā 

“Zināmais nezināmajā“ 2019. g. 16. apr. par konf. stāsta I. Kivle, M. Krekle, A. Taimiņa .. u.c.] / P. 

Gulbinska, S. Kropa, Zane Lāce. – Pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/ieraksti-

zimogi-un-lasitaju-atstatas-liecibas-gramatas.a116818/; 

https://www.mixcloud.com/zināmaisnezināmajā/ieraksti-zīmogi-un-lasītāju-atstātās-liecibas-grāmatās/. 

Kivle I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā norisinājās otrā starpdisciplinārā konference "Grāmata. Zīme. 

Krāsa" [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49189/; 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49173/. 

Kivle I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks starpdisciplinārā konference "Grāmata. Zīme. Krāsa" 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49021/  

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2019. gada 26. un 27. martā starpdisciplināra konference 

Grāmata, zīme, krāsa [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Kivle. – Pieejams: 

https://www.lataba.lv/index.php/2019/03/21/latvijas-universitates-akademiskaja-biblioteka-2019-gada-

26-un-27-marta-starpdisciplinara-konference-gramata-zime-krasa/. 

Otrā Starpdisciplinārā konference "Grāmata. Zīme. Krāsa", 2019. gada 26. – 27. marts [Videoieraksts]. – 

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=sEjnIMvbNl8. 

 

Kocere V.Valda Leinieka grāmatu dāvinajums Latvijas Universitātes Akadēmiskajai 

bibliotēkai: [2017. g. 9. jūn.] / V. Kocere, A. Strode. Ziņas par aut.: 306.–309. lpp. – 

Bibliogr.: 276.–277. lpp. (7 nos.) // Antiquitas Viva. Studia Classica. – Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2019. – 5. [sēj.]. – 262.–277. lpp.: il. – Resurss pieejams arī 

tiešsaistē LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48899; LNB: 

https://dom.lndb.lv/data/obj/764822.html. 

 

Kocere V. LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centra vadītāja piedalās 

Eiropas dokumentācijas centru Viseiropas darba grupā [Elektroniskais resurss]: [L. 

Eltermane 26. un 27. sept.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51779/ . – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  
 

Kocere V. LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centra vadītāja piedalās 

humanitāro zinātņu jauno zinātnieku starptautiskajā simpozijā [Elektroniskais resurss]: 

[L. Eltermane, 2019. g. 27.–30. nov. Tbilisi Valsts universitātē ar ref. “Latvijas 

Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centrs – rīks Latvijas un 

Gruzijas attiecību attīstībai”]. Rīga: LU. 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/57445/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. 

 

Kocere V. LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centra vadītāja piedalās 

Starptautiskajā jauno bibliotekāru forumā Harkovā [Elektroniskais resurss]: [L. 

Eltermane, 2019. g. 11.–12. apr. 4. Starptautiskajā jauno bibliotekāru forumā 

"Bibliotēka: uzlādējam baterijas" ("Library: Reload") ar ref. "LU Akadēmiskās 

bibliotēkas Starpkultūru dialoga centrs kā bibliotēkas promocijas rīks"]. – Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/49641/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Kocere V. Alda Pūteļa grāmatas "Domas par latviešu mitoloģiju: Kā tika meklēts 

latviešu panteons" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [LU Akadēmiskajā 

bibliotēkā 2019. g. 17. apr. apgādā "Zinātne" (Rīga, 2019) izdoto grām.]. – Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/49328/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

https://dom.lndb.lv/data/obj/764822.html
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Sk. arī: Kocere V. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Alda Pūteļa grāmatas atvēršanas svētki 

[Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49326/. 

 

Kocere V. Tolerances seminārs raisa aktīvu diskusiju [Elektroniskais resurss]: [LU 

2019. g. 4. nov.; organizatori – Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniecība Latvijā 

sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. 

– Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/52393/. – Resurss 

aprakstīts 2020. g. 29. apr. – LU Fotoarhīvs: 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2019/k_nov/04/index.html. 

 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā norisināsies austriešu rakstnieces Evas 

Rosmanes lasījums [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 28. maijā Austrijas bibliotēkas 

Rīgā pasākumu ietvaros]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50030/ ; https://www.lu.lv/par-

mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50004/ . – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Austriešu rakstnieces Evas Rosmanes lasījums / inform. sagat. Ņ. Kočetkova. – Pieejams: 

https://www.biblioteka.lv/austriesu-rakstnieces-evas-rosmanes-lasijums-articleitem-49541/ 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika Austriešu rakstnieces Evas Rosmanes autorlasījums 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 28. maijā]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50336/. 

 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks apaļā galda diskusija "Sievietes loma 

sabiedrībā, zinātnē, literatūrā un mākslā" [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 30. okt. 

festivāla "Osterreich liest. Treffpunkt-Bibliothek" (Austrija lasa. Tikšanās vieta – 

bibliotēka) sadarbībā ar Austrijas vēstniecību Latvijā un LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes Ģermānistikas sekciju]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/52172/. – Resurss aprakstīts 

2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Kočetkova Ņ. Tikšanās ar Austrijas Republikas vēstnieci Latvijā Stellu Avaloni, grāmatu 

prezentācija un apaļā galad diskusija "Sievietes loma sabiedrībā, zinātnē, literatūrā un mākslā" 

[Elektroniskais resurss]: {lU AB 2019. g. 30. okt.]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/52275/. 

Tikšanās ar Austrijas Republikas vēstnieci Latvijā Stellu Avaloni un apaļā galda diskusija „Sievietes loma 

sabiedrībā, zinātnē, literatūrā un mākslā“ [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.lataba.lv/index.php/2019/10/24/tiksanas-ar-austrijas-republikas-vestnieci-latvija-stellu-

avaloni-un-apala-galda-diskusija-sievietes-loma-sabiedriba-zinatne-literatura-un-maksla/. 

 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojas studenti no Austrijas 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 7. maijā studenti un pasniedzēji no Joanneum 

Profesionālās augstskolas]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50026/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr.  

 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās Šveices Konfederācijas 

vēstniecības Latvijā misijas vadītāja vietnieks Aldo de Luka [Elektroniskais resurss]: 

[2019. g. 13. maijā]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50027/- Resurss aprakstīts 2020. g. 29. 

apr.  

 

Kočetkova Ņ. LU Akadēmiskās bibliotēkas Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas 

vadītāja piedalās Austrijas bibliotēku bibliotekāru tālākizglītības seminārā 

[Elektroniskais resurss]: [Ņ. Kočetkova Austrijas bibliotēku ārzemēs bibliotekāru 

tālākizglītības 10. Vīnes seminārā "Līdzdalība literatūrā un sabiedrībā. Parlamentārisms 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49326/
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-tulkojums-sociālā partnerība" (Partizipation in Literatur und Gesellschaft. 

