
Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku 2012. gadā 
 

Aivare-Strade A. Antons Aivars - ģeologs un gleznotājs (1906-1990) = Antons Aivars - 

geologist and painter (1906-1990): [tekstā minēta arī A. Aivara 100. dz.d. atceres gleznu 

izst. LU AB 2006.gadā]. - Bibliogr.: 24. lpp. - Kopsav. angļu val. // Zinātľu vēsture un 

muzejniecība = History of sciences and museology. - Rīga: Latvija Universitāte, 2012. - 

(LatvijasUniversitātes raksti; 780. sēj.).- [20.]-24. lpp.: il., tab. 

 

Apinis P. Bibliotekāram, bibliogrāfam un bibliofilam Jānim Misiľam šodien 150 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Portāls puaro.lv / galv. red. 

J. Liepnieks, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://puaro.lv/lv/puaro/25-aprili-bibliotekaram-bibliografam-un-

bibliofilam-janim-misinam-sodien-150. - Resurss aprakstīts 2013. g. 17. apr. 

 

Āboliľš K. "Mērnieku laiki" vācu valodā: [par brāļu Kaudzīšu grām. atvēršanas 

svētkiem LU AB Misiľa bibl. 2012. g. 22. martā] // Brīvā Latvija. - Nr. 15 (2012, 7./13. 

apr.), 6. lpp.: il.  

 

Āboliľš K. "Mērnieku laiki" vācu valodā: [par brāļu Kaudzīšu grām. atvēršanas 

svētkiem LU AB Misiľa bibl. 2012. g. 22. martā] // Laiks. - Nr. 15 (2012, 7./13. apr.), 7. 

lpp.: il.  

 

Ādamsone A. Bibliotēku skaits Latvijā samazinājies līdz 819 [Elektroniskais resurss]: 

[īsa inform. arī par LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no 

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

Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr.  

 

Belēvičs G. Recenzene par "Virtuves vārdeni": [Kursīte Janīna.Virtuves vārdene. Rīga: 

Rundas, 2012. Kā norādīja LU AB speciāliste A.Taimiľa, grām.vākam izmantots J. K. 

Broces zīm."Vorstellung einer Liefländischen Bauerhochzeit" motīvs, bet kā J. K. Broce 

skaidro – redzamie tērpi ir Igaunija] // Latvijas Avīze. - Nr. 130 (2012, 5. jūl.), 7. lpp. - 

Pieejams arī elektroniskaias resurss ar nos."Latvijas Avīze: Recenzene par "Virtuves 

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

 

Belēvičs G. Recenzene par vārdeni: [Kursīte Janīna. Virtuves vārdene. Rīga: Rundas, 

2012. Grām. vākam izmantots J. K. Broces zīm."Vorstellung einer Liefländischen 

Bauerhochzeit" motīvs, bet kā J. K. Broce skaidro - redzamie tērpi ir Igaunija] // Ir. - Nr. 

26 (2012, 28.jūn./4. jūl.), 26.-27.lpp.: il. 

 

Bērziľa I. Par Jāni Misiľu viľa 150. dzimšanas dienā / tekstā fragm. no K. Egles, V. 

Maldoľa, M. Vētras, J. Misiľa darbiem // Dzirkstele. - Nr. 48 (2012, 24. apr.), 5. lpp.: il.  

 

Bērziľš A. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava: [sakarā ar rakstu krājuma 

"Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" (Rīga: Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, 

2011) klajā nākšanu; tā pamatā LZA un LU AB zin. konf. "Kultūrvēstures avoti un 

Latvijas ainava" ref.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 7 (2012, 16. febr), 16. lpp.: il. 

 

Bērziľš A. Saliedēt sabiedrību: [par saliedētas sabiedrībasveidošanas problēmām 

Latvijā; tekstā arī LU AB direktores V. Koceres viedoklis] / tekstā stāsta R. Alijevs // 

Izglītība un Kultūra. - Nr. 7(2012, 16. febr.), 4. lpp. 
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Bibliotekāram, bibliogrāfam un bibliofilam Jānim Misiľam šodiem 150 / (Latvijas 

Avīze) // Ritums. - Nr. 693 (2012, maijs), 38. lpp.  