Parlamentarismus-Ubersetzung-Sozialpartnerschaft) 2019. g 17.–30. jūn.]. – Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50898/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Kočetkova Ņ. Šveiciešu rakstnieka Fransuā Lēba autorlasījums [Elektroniskais resurss]: 

[LU AB Šveices lasītavas Rīgā pasākumu ietvaros 2019. g. 29. apr.]. – Rīga: LU, 2019. 

– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/49574/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Dienas apskats. LU notiks šveiciešu rakstnieka Fransuā Lēba lasījumu vakars un diskusija 

[Radioieraksts]. – Pieejams: https://naba.lsm.lv/lv/raksts/dienas-apskats-kultura-zinatne-izglitiba-un-

vide/dienas-apskats.-lu-notiks-sveiciesu-rakstnieka-fransua-leba-lasi.a117363/. 

Kočetkova Ņ. Pazīstamais Šveiciešu rakstnieks Fransuā Lēbs Rīgā [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

2019. g. 29. apr.]. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50025/ 

Kočetkova Ņ. Šveiciešu rakstnieka Fransuā Lēba autorlasījums LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 29. apr.]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/49553/. 

 

Kraģe G. LU simtgades izstāde turpina ceļu uz Bausku [Elektroniskais resurss]: [LU 

AB izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā" atklāšana 2019. g. 7. jūn.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50335/ ; 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50220/ – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. 
Sk. arī: Kraģe G. Aicinām Bauskā apmeklēt unikālo LU simtgades izstādi [Elektroniskias reurss]. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50334/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/50313/. 

 

Kraģe G. LU simtgades izstāde turpina ceļu uz Cēsīm [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

3. sept. izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā" atklāšana]. Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50767/ . – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. 
Sk. arī: Latvijas Universitātes ceļojošā izstāde Cēsīs [Elektroniskais resurss] / LU Reģionālais centrs. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51242/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/51180/. 

 

Kraģe G. LU simtgades izstāde turpina ceļu uz Madonu [Elektroniskais resurss]: [LU 

AB izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā" un zinātnisko lasījumu atklāšana 2019. g. 15. okt. Madonas novada 

bibliotēkā]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/52181/; https://www.lu.lv/par-

mums/lu-mediji/zinas/zina/t/51938/ . – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošās izstādes atklāšana [Elektroniskais 

resurss]: [galerija]. – Pieejams: http://www.madona.lv/lat/galerijas?fu=e&id=431. 

Unikāla izstādes novada bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.estars.lv/print/?mode=news&objID=42462. 

Inform.: Latvijas Universitātes ceļojošās izstādes atklāšana Madonā [Elektroniskais resurss]: [izstādes 

atklāšanas programma] / inform. iesūtīja Lolita Kostjukova. – Pieejams: 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-

biblioteka?fu=read&id=4211; https://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=9016. 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51242/
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Kraģe G. LU simtgades izstādes ceļojuma noslēgums Tukumā [Elektroniskais resurss]: 

[LU AB 15. nov. izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas 

novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes 

Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana]. Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/52413/  
Inform.: Latvijas svētku nedēļa Tukumā un apkārtnē [Elektroniskais resurss]: [LU AB 15. nov. izstādes 

"Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana]. – Pieejams: 

https://www.visittukums.lv/lv/Aktualitates/Latvijas-svetku-nedela-Tukuma-un-apkartne. 

 

Kraģe G. LU simtgades Latvijas reģionu ceļojošā izstāde Kuldīgas filiālē 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums 

Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas 

Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana 2019. g. 9. maijā]. – Rīga: LU, 2019. 

– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/50032/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49863/ ; 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/304083-lu-simtgades-latvijas-regionu-celojosa-izstade-

turpina-celu-uz-kuldigu-2019. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Kraģe G. LU simtgades Latvijas reģionu ceļojošā izstāde turpina ceļu uz Kuldīgu [Elektroniskais 

resurss]. Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49776/  

LU simtgades Latvijas reģionu ceļojošā izstāde turpina ceļu uz Kuldīgu [Elektroniuskais resurss]. / 

Latvijas Universitāte. – Pieejams: https://lvportals.lv/dienaskartiba/304083-lu-simtgades-latvijas-regionu-

celojosa-izstade-turpina-celu-uz-kuldigu-2019. 

 

Kraģe G. LU simtgades pasākumu programma Latvijas reģionos: ceļojošā izstāde un 

zinātniskie lasījumi [Elektroniskais resurss]: [LU AB sagatavotā ceļojošā izstāde 

"Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas 

zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā", 

zinātniskie lasījumi astoņās Latvijas reģionu pilsētās – LU studiju filiālēs]. – Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/49499/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49369/ . 

– Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Krekle M. Ieraksti Misiņa bibliotēkas grāmatās – laikmeta un cilvēku raksturotāji // 

Starpdisciplināra konference "Grāmata. Zīme. Krāsa". Atstātās zīmes grāmatās. 

Grāmata krāsās un zīmēs: konferences programma un tēzes = Interdisciplinary 

conference "Books. Signe. Colour". Market notes at books. Book colours and signs: 

conference programme and theses, 26.–27. marts, 2019, LU Akad. bibl / sast. I. Kivle. – 

Rīga: LU Akadēmiskā bibliotēka, 2019. – 40. lpp. – Resurss pieejams arī tiešsaistē LU 

e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48935. 

 

Krekle M. Inscriptions in the books of the Misiņš Library – characterization of epoch 

and people // Starpdisciplināra konference "Grāmata. Zīme. Krāsa". Atstātās zīmes 

grāmatās. Grāmata krāsās un zīmēs: konferences programma un tēzes = 

Interdisciplinary conference "Books. Signe. Colour". Market notes at books. Book 

colours and signs: conference programme and theses, 26.–27. marts, 2019, LU Akad. 

bibl / sast. I. Kivle. – Rīga: LU Akadēmiskā bibliotēka, 2019. – P. 41. – Resurss 

pieejams arī tiešsaistē LU e-resursu repozitorijā: 

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48935. 
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Latvijā atgriežas kultūrvēsturiskas vērtības [Elektroniskais resurss]: [arī par sūtņa A. 

Bīlmaņa gleznu un skiču glabāšanos LU Akadēmiskajā bibliotēkā] / inform. sagat LR 

Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa. – Rīgaa: Leta, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.leta.lv/archive/search/. 

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā uzstājās Baku bērnu teātris "Gunay" 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 17. aug.] / LU Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga: LU, 

2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/51187/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošās izstāde „Johana Kristofa 

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

Akadēmiskajā bibliotēkā” [Elektroniskais resurss] : izstāde atvērta Cēsu Jaunās pils 

pirmajā stāvā no 12. marta līdz 19. aprīlim. Cēsis: Muzejs.Cēsis.lv, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: http://www.muzejs.cesis.lv/lv/izstades-jaunaja-pili/. – Resurss 

aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Latvjas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas 

politikas pētījuma institūta Eiropas dokumetācijas centra sadarbības memorands: [2019. 

g. 19. febr. Rīgā]. – Paraksts: V. Kocere, O. Spārītis. – (Dokumenti) // Latvijas Zinātņu 

akadēmija. Gadagrāmata, 2019. – Rīga: Zinātne. – 2019. – (2019), 193.–194. lpp. – 

Pieejams arī elektroniskais resurss: https://www.lza.lv/images/darbibas-

parskati/LZA_GG-2019.pdf. 

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas unikāla vēsturiska liecība Minskā 

[Elektroniskais resurss] : 2020. g. 16. martā izstādes “Eiropas konstitūciju 

priekšvēsture,”atzīmējot Baltkrievijas Konstitūcijas dienu atklāšana Baltkrievijas 

Nacionālaāi bibliotēkā] / Latvijas Republikas vēstniecība Baltkrievijas Republikā. – 

Minska, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.mfa.gov.lv/belarus/aktualitates/65753-latvijas-universitates-akademiskas-

bibliotekas-unikala-vesturiska-lieciba-minska. 

 

Lāms E. Liepājas Universitātes Letonikas lasījumi LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

"Literārā procesa pētījumi Kurzemē" [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 9. maijā]. – 

Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/48549/- Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Lāms E. Notiks Letonikas lasījumi LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. – 

Pieejams: https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/3433/notiks-letonikas-lasijumi-lu-akademiskaja-biblioteka 

 

Lāms E. Liepājas Universitātes Letonikas lasījumi "Valodas pētījumi Kurzemē" 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2019. g. 21. febr.]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48549/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  
Sk. arī: Lāms E. Aizvadīti kārtējie Letonikas lasījumi Rīgā Elektroniskais resurss]. Pieejams: 

https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/3353/aizvaditi-kartejie-letonikas-lasijumi-riga. 

Lāms E. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Liepājas Universitātes Letonikas lasījumi “Valodas pētījumi 

Kurzemē” [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/48546/  

 

Lāms O. Bibliotekāru pētījumi : [par rakstu krājumu "Meklējiet rakstos!: Misiņa 

bibliotēkai un Kārlim Eglem 130" (Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 

2018)] // Konteksts. – Nr. 10 (2019, okt.), 25. lpp. 
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LU Akadēmiskā bibliotēka // Latvijas Universitātes gada publiskais pārskats, 2018. – 

Rīga: Latvijas Universitāte, 2019. – 41. lpp.: il. – Pieejams arī: 

https://issuu.com/universitate/docs/lu_publiskais_gada_p_rskats_2018; 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Zinas/10-

Oktobris/LU_publiskais_gada_parskats_2018.pdf. 

 

LU Akadēmiskā bibliotēka = UL Academic Library // Latvijas Universitātes gada 

pārskats, 2018 = University of Latvia. Annual report, 2018 / Latvijas Universitāte. 

Komunikācijas un inovāciju departaments. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. – 

82.–[83.] lpp.: il. – Pieejams arī 

https://issuu.com/universitate/docs/parskats_mazais_lu_2018_ar_vaaku; 

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46865. 

 

LU 77. starptautiskā zinātniskā konference: [par konf. "Latviešu literatūras klasika kā 

kritiskās domāšanas impulss. Augustam Saulietim 150" Latvijas Universitātē // 

Konteksts. – Nr. 3 (2019, marts), 11. lpp. 
Sk. arī: Konference par Augusta Saulieša daiļradi [Elektroniskais resurss]: [LU 21. martā; dalībniece arī 

G. Jaunmuktāne ar stāstījumu par Augusta Saulieša kolekciju LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa 

bibliotēkā]. – Pieejams: https://www.estars.lv/print/?mode=news&objID=40616. 

 

LU simtgades izstāde turpina ceļu uz Alūksni [Elektroniskais resurss]: [LU AB izstādes 

"Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas 

zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 

atklāšana 2019. g. 3. sept. Alūksnes filiālē] / LU. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51243/ ; 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/51204/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. 
Sk. arī: LU simtgades ceļojošā izstāde atklāta arī Alūksnē [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.tvnet.lv/6770625/lu-simtgades-celojosa-izstade-atklata-ari-aluksne. 

 

Misiņa bibliotēkas krājums [Videoieraksts]: [2019. g. 27. marts] / stāsta M. Krekle; 

Bibliokuģis ''Krišjānis Valdemārs''. Salacgrīva: Biedrība Bibliokuģis ''Krišjānis 

Valdemārs'', 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MQbKpYYitE. Resurss aprakstīts 2020. g. 19. 

apr. 

 

Mīlgrāve I. LU Akadēmiskās bibliotēkas virtuālā izstāde "Andreja Eglīša Latviešu 

nacionālajm fondam – 70" [Elektroniskais resurss]: [virtuālās izstādes pamatā materiāli 

no 2017. g. izstādes "Jāiet. Iesim. Ejam" Misiņa bibliotēkā]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/49322/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 

 

Mīlgrāve I. Studēšana kā nacionālā goda lieta – Akadēmiskā bibliotēka atklāj simtgades 

izstādi [Elektroniskais resurss]: ["Mūsu Alma Mater – fakti, notikumi, atmiņas" 2019. g. 

13. sept. veltītu LU simtgadei]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51333/ ; 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/51257/ . – Resurss aprakstīts 2020. g. 

29. apr. – LU Fotoarhīvs: http://foto.lu.lv/arhiivs/2019/i_sep/13/index.html. 
Sk. arī: Izstāde "Mūsu Alma Mater – fakti, notikumi, atmiņas" [Elektroniskais resurss]: [LU simtgadei 

veltītās izstādes LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāšana 2019. g. 13. sept.] / LU Akadēmiskā bibliotēka. – 

Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51432/. 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51243/
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/51204/
https://www.tvnet.lv/6770625/lu-simtgades-celojosa-izstade-atklata-ari-aluksne
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Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta izstāde "Mūsu Alma Mater. Fakti. Notikumi. 

Atmiņas" [Elektroniskais resurss] – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51533/ ; . 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/51541/  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde "Mūsu Alma Mater – fakti, notikumi, atmiņas" 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Mīlgrāve.. – Pieejams: https://www.leta.lv/archive/search/. 

Studēšana kā nacionāla goda lieta – Akadēmiskā bibliotēka atklāj simtgades izstādi [Elektroniskais 

resurss]. – Pieejams: https://www.tvnet.lv/6775552/studesana-ka-nacionala-goda-lieta-akademiska-

biblioteka-atklaj-simtgades-izstadi. 