 

Brīvdabas muzējā notiks Vidzemes sētas 80 gadu jubilejas svinības [Elektroniskais 

resurss]: [kā arī izstādes atklāšana "Lai top Brīvdabas muzejs" 2012. g. 13. maijā, tajā 

aplūkojami arī LU AB materiāli]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - 

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

http://www.leta.lv/searh/find. - Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr.  
Sk. arī: Brīvdabas muzējā notiks Vidzemes sētas 80 gadu jubilejas svinības [Elektroniskais 

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

http://www.apollo.lv/zinas/brivdabas-muzeja-notiks-vidzemes-setas-80-gadu-jubilejas-svinibas/515315. 

 

Bule M. Napoleona kara laikmets Baltijā [Elektroniskais resurss]: [par LU AB izstādi 

Ludzas novadpētniecības muzejā 2012. g. 2. nov.-19.dec.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: Latvijas muzeju biedrība, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://muzeji.lv/lv/museum/ludza-regional-history-

museum/2012/napoleona-kara-laikmets-baltija/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr.  
Sk. arī: Ludzas novadpētniecības muzejā atklāta izstāde "Napoleona kara laikmets Baltijā" 

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

http://www.ludzasmuzejs.lv/index_files/Page2312.htm. 

 

Celmiľa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā gaidāma tikšanās ar šveiciešu rakstnieku 

Fransuā Lēbu [Elektroniskais resurss]: [par radošo tikšanos ar šveiciešu rakstnieku F. 

Lēbu LU AB 2012. g. 12. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. 

no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 15. apr. 
Sk. arī: Kočetkova Ľ. Radoša tikšanās ar šveiciešu rakstnieku Fransuā Lēbu [Elektroniskais 

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

http://www.studentnet.lv/lu/aktualitates/article.php?id=267682.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks radošā tikšanās ar šveiciešu rakstnieku Fransuā Lēbu 

[Elektroniskais resurss] / inform. sagat. Ľ. Kočetkova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.acadlib.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=62.  

Tikšanās ar šveiciešu rakstnieku Fransuā Lēbu [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. Ľ. 

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

http://www.biblioteka.lv/News.ArticleItem.aspx?article=15852&type=0. 

 

Celmiľa L. Madonā skatāma ceļojošā izstāde "Lai top Brīvdabas muzejs!" 

[Elektroniskais resurss]: [Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja Izstāžu zālē 

2012. g. nov.; izstādē materiāli arī no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  

 

Cooperation with European partners [Electronic resource]: [also about visit prof. I. 

Dzagania of Sokhumi State Univ. in Academic Library of the LU on May 2012]. - 

Online regime. - Sokhumi: Sokhumi State Univ., 2012.- Title from title screen. – Mode 

of access: Internet. WWW.URL: 

http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=110&info_id=809.- Description 

based on resource as of: Apr. 24, 2013. 

 

Čigāne I. Ludzas novadpētniecības muzejā - jauna izstāde: [LU AB izstāde "Napoleona 

karu laikmets Baltijā" 2012. g. nov.] // Ludzas Zeme. - Nr.88 (2012, 9. nov.), 5. lpp.: il.  
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Raula Čilačavas grāmatas "Vēstnieks vai tuvošanās Latvijai" atvēršanas svētki 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 12. nov. LU AB; grām. izd. gruzīnu val.] / inform. 

sagat. I. Šmitiľa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/press_releases/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  
Sk. arī: Šodien notiks gruzīnu dzejnieka grāmatas par Latvijas pagātni un tagadni atvēršanas 

svētki [Elektroniskais resurss] / LU Akadēmiskā bibl. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/16378/. 