 

Novadpētniecības konference Daugavpilī [Elektroniskais resurss]: [2019. gada 28. 

martā konference “Ateistiskā ideoloģija un moceklība: notikumi Daugavpilī 1919. gada 

martā. Cilvēki, likteņi” ; goda viesu vidū arī LU AB direktore V. Kocere] / LPB preses 

dienests pēc Daugavpils-Rēzeknes eparhijas mājaslapas materiāliem. Rīga: Latvijas 

Pareizticīgā baznīca, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=8132&id=6&lang=LV 

 

Nozīmīgi notikumi Latvijas Universitātē: [arī par ceļojošās izstādes "Johana Kristofa 

Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atvēršanas svētkiem 2019. g. 

16. apr. Jēkabpilī un izstādes organizēšanu LU filiālēs citos Latvijas reģionos] // Alma 

Mater. – Nr. 2 (2019), 32.–35. lpp.: il. – Poieejams arī : 

https://issuu.com/universitate/docs/alma_mater_19_2. 

 

Pogodina S. LU notiks starptautiska zinātniska konference par krievu literatūru 

emigrācijā [Elektroniskais resurss]: [2019. g. 5. un 6. dec. LU un LU Akadēmiskajā 

bibliotēkā]. – Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/55960/ ; https://www.lu.lv/par-

mums/lu-mediji/zinas/zina/t/55955/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. – LU 

Fotoarhīvs: http://foto.lu.lv/arhiivs/2019/l_dec/05b/index.html. 
См. также: Международная конференция “Русская литература в эмиграции” (Рига, 6 декабря 2019 

года) [Электрон. ресурс]. – Доступен: https://journal-labirint.com/?p=7802. 

Международная научная конференция “Русская литература в эмиграции” в Риге [Электрон. 

ресурс]. – Доступен: 

https://www.domrz.ru/press/news/16403_mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferentsiya_russkaya_literatur

a_v_emigratsii_v_rige_/. 

Тишина И Н. “Русская литература в эмиграции”, Рига, 6 декабря 2019 [Электрон. ресурс]. – 

Доступен: https://francerussie2013.wordpress.com/международная-конференция-русская-л/. 

 

Poriņa D. Universitātes simtgadē ceļ godā Broci: [par LU Akadēmiskās bibliotēkas 

krājumnā esošo novadpētnieka, Rīgas Ķeizariskā liceja pedagoga J. K. Broces (1742-

1823) zīmējumu ceļojošās izstādes "Johana Kristofa Broces devums Latvijas 

novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija" atklāšanu LU Kuldīgas 

filiālē sakarā ar Latvijas Universitātes pastāvēšanas 100. gadadienu] / tekstā stāsta I. 

Druviete, V. Kocere, V. Mazulis, R. Karloviča // Kurzemnieks. – Nr. 58 (2019, 24. 

maijs), 7. lpp.: il. 

 

Puķīte A. Izstādē – Johana Kristofa Broces (1742-1823) zīmējumi : [par ceļojošo izstādi 

"Johana Kristofa Broces devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un 

aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" Latvijas 

Universitātes Tukuma filiālē] / Agita Puķīte ; tekstā stāsta LU Akadēmiskās bibliotēkas 

direktore V. Kocere // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. – Nr. 93 (2019, 22. nov.), 16. lpp. : 

ģīm. 
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Rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšana un lasījumi 

[Elektroniskais resurss]: [2019. g. 18. sept. LNB; programmmā arī A. Taimiņas 

priekšlasījums “Himzelu dzimtas legāts”]. – Rīga: LNB, 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://www.lnb.lv/lv/rakstu-krajuma-muzeologs-himzels-un-

vina-laiks-atklasana-un-lasijumi. 

 

Rīga – Livonijas metropole = Riga – the metropolis of Livonia: [par Latvjas 

Universitātes Akadēmisko bibliotēku kā senāko universitātes daļu]. – (Latvijas 

Universitāte patiesībā tuvojas jau savai piecsimt gadu jubilejai = the University of 

Latvia is in fact approaching its 500th anniversary) // Mēs 100: Latvijas Universitāte no 

vēstures nākotnei = We 100: The University of Latvia – from the past, for the future / 

Latvijas Universitāte. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2019. – 6.–7. lpp.: il. 

 

Sazonova I. Atklāta LU simtgades Latvijas reģionu ceļojošā izstāde [Elektroniskais 

resurss]: [2019. g. 19. apr. Jēkabpilī LU AB ceļojošā izstāde "Johana Kristofa Broces 

(1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā"]. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/49493/ ; https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49468/. – 

Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. 
Sk. arī: Aicinām Jēkabpilī apmeklēt unikālu ceļojošo izstādi [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.glunis.com/LV/Madona/384660401868265/Latvijas-Universitātes-Madonas-filiāle. 

 

Starptautiskā konferencē eksperti analizē Pētera Šmita ieguldījumu un atstāto 

mantojumu [Elektroniskais resurss]: [starptautiska konference ’’Personība kultūru un 

valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150’’ Latvijas Universitātē (LU) 25. un 26. apr. par 

P. Šmita ieguldījumu un atstāto mantojumu ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga 

kultūras, izglītības un zinātnes attīstībā; dalībniece arī G. Jaunmuktāne un LU AB] / LU 

bibliotēka. – RīgaL LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

https://www.biblioteka.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/49580/. – Resurss aprakstīts 

2020. g. 29. apr. – LU Fotoarhīvs: http://foto.lu.lv/arhiivs/2019/d_apr/25/index.html. 
Sk. arī: Sazonova I. "Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150" [Elektroniskais 

resurss]: [referente arī G. Jaunmuktāne un LU AB]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/49555/ . 

Tiks atklāta LU Bibliotēkas veidotā izstāde “Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai” [Elektroniskais 

resurss]: [sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku u.c. institūcijām] / LU bibliotēka. – Pieejams: 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49490/. 

 

Starptautiskā sociālā projekta "Labestības Grāmata" prezentācija [Elektroniskais 

resurss]: [2019. g. 11. janv. LU AB] / LU Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga: LU, 2019. – 

Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/46705/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr.  