 

Daija P. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks pasākums "Astrīde Ivaska - dzeja un dzīve" 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 13. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/16292. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  

 

Daudze A. " 2012. gads Latvijas-Ukrainas attiecībās ...": [sakarā ar abu valstu 

savstarpējo attiecību 20. gadadienu, Latvijas dienām Ļvovā; tekstā arī par LU AB 

dalību ar J. K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas izstādi I. Franko 

Ļvivas Nacionālajā universitātē] // Latvijas dienas Ļvivas apgabalā = Днi Латвiї у 

Львiвськiй областi. - [B. v.: b. i.], 2012. - [1.-2.] lpp. - Teksts paral. ukr. val.  

 

Diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme "Mazāk zināmais Jānis Misiľš - 

laikabiedru atmiľās, vēstulēs un citos vēstures avotos" [Elektroniskais resurss]: [2012. 

g. 9. maijā LNB; ar J. Misiľa daudzpusīgo personību iepazīstinās ilggadējā Misiľa bibl. 

darbin. V. Kince] / inform. sagat. J. Dreimane. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB, 

2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17883&type=0. - Resurss aprakstīts 2013. g. 

15. apr. 

 

Dzene S. Jāľa Poļa piemiľai: [sakarā ar piemiľas vakaru ķīmiķim J. Polim (1938-2011), 

viľam veltītās bibliogr. atvēršanu, izst. atklāšanu LU AB 2012. g. 18. apr.] // Zinātnes 

Vēstnesis. - Nr. 5 (2012, 16. apr.), 2. lpp.  

 

Fotogrāfa Ulda Balgas personālizstāde "Kniede" Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [izstādes atklāšana 2012. g. 21. apr.] / LU 

Akadēmiskā bibl. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. 

- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/11404/. - Resurss 

aprakstīts 2012. g. 24. apr.  
Sk. arī: Fotogrāfa Ulda Balgas personālizstāde "Kniede" Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

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

http://www.acadlib.lv/index.php?1&20&view=view-relase&rel_id=76.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās fotogrāfa Ulda Balgas personālizstādi "Kniede" 

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

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

 

Greiškalne L. Ungārijas parlamenta spīkers: lepojamies, ka mūsu kultūra balstās uz 

kristīgām vērtībām [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar E. Sakses tulkoto darbu izst. LU 

AB 2012. g. 25. okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Rīgas apriľķa portāls, 2012. - 

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

http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/item/5507. - Resurss aprakstīts 2013. 

g. 8. apr.  
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Grīnberga M. Aina Karlsone aizvērusi savu dzīves grāmatu [Elektroniskais resurss]: 

[(1935.13.nov.-2012.17.dec.); arī par paredzēto māklsinieces ekslibru izstādi 2012. g. 

19. dec. LU Akadēmiskajā bibl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Jēkabpils: Jēkabpils ziľu 

portāls, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.radio1.lv/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 19. apr.  

 

Gundegas Grīnumas sastādītās grāmatas "Jānis Rainis. Kastaľola" atvēršanas svētki 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 18. janv. Misiľa bibl.].-(Pasākumi fotogrāfijās). - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LFMI, 2012. -Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lfmi.lu.lv/?s=49&section=pasakumi-fotografijas. - 

Resurssaprakstīts 2013. g. 16. apr. 
Sk. arī: Dūmiľa L. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Raiľa Kastaľola [Elektroniskais resurss]. - 

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

Raiľa Kastaľola: [inform. par G. Grīnumas grām. atvēršanu un E. Dubiľa fotoizstādes “Pa Raiľa 

un Aspazijas pēdām Kastaľolā un Lugāno” atklāšanu]. - (Kultūra) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr. 

11 (2012, 16. janv.), 11. lpp. 

Enfant terrible [Elektroniskais resurss]: kādas dvēseles fatamorgāna ... . - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://shewolf-mj.blogspot.com/2012/01/janis-rainis-

kastanola_13.html. 

 

Grundule L. Latvijas vēstniece dāvā Ungārijas augstskolai vērtīgu grāmatu krājumu 

[Elektroniskais resurss]: [Etveša Lorānda universitātes latviešu val. studentiem 2012. g. 

29. febr. 250 grām. latv. rakstnieku, dzejnieku darbus, grām. par latv. val., lit. un 

folkloru; dāvinājumu sagat. LU AB, kā arī Latvijas vēstniecības Ungārijā pateicība 

direktorei V. Kocerei par sadarbību]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. -

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

http://www.leta.lv/archive/. - Resurss aprakstīts 2012. g. 4. apr. 