 

Starptautiska starpdisciplināra konference "Ļaut lietām būt!" [Elektroniskais resurss]: 

[Latvijas Universitātē 2019. g. 10.–12. dec.; organizatori – LU Filozofijas un ētikas 

nodaļa, LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs sadarbībā ar 

Heidegera bierību Latvijā, Austrijas vēstniecību Rīgā, Šveices vēstniecību Latvijā, 

Valsts pētījumu programmu un Valsts Kultūrkapitāla fondu] / Latvijas Universitāte. – 

Rīga: LU, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-

mums/zinas/zina/t/56000/. – Resurss aprakstīts 2020. g. 29. apr. – LU Fotoarhīvs: 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2019/l_dec/10b/index.html. 
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Inform.: Bičevskis R. Starptautiska starpdisciplināra konference: Ļaut lietām būt! Edmundam Huserlam 

160, Martinam Heidegeram 130 [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-

mediji/zinas/zina/t/49836/  

Bičevskis R. International interdisciplinary conference: To let things be! [Electronic resource]. Available 

also: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49837/  

Kivle I. International interdisciplinary conference: To let things be! [Electronic resource]. Available also: 

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/55967/  

Sk. arī: Kivle I. LU notiks Edmundam Huserlam un Martinam Heidegeram veltīta conference 

[Elektroniskais resurss] : [Latvijas Universitātē, 2019. g. 10.–12. dec.]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-

mums/lu-mediji/zinas/zina/t/55966/  

Kivle I. Filosofi no 15 valstīm diskutē par fenomenoloģijas un hermeneitikas ietekmi sociālos un globālos 

proceos [Elektroniskais resurss] : [Latvijas Universitātē trīs dienu starptautiskā starpdisciplinārā 

konferencē “Ļaut lietām būt!”]. – Pieejams: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/56179/. 

S. a.: International Interdisciplinary Conference: To Let Things Be! Edmund Husserl 160, Martin 

Heidegger 130 [Electronic resource]. – Available also: 

https://philevents.org/event/show/72450?fbclid=IwAR3GLSYi3V3_Wn612BbzjZwscdEH0bF7q31ANu9

54trriWCs6-xa0mMdQXc. 

International Interdisciplinary Conference: To Let Things Be! [Electronic resource] : Edmund Husserl 

160, Martin Heidegger 130. Riga, University of Latvia, 10-12 December, 2019 / University of Latvia. 

Available also : 

https://www.lu.lv/notikumi/diena/notikums/?tx_calendarize_calendar%5Bindex%5D=2016&cHash=bc26

4bba3b566d67e59d10025843fdff 

 

Strode A., konf. rīcības komit. Antiquitas Viva 2019: KINHEIE: 6. starptautiskā 

klasiskās filoloģijas biennāles konference, 2019. gada 3. –4. oktobris, Rīga: konferences 

programma un referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 

fakultāte. Klasiskās filoloģijas nod., Hellēnistikas centrs, Latīniskā kultūrmantojuma 

centrs. -–Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - 55 lpp. – Teksts latviešu un angļu 

val., ar atsev. titullapām. 

 

Šaitere T. Es tagad retāk runāju pretī: Jānis Liepiņš iesaka katru gadu apēst par vienu 

kartupeļa un vienu maizes šķēli mazāk : [tekstā minēta arī Misiņa bibliotēka] / tekstā 

stāsta ārsts, rakstnieks J. Liepiņš. – (Senioru Diena) // Diena. – Nr. 183 (2019, 20. 

sept.), 8.–9. lpp.: il.  

 

Šīmanis G. Bibliokuģa gads aizritējis Krišjāņa Valdemāra zīmē: [par Salacgrīvas 

novada sadarbību ar LU AB, V. Koceri un V. Mazuli] // Auseklis. – Nr. 2 (2019, 8. 

janv.), 5. lpp.  

 

Šīmanis G. Bibliokuģa projekts pārtop patriotiskā akcijā: [„Grāmata vieno Burtnieku ar 

jūru“; arī par Salacgrīvas novada parakstīto memorandu ar LU Akadēmisko bibliotēku] 

// Salacgrīvas Novada Ziņas. – Nr. 9 (2019, 27. sept.), 2. lpp. – Pieejams arī: 

https://www.salacgriva.lv/files/news/46114/snz_septembris.19.pdf. 

 

Šīmanis G. Bibliokuģis ''Krišjānis Valdemārs'' [Elektroniskais resurss]:[par grām. 

Latvijas Kara flotei – 100” (Cēsis, 2019) attv;ēšanas svētkiem LU AB 2019. g. rudenī]. 

Salacgrīva: Biedrība Bibliokuģis ''Krišjānis Valdemārs'', 2019. – Tiešsaistes 

pakalpojums. – Pieejams: https://it-

it.facebook.com/Bibliokugis/videos/447602119226339/?__so__=permalink&__rv__=re

lated_videos . Resurss aprakstīts 2020. g. 19. apr. 

 

Šīmanis G. Brīvais vilnis ieskandē 70. gadskārtu: [par akciju sabiedrības "Brīvais 

vilnis" 70. gadadienai veltīto pasākumu LU Akadēmiskajā bibliotēkā] / tekstā stāsta A. 

Babris // Auseklis. – Nr. 24 (2019, 27. febr.), 5. lpp.  

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/56179/
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Sk. arī: „Brīvais vilnis“ ieskandē 70. gadskārtu [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. G. Šīmanis. – 

Pieejams: https://www.oleta.lv/archive/search/. 

См. также: Элтермане Л. “Бривайс Вилнис” начал праздновать свой 70-летний юбилей в 

Академической библиотеке ЛУ [Электрон. ресурс]. – Доступен: 

http://www.freecity.lv/biznes/57570/. 

 

Šīmanis G. Kur top garšīgākās reņģes pasaulē?: [par akciju sabiedrības "Brīvais vilnis" 

70. gadadienai veltīto pasākumu LU Akadēmiskajā bibliotēkā] // Laiks. – Nr. 9 (2019, 

9./15. marts), 19. lpp.: il.  

 

Šīmanis G. Salacgrīvas daudzinājums pašā Rīgas vidū: [par fotoizstādi "Salacgrīva 

mūsdienu acīm" LU Akadēmiskajā bibliotēkā] // Auseklis. – Nr. 28 (2019, 8. marts), 4. 

lpp. 

 

Šīmanis G. Salacgrīviešus uzrunā Jūras spēku komandieris : [par Salacgrīvas 

vidusskolas skolēnu tikšanos ar Latvijas Jūras spēku komandieri jūras kapteini Kasparu 

Zelču Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēkā biedrības ""Bibliokuģis "Krišjānis 

Valdemārs"" projekta "Grāmata vieno Burtnieku ar jūru" ietvaros] // Auseklis. –  Nr. 

130 (2019, 13. nov.), 2. lpp. – Pieejams arī: 

http://salacbiblioteka.lv/bibliokugis/salacgriviesus-uzruna-juras-speku-

komandieris?p=8496&lang=1184. 

 

Taimiņa A. Atklāj Merķeli sevī!: izstādes Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam 

merķelim 250 idejas un tekstu autore Aija Taimiņa par to, kāpēc Grēta Tunberga ir kā 

mazs Merķelis, par latviešu naida evaņģēliju un par laikmetu, kurā rakstītajam vārdam 

bija nozīme : [saruna ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu 

nodaļas un lasītavas vadītāju A. Taimiņu sakarā ar izstādi "Saper aude! Uzdrīksties 

zināt! Garlībam merķelim 250" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2019. g.] / pierakst. E. 