 

Grundule L. Ļvovā svin Latvijas dienas [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar abu valstu 

savstarpējo attiecību 20. gadadienu, Latvijas dienām Ļvovā; tekstā arī par LU AB 

dalību ar ceļojošo izstādi "Johana KristofaBroces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un 

aprakstu kolekcija LatvijasUniversitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 2012. g. okt.]. – 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 

8. apr. 
Sk. arī: Grundule L. Eksprezidents Ulmanis pauž Latvijas atbalstu Ukrainas eirointegrācijas 

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

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

 

Himna Baumaľu Kārļa rokrakstā: [inform. par Baumaľu Kārļa dziesmas "Dievs svētī 

Latviju!" rokraksta no LU AB fonda izlikšanu apskatei LR proklamēšanas dienā 18. 

nov. Rakstniecības un mūzikas muzejā] // Diena. - Nr. 223 (2012, 13. nov.), 17. lpp.: il.  

 

Ivbulis V. Leposimies ar Kārli Egli!: Kārlim Eglem - 125 // Latvijas Zinātľu 

Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes.- 66. sēj., Nr. 5/6 (2012), 

63.-65. lpp. 

 

Jaunmuktāne G. Būs apskatāma izstāde par Latvijas grāmatniecību 2011. gadā 

[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izst. atklāšanu 2012. g. 16. martā LU AB]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/10889/. - Resurss aprakstīts 

2012. g. 24. apr.  
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Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2011. gads Latvijas 

grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=17033&type=0. 

 

Jaunmuktāne G. Jānis Misiľš un viľa bibliotēka: Jānim Misiľam - 150. - Bibliogr.: 89.-

92. lpp. (127 nos.). - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Sociālās un humanitārās zinātnes. - 66. sēj., Nr. 4 (2012), 69.-94. lpp.: il.  

 

Jaunmuktāne G. Notiks latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēja Jāľa Misiľa 150. 

jubilejai veltīti pasākumi [Elektroniskais resurss]: [par Misiľa kluba lasījumu 

atjaunošanu katra mēneša pēdējā ceturtdienā LU AB Misiľa bibl.; 2012. g. 26. janv. I. 

Bērsona priekšlasījums "Meklēsim rakstos - segvārdus un segburtus!"]. – Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/10159/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. apr. 
Sk. arī: Jaunmuktāne G. Atklājot izstādi par bibliogrāfu Jāni Misiľu, notiks Misiľa kluba 

lasījums [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 31. maijā izstāde "Jānim Misiľam - 150" un J. Kursītes 

lasījums "Latviskumu ekspedīcijās meklējot. Pieredzes stāsti", kā arī par J. Kursītes grām."Virtuves 

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

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/11988/.  

Jaunmuktāne G. Notiks Jāľa Misiľa 150. jubilejai veltīti pasākumi [Elektroniskais resurss]: 

[2012. g. 29. martā - S. Radzobe "Aleksandrs Čaks - teātra kritiķis"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/11075/. 

Misiľa bibliotēkā notiks Jāľa Misiľa 150. jubilejai veltīti pasākumi [Elektroniskais resurss]: 

[2012. g. 29. martā - S. Radzobe "Aleksandrs Čaks - teātra kritiķis"] / L. Celmiľa pēc G. Jaunmuktānes 

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

Misiľa kluba lasījumi par literatūras, kultūras, vēstures un citiem jautājumiem [Elektroniskais 

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

WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=16103&type=0; 

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

Notiks latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēja Jāľa Misiľa 150. jubilejai veltīti pasākumi 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 23. febr. - L. Volkova "Atmiľu un dienasgrāmatu loma kultūrvēstures 

pētniecībā" un A. Grāpja "Voldemārs Kalpiľš. Nepasacītais"] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=16593&type=0; 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/10514.  

Notiks latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēja Jāľa Misiľa 150. jubilejai veltīti pasākumi 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 29. martā - S. Radzobe "Aleksandrs Čaks - teātra kritiķis"] / pēc G. 

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

http://www.leta.lv/lat/; http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=17278&type=0.  

 

Laura Kalinka: grāmatu izdevēja, redaktore, zinātnes popularizētāja, Latvijas kultūras 

vērtību apzinātāja : [par bijušo ZA FB darbin., vec. zin. līdzstrādnieci (1986-1990)]. - 

Paraksts: J. Stradiľš, K. Švarcs, G. Daija, J. Kristapsons // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 

(2012, 10. sept.), 3. lpp.  

 

Lauras Kalinkas piemiľai: 09.11.1939-19.08.2012 : [par bijušo ZA FB darbin., vec. zin. 

līdzstrādnieci (1986-1990)]. - Paraksts: J. Stradiľš, K.Švarcs, G. Daija, J. Kristapsons // 

Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 66. sēj., 

Nr. 5/6 (2012), 68.-69.lpp.: ģīm. 

 

Kipere Z. Desmito reizi pasniegta "Rīgas balva": [arī par Rīgas balvas Goda diploma 

pasniegšanu Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē 2012. g. 27. janv. LU 

Latvijas vēstures inst. un LU Akadēmiskās bibl. kopdarba "J. K. Broce. Zīmējumi un 

http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/11075/
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apraksti" četru sēj. (1992-2007) izdošanu un kolekcijas popularizēšanu] // Enerģija un 

Pasaule. - Nr. 1 (2012, febr./marts), 24.-25. lpp.: il. 

 

Kipere Z. Desmito reizi pasniegta "Rīgas balva": [arī par Rīgas balvas Goda diploma 

pasniegšanu Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē 2012. g. 27. janv. LU 

Latvijas vēstures inst. un LU Akadēmiskās bibl. kopdarba "J. K. Broce. Zīmējumi un 

apraksti" četru sēj.(1992-2007) izdošanu un kolekcijas popularizēšanu]. - Paraksts: Z. 

K. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.2 (2012, 30. janv.), 3. lpp.: il. 

 

Kļanska D. Diskutēs par mācību līdzekļu nodrošināsanas pieredzi Eiropas skolās 

[Elektroniskais resurss]: [preses konference LU AB 2012. g. 7. sept.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos.no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  

 

Kļanska D. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Gustava Klimta darbu faksimilu izstādi 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 10. apr. sakarā ar austriešu gleznotāja un grafiķa 150. 

dz. d.] / pēc Ľ. Kočetkovas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - 

Nos. no tīmekļa lapas. -Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. 

– Resurss aprakstīts 2012. g. 15. apr. 
Sk. arī: Gustava Klimta darbu faksimilu izstādes atklāšana [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpoums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News.ArticleItem.aspx?article=17444&type=1.  

Gustava Klimta darbu faksimilu izstāde Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā / inform. 

sagat. Ľ. Kočetkova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.acadlib.lv/index.php?1&20&view=view-relase&rel_id=71.  

Kočetkova Ľ. Atklās Gustava Klimta darbu faksimilu izstādi Latvijas Universitātes 

Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpoums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:  http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/11175. 

 

Kļanska D. Nākamnedēl sāksies LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas ēkas Kalpaka 

bulvārī renovācija [Elektroniskais resurss]: [no 2012. g. 17. marta; arī par I. Muižnieka 

ieceri tajā izvietot retās grām. no LU AB un daļu Misiľa bibl.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos.no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. 
Sk. arī: Kļanska D. Sāksies LU Centrālās bibliotēkas ēkas Kalpaka bulvārī renovācija 

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

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

 

Kļanska D. Notiks grāmatas "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" atvēršanas svētki 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 20. janv. LU AB] / pēc I. Šmitiľas inform. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL:http://www.leta.lv/lat/archive/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 16. 

apr. 
Sk. arī: Dūmiľa L. Iznācis rakstu krājums "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" // 

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr. 10 (2012, 13./15. janv.), 15. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.leta.lv/archive/search/; http://zinas.medianams.asp.lv/izklaide/p-s-kultura/.  