Zirnis // SestDiena. – (2019, 13./19. dec.), 10.–15. lpp.: il. Pieejams arī: 

https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/sestdienas-salons/atklaj-merkeli-sevi-14232094. – 

Resurss pieejams arī tiešsaistē LU e-resursu 

repozitorijā:https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/50155. 
Inform.: Ar pasākumu sēriju svinēs Garlība Merķeļa 250. jubileju [Elektroniskais resurss]: [pasākumā 

RLB 2019. g. 24. okt. dalībniece arī Dr. philol. A. Taimiņa ar priekšlasījumu “Sapere aude! Uzdrošinies 

zināt!” literātam, publicistam, sabiedriskam darbiniekam Garlībam Helvigam Merķelim 250”] / DELFI 

Kultūra. – Pieejams: https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/ar-pasakumu-seriju-svines-

garliba-merkela-250-jubileju.d?id=51566069. 

Garlība Helviga Merķeļa 250.jubileju atzīmēs arī Katlakalnā [Elektroniskais resurss]: [pasākumā RLB 

2019. g. 24. okt. dalībniece arī Dr. philol. A. Taimiņa] / Apriņķis.lv. – Pieejams: 

http://www.aprinkis.lv/index.php/kultura/12250-garliba-helviga-merkela-250-jubileju-atzimes-ari-

katlakalna. 

Garlībam Helvigam Merķelim 250! [Elektroniskais resurss]: [Rīgas Latviešu biefrīas namā 2019. g. 24. 

okt.; programmā arī A. Taimiņas priekšlasījums]. – Pieejams: https://rlb.lv/garlibam-helvigam-merkelim-

250?pcversion=ok. 

Svikle O. Atzīmēs rakstnieka Garlība Merķeļa 250. jubileju [Elektroniskais resurss]: Rīgas Latviešu 

biedrība aicina uz rakstnieka, publicista, skolotāja, filozofa, redaktora un politiķa Garlība Helviga 

Merķeļa 250. jubilejai veltītajiem sarīkojumiem [2019. g. 24. okt. ; ar priekšlasījumu uzstāsies arī Dr. 

philol. A. Taimiņa]. – Pieejams: https://www.kekava.lv/pub/?id=150&lid=13886. 

Sk. arī: Buševica A. Garlībam Helvigam Merķelim 250: atklājumi viņa darbam veltītajā konferencē” 

[Radioieraksts] : [saruna ar izstādes kuratoti A. Taimiņu 2019. g. 29. dec.]. (Augstāk par zemi). – 

Pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/garlibam-helvigam-merkelim-250-atklajumi-vina-

darbam-veltitaja-k.a124909/. 

Izstāde "Sapere aude! uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250" [Elektroniskais resurss]. – Pieejams: 

https://www.lnb.lv/lv/izstade-sapere-aude-uzdriksties-zinat-garlibam-merkelim-250. 
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Liniņš E. Šīs dienas acīm [Radioieraksts]: Merķeļa fenomens Latvijas kultūrā. Stāsta Aija Taimiņa: 

[2019. g. 1. dec.]. – Pieejams: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/124052/merkela-fenomens-latvijas-

kultura-stasta-aija-taimina. 

Slava L. Izstādē aktualizē Garlība Merķeļa daudzveidīgo veikumu Latvijas kultūrtelpā 

[Radioieraksts]”[Kultūra rondo, 2019. g. 29. nov.]. – Pieejams: 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/izstade-aktualize-garliba-merkela-daudzveidigo-veikumu-

latvijas-kulturtelpa.a340059/. 

“Uzdrīksties zināt!” Atklās Garlībam Merķelim veltītu izstādi [Elektroniskais resurss] / LA.LV. – 

Pieejams: https://www.la.lv/uzdriksties-zinat-atklas-garlibam-merkelim-veltitu-izstadi. 

 

Tiesnese I. “Brīvā Viļņa” jubilejas ieskaņa: [2019. g. 22. febr. LU AB] // Salacgrīvas 

Novada Ziņas. – Nr. 2 (2019, 27. febr.), [1.] lpp. – Pieejams arī: 

https://www.salacgriva.lv/files/news/46114/snz_115.pdf. 

 

Tiesnese I. Vidzemes jūrmalnieku stāsti: [par gram. “No Daugavgrīvas līdz Ainažiem : 

Vidzemes jūrmalnieku stāsti” / sast. G. Šīmans (2019) atvēršanas svētkiem; dalībniece 

arī V. Kocere] // Salacgrīvas Novada Ziņas. – Nr. 8 (2019, 27. aug.), 7. lpp.: il. – 

Pieejams arī: https://www.salacgriva.lv/files/news/46114/snz_121.pdf 

 

Tiļļa A. Studiju laika jautrais gars : [par studiju gadiem Latvijas Universitātē : sakarā ar 

universitātes 100. gadadienu; tekstā arī inform. par izstādes "Mūsu Alma Mater – fakti, 

notikumi, atmiņas" atklāšanu LU AB 2019. g. 13. sept.] // Mājas Viesis. – Nr. 17 (2019, 

5./18. sept.), 26.–30. lpp. Pieejams arī: https://www.la.lv/studiju-laika-jautrais-gars. 

 

Zaļuma K. [Informācija par Jāni Misiņu un Misiņa bibliotēku] // Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas ēkas simts gados: (1919-2019). – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. 

– 58., 90., 115., 119., 129., 131. lpp.: il. 

 

Zeibote Zane. Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitātes Akadēmiskā 

bibliotēka parakstīs sadarbības memorandu [Elektroniskaias resurss]: [2019. g. 19. febr. 

LZA un LU AB sadarbības memorandu par regulāru savstarpēju dialogu un efektīvu 

partnerību starp LZA Eiropas politikas pētījumu institūta (EPPI) Eiropas 

dokumentācijas centru (EDC) un LU AB uzturēšanu, nodrošinot pieejamos resursus 

izglītībai un komunikācijai par Eiropas Savienības (ES) politikas prioritātēm, vērtībām 

un Latvijas dalību ES]. – Rīga: LZA, 2019. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4815&Itemid=43. 

 

Zeibote Z. Parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un 

Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku: [2019. g. 19. febr. starp LZA un LU AB 

par regulāras sadarbības uzsākšanu ar LZA Eiropas politikas pētījumu institūta Eiropas 

dokumentācijas centru resursu apmaiņas, komunikācijas un sabiedrības izglītības 

Eiropas Savienības jautājumos veicināšanai] // Zinātnes Vēstnesis. – Nr. 4 (2019, 25. 

febr.), [1.] lpp.: il. Pieejams arī: http://archive.lza.lv/images/stories/zv/zv567.pdf; 

http://archive.lza.lv/images/stories/Pasakumi/Memorands_ar%20LZA.pdf; 
http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4836&Itemid=565; 

http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4817&Itemid=43. 