Notiks grāmatas "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" atvēršanas svētki [Elektroniskais 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=16057&type=0. 

Šmitiľa I. Notiks grāmatas "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" atvēršanas svētki 

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

http://www.lu.lv/zinas/t/10114. 
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Kočetkova Ľ. Atklās Šveices mākslinieka Ērika J. Grūbela personālizstādi "Impresijas" 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2012. g. 8. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lu.lv/zinas/nc/t/10783/. - Resurss aprakstīts 2012. g. 4. apr. 
Sk. arī: Šveices mākslinieka Ērika J. Grūbela personālizstādes "Impresijas" atklāšana 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=16955&type=1.  

Šveices mākslinieka Ērika J. Grūbela "Impresijas" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. Ľ. 

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

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

 

Kočetkova Ľ. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks profesora Rūdolfa Agstnera grāmatas 

par diplomātiju Latvijai veltītās daļas prezentācija [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 13. 

dec. - R. Agstner. Österreichs Spitzendiplomaten zwischen Kaiser und Kreisky: 

biographisches Handbuch der Diplomaten des höheren auswärtigen Dienstes 1918 bis 

1959. Wien, 2009]. -Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. 

-Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/17080/. -Resurss 

aprakstīts 2013. g. 8. apr. 

 

Kohvs U. Jāľa Poļa piemiľai: [sakarā ar piemiľas vakaru ķīmiķim J. Polim (1938-

2011), viľam veltītās bibliogr. atvēršanu, izst. atklāšanu LU AB 2012. g. 18. apr.] // 

Enerģija un Pasaule. - Nr. 2 (2012, apr./maijs),12. lpp.: ģīm. 

 

Krauze M. Arī mazākām zvaigznēm katrai savs spožums: [par bij. Misiľa bibl. darbin. 

O. Zandera jaunāko grām. "Zaļajā Zemgalē raugoties"] / tekstā stāsta O. Zanders // 

Latvijas Avīze. - Nr. 233 (2012, 28. nov.), 9. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss ar nos. "Latvijas Avīze: Arī mazākām zvaigznēm katrai savs spožums": 

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

 

Krūmiľa L. Digitalizācija Latvijā: [arī par digitalizāciju LatvijasAkadēmiskajā bibl.]. - 

Bibliogr.: 45. lpp. (7 nos.) // Bibliotēku Pasaule [tiešsaistes izd.]. - Nr. 57 (2012), 39.-

45. lpp.: il. - Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/zurnala-biblioteku-pasaule-57numura-

raksti. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr. 

 

Laganovskis G. Latvijas lietuvieši un igauľi: par valsts valodu jautājumu nav! 

[Elektroniskais resurss]: [arī par Valsts prezidenta A. Bērziľa organizētās 

Mazākumtautību konsultatīvās padomes sēdes diskusiju 2012. g. 13. febr.; tekstā arī 

diskusijas dalībnieces LU AB direktores V. Koceres viedoklis]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lvportals.lv/print.php?id=244189. - Resurss aprakstīts 2013. g. 

15. apr. 

 

Larina O., Kocere V. Direct heir: keeper of five centuries of fundamental science : 

[about Latv. Academic Library of Latv. Univ. and director V. Kocere] / V. Kocere also 

speaks in the text. - (Latvia - Russia; Cultural heritage) // Amber Bridge: Baltic 

civilization: heritage and prospects. - N 4 (2012), p. 90-95: ill. 

 

Latvijas bibliotēku darba koprādītāji, 2008-2011 [Elektroniskais resurss]: (pamatojoties 

uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) : [ziľas arī par LU 

AB] / inform. sagat. B. Bierne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB BAI Bibliotēku 

konsultatīvais centrs, [2012]. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
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WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlu/bibstream/handle/1/1217/latvijas-biblioteku-

darba-kopraditaji-2008-2011.pdf. - Resurss aprakstīts 2013. g. 17. apr. 