 

Zelča Sīmansone I. Rakstu krājuma Muzeologs Himzels un viņa laiks atklāšana 

[Elektroniskais resurss]: [par domnīcas Creative Museum izdotā rakstu krājuma 

"Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšanu 2019. g. 18. sept. Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā un autoru lasījumiem; arī A. Taimiņas ieskats Himzela pārstāvētās Rīgas 

patriciešu dzimtas ģenealoģijā, Himzelu ģimenes legāta administrēšanā un dzimtas 
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kolekciju pārvaldības principu iedibināšanā]. – Rīga: Domnīca Creative Museum, 2019. 

– Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejams: 

http://www.creativemuseum.eu/lv/raksti/dienasgramata/rakstu-krajuma-muzeologs-

himzels-un-vina-laiks-atklasana. 

 

Zone I. Latvijas Universitātes simtgades izstāde skatāma arī Jēkabpilī: [par LU 

Akadēmiskās bibliotēkas sadarbībā ar universitātes reģionu filiālēm organizētās 

ceļojošās izstādes "Johana Kristofa Broces devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas 

zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 

atklāšanu Jēkabpilī] / tekstā stāsta A. Grantiņš; pēc V. Koceres inform. // Brīvā 

Daugava. – Nr. 46 (2019, 24. aor.), [1.]-2. lpp.: il. – Pieejams arī: 

http://www.bdaugava.lv/zinas/latvijas-universitates-simtgades-izstade-skatama-ari-

jekabpili. 

 

Conferencia: "Relaciones histórico-literarias entre Granada y Letonia" [Electronic 

resource]: [24 Oct. 2019 Palacio de La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea. 

Sala del Mural; conferencia ofrecida por V. Kocere, directora de la biblioteca académica 

de la Universidad de Letonia. El acto, que será presentado por la Sra. Argita Daudze, 

embajadora de Letonia en España, inicia el pequeño Ciclo "Granada en Letonia y 

Letonia en Granada"]. – Granada: Universidad de Granada, 2019. – Online regime. – 

Available also: https://www.ugr.es/visitantes/agenda-cultural/conferencia-relaciones-

historico-literarias-entre-granada-y-letonia. 

 

Visit of Latvian delegation to China in 2019 [Electronic resource]: [inform. about visit 

to South China Normal University (SCNU) of the Latvian educators delegation. 

Members of delegation included officials from the Latvian Educational Development 

Agency, Latvian University (also V. Kocere) and other education departments]. – 

Guangzhou: SCNU, 2019. – Online regime. -Available also: 

http://english.scnu.edu.cn/a/20190619/186.html. 
S. a. Latvian education delegation of 2019 visits China [Electronic resource]. – Available also: 

http://www.ci.lu.lv/?p=4054&lang=LV. 

 

Антропов П. Праздник мультикультурализма в Балтийской международной 

академии [Электрон. ресурс]: о международной научной конф. “Историческая 

память и образы прошлого в творчестве Валентина Пикуля”; участница таже 

директор АБ ЛУ В. Коцере; также о даре новинки латыш. лит. Акад. б-ки БМА в 

марте 2019 г.] // The Baltic Course. – Online изд. – (21 марта 2019). – Доступен: 

http://www.baltic-course.com/rus/education/?doc=148054. 

 

В Риге обсудили наследие Улугбека и латвийско-узбекские отношения [Электрон. 

ресурс]: В Академической библиотеке Латвийского университета (ЛУ) в 

понедельник состоялась дискуссия о наследии Улугбека, приуроченная к 625-й 

годовщине выдающегося государственного деятеля и ученого. На дискуссии 

обсуждались также латвийско-узбекские отношения, сообщает LETA // The Baltic 

Course. – Online изд. – (19 марта 2019). – Доступен: http://www.baltic-

course.com/rus/konferencii/?doc=147993 

 

В Риге почтили память Мирзо Улугбека [Электрон. ресурс]: [625-летию со дня 

рождения великого сына узбекского народа, в Акад. б-ке Латв. ун-та, март 2019 

г.]. – Рига: Посольсиво Республики Узбекистан в Латв. Республике, 2019. – Online 

http://www.creativemuseum.eu/lv/raksti/dienasgramata/rakstu-krajuma-muzeologs-himzels-un-vina-laiks-atklasana
http://www.creativemuseum.eu/lv/raksti/dienasgramata/rakstu-krajuma-muzeologs-himzels-un-vina-laiks-atklasana
http://www.bdaugava.lv/zinas/latvijas-universitates-simtgades-izstade-skatama-ari-jekabpili
http://www.bdaugava.lv/zinas/latvijas-universitates-simtgades-izstade-skatama-ari-jekabpili
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regime. – РВид доступа: https://uzbekistan.lv/в-риге-почтили-память-мирзо-

улугбека. – Ресурс описан 19 апр. 2020 г.  
См. также: Проведена серия мероприятий с участием соотечественников, проживающих в Латвии; 

В Риге почтили память Мирзо Улугбека; В Риге обсудили современное развитие Узбекистана. – 

Доступен: http://www.uztravel.info/Мероприятия/. 

 

Встреча в рамках договора о сотрудничестве Витебского госуд[арственного 

медицинского университета и Латвийского университета [Электрон. ресурс]: [о 

встречи 8 мая 2019 года в Риге с директором библиотеки В. Коцере и 

руководителем Центра межкультурного диалога Л. Элтермане в рамках договора 

с Латвийским университетом]. –Витебск: Витебский гос. медицинский ун-т, 2019. 

– Online regime. – Вид доступа: https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/6070-

vstrecha-v-ramkakh-dogovora-o-sotrudnichestve-vitebskogo-gosudarstvennogo-

meditsinskogo-universiteta-i-latvijskogo-universiteta.html. Ресурс описан 19 апр. 2020 

г. 

 

Гасымов Р. Фуад Ибрагимов: "Судя по реакции публики, думаю, нам удалось это 

сделать" [Электрон. ресурс]: [концерт Латв. нац. симфонического оркестра 

(ЛНСО) под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Ф. 

Ибрагимова в дек. 2019 г.] / в тексте также мнение В. Коцере о концерте. – Online 

regime. – Баку: Новая эпоха 2019. – Вид доступа: https://yenicag.ru/fuad-ibragimov-

sudya-po-reakcii-publi/327441/. – Ресурс описан 19 апр. 2020 г. 

 

20 сентября в Доме Москвы, в рамках Дней Москвы в Риге, была открыта 

выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося советского скульптора 

Веры Игнатевны Мухиной (1889-1953) [Эдектрон. ресурс]: [участница с 

выступлением также В. Коцере]. – Рига: Совет общественных организации 

Латвии, 2019. – Online regime. – Вид доступа: http://www.sool.lv/20-sentjabrja-v-

dome-moskvy-byla-otkryta-vystavka-posvjaschennaja-zhizni-i-tvorchestvu-

vydayuschegosja-sovetskogo-skulptora-very-ignatevny-muhinoj-1889-19/. – Ресурс 

описан 19 апр. 2020 г. 

 

Дементьева О. Даугавпилс помнит саоих земляков: [краеведческая конф. в 

Даугавпилсе 2019 г.; участница также директор АБ ЛУ В. Коцере] // Доброе 

слово. – N 5 (Май 2019), с. 19: ил.  
См. также: В Даугавпилсе состоялась краеведческая конференция [Электрон. ресурс] / пресс-

служба ЛПЦ по материалам сайта Даугавпилсско-Резекненской епархии. – Доступен: 

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=8132&id=6&lang=RU. 

Краеведческая конференция в Даугавпилсе [Электрон. ресурс]: [28 марта 2019 г. конф. 

"Атеистическая идеология и мученичество: события в Даугавпилсе марте 1919 года. Люди, 

судьбы"; приветственные слова также директора В. Коцере Акад. б-ки Латв. ун-та]. – Доступен: 

http://eparhija.lv/2019-03-28-daugavpils-konferencija/. 

 

Коцере В. Вента Коцере: Украина – моя любовь [Электрон. ресурс]: передачи 

национальных культурных обществ: [11 дек. 2019 г.] / записала людмила Пилип. –

Рига: Lsm.lv, 2019. – Online regime. – Вид доступа: 

https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/peredachi-nacionalnih-kulturnih-obschestv/venta-kocere-

ukraina-moja-lyubov.a124459/. – Ресурс описан 19 апр. 2020 г. 

 

Коцере. В. Вента Коцере. "Реформация в первоисточниках XVI века (библиотека 

Латвийского университета)" [Электрон. ресурс]: [виступ латиської дослідниці 

Венти Коцере в університеті Каразіна (історичний факультет) на конференції, 

http://eparhija.lv/2019-03-28-daugavpils-konferencija/
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присвяченій 80-й річниці з дня народження Юрія Голубкіна та 500-й річниці 

Реформації 29 июня 2019 г.]. –Харків: Українська Лютеранська Церква м. Харків, 

2019. – Online regime. – Вид 

доступа:https://www.youtube.com/watch?v=m339NIpvJaU. – Ресурс описан 19 апр. 

2020 г. 

 

Морозова Н. Бурный век Латвийского университета: [из истории ун-та : в связи с 

открытием выст. "Наша Alma Mater. Факты, события, воспоминания" в Акад. б-ке 

Латв. ун-та] / в тексте рассказывает директор б-ки В. Коцере // Открытый город, N 

11 (нояб. 2019), с. 60-63 : портр. 

 

Морозова Н. В Латвии хранится уникальные письма братьев Тургеневых: [о 

письмах рус. писателя И. Тургенева (1818-1883) в фонде Акад. б-ки Латв. ун-та в 

связи с Междунар. науч. конф. "Тургеневские чтения" к 200-летию со дня 

рождения писателя в б-ке] / в тексте рассказывает В. Коцере // Открытый город. – 

N 1 (янв. 2019), с. 68-72: ил. – Доступен также: http://www.freecity.lv/zhzl/56758/. 

 

Янис Петерс – посол культуры [Электрон. ресурс]: [о мероприятии Белом зале 

Рижского русского театра в февр. 2019 г.; участница также В. Коцере ] / 

Freecity.lv. – Рига: Журнал «Открытый город», 2019. – Online regime. – Вид 

доступа: http://www.freecity.lv/kultura/61716/. – Ресурс описан 19 апр. 2020 г. 

 

Решетов В. Азербайджан – Латвия. Две страны – два моря [Электрон. ресурс]: [о 

конф. в посольстве Республики Азербайджан в Латвии, посвященная 96-летию 

общенационального лидера Гейдара Алиева и политике мультикультурализма; 

также о выступлении директора АБ ЛУ В. Коцере и Азербайджанским 

информационном центре, Л. Элтермане] // The Baltic Course. – Online изд. – (16 

мая 2019). – Доступен: http://www.baltic-course.com/rus/konferencii/?doc=149172. 

 

Сдвижков Д. А. Письма с Прусской войны Люди Российско-императорской армии 

в 1758 году [Электрон. ресурс]: [в кн. также благодарность и г‐ну Валдису 

Мазулису из Академической библиотеки Латвийского университета в Риге я 

обязан любезным разрешением бескорыстно воспроизвести изображения из их 

коллекций в качестве иллюстраций в книге]. – [Россия]: ЛитМир: Электрон. 

библиотека, 2019. – Online regime. – Вид доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=643731&p=1. – Ресурс описан 19 апр. 2020 г. 

 

Элтермане Л. В Академической библиотеке Латвийского университета прошла 

презентация белорусских книг: [о презентации коллектив. моногр. "Латвия-

Беларусь: 1918-2018" и сб. ст. "Латыши и белорусы: вместе свозь века"] // 

Прамень: газета беларусау Латвii. – N 2 (2019), с. 3: ил. – Достуен также: 

http://www.freecity.lv/obshestvo/56894/. 
См. также: Презентация книги «Латвия−Беларусь: 1918−2018». – Доступен: 

https://www.vsmu.by/home/poslednie-novosti/5797-prezentatsiya-knigi-latviya-belarus-1918-2018.html. 

Презентация коллективной монографии “Латвия−Беларусь: 1918−2018” [Электрон. ресурс]. – 

Доступен: https://www.lb-science.info/post/презентация-коллективной-монографии-латвия-

беларусь-1918-2018. 

Международное сотрудничество кафедры социально-гуманитарных наук ; Научно-

исследовательский проект “Латыши и белорусы: вместе сквозь века” [Электрон. ресурс] : также о 

сотрудничеством с Латв. акад. б-ки Латв. ун-та. – Доступен: https://www.vsmu.by/64-

departments/kafedra-sotsialno-gumanitarnykh-nauk/4338-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-5.html. 
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Элтермане Л. Міжкультурний діалог – інструмент для просування бібліотеки / 

Линда Элтермане // Бiблiотечна Планета. – N 3 (85) (2019), c.20-22. Resurss 

pieejams arī tiešsaistē LU e-resursu repozitorijā: URL: 

http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/50161/Eltermane-8.pdf. 

 