 

Latvijas multikulturālā vide ir bagātība: jāpārskata latviešu valodas apguves metodika : 

[par saliedētas sabiedrības veidošanas problēmāmLatvijā; tekstā arī LU AB direktores 

V. Koceres viedoklis] // Latvia Amerikā. - Nr. 11 (2012, 17. marts), 15. lpp.  

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādes "Pirmais direktors" atklāšana [Elektroniskais 

resurss]: [Jāľa Misiľa 150. dz. d. veltītā izstāde "Pirmais direktors" 2012. g. 4. apr. 

LNB] / inform. sagat. I. Klekere-Krekele. -Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB, 2012. 

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

http://www.lnb.lv/lv/visparigi/aktualitates/30-03-2012-latvijas-nacionalas-bibliotekas-

izstades-pirmais-direktors-atklasana; http://biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacinala-

biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17355&type=0. - Resurss aprakstīts 2012. g. 

4. apr. 

 

Latvijas Republikas vēstniece Dr. Argita Daudze dosies darba vizītē uz Harkivu 

[Elektroniskais resurss]: [arī par izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā" atklāšanu V. Karazina Harkivas Nacionālās universitātes Centrālajā 

zinātniskajā bibl. 2012. g. maijā] / inform.sagat. Latvijas vēstniecība Ukrainā. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive. - Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr.  
См. также: В университете Каразина можно посмотреть на виды Латвии и Эстонии 

конца 18 века [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.objectiv.tv/240512/70437.print.html.  

В Харькове открылась выставка рисунков описаний Лифляндии [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.city.kharkov.ua/ru/news/print/id/13929.  

В Харькове пройдет выставка рисунков и описании Лифляндии [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.city.kharkov.ua/ru/news/print/id/13898; 

http://kharkiv..infomagic.ru/obschestvo/.  

Вiдкриття виставки "Колекцiя малюнкiв i описiв Лiфляндiї Iоганна Кристофа Бротце в 

Академiчнiй бiблiотецi Латвiйського унiверситету [Электрон. ресурс]. - Online режим. - 

Виддоступа: Сеть. URL: 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/announce?news_id=1744. 

У Харковi вiдкрилася виставка малюнкiв та описiв Лiфляндiї [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/print/id/13929.  

Посол Литвы в Украине откроет харьковскую выставку [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.057.ua/news/print/newsId/149710.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии находится с визитом в Харькове [Электрон. 

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

http://kharkiv.infomagic.ru/obschestvo/. 

 

"LatvijasUniversitātesbibliotēkas ...": [īsumā parceļojošo izstādi "Johana Kristofa 

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

Akadēmiskajā bibliotēkā"] // Latvijas dienas Ļvivas apgabalā = Днi Латвiї у 

Львiвськiй областi. - [B. v.: b. i.], 2012.- [8.] lpp.: ģīm. – Teksts paral. ukr. val. – 

Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.am.gov.lv/data/kiev/buklidda4-1.pdf.  

 

Latvijas Universitātes pārstāvji iegūst vairākas grāmatu mākslas konkursa"Zelta ābele 

2011" balvas [Elektroniskais resurss]: [balva "Grāmatizdevēju draugs" LU AB Misiľa 

bibl. par ilgstošu un radošu sadarbību ar grāmatizdevējiem, uzturot un stiprinot saikni 

starp grām. veidotājiem, krājējiem un lasītājiem un sakarā J. Misiľa 150. dz.d.] / LU 
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Preses centrs.- Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. -

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/11267/. - 

Resurss aprakstīts 2012. g. 24. apr. 
Sk. arī: Dūmiľa L. Zināmas skaistākās grāmatas // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 74 

(2012, 16. apr.), 11. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss ar nos.: "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: 

Zināmas skaistākās grāmatas": http://www.leta.lv/archive/search/. 

Grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2011" apbalvo astoľu nomināciju uzvarētājus 

[Elektroniskais resurss] / pēc D. Pugačas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

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

 

Latvijas Universitātes 2012. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās [Elektroniskais 

resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. – Rīga: LU, [2012]. – Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-

izstades/publikacijas2012. 

 

Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere : 

[īsa inform.] // Latvijas Zinātľu akadēmijas gadagrāmata, 2012 / sast. B. Ādamsone ... 

[u. c.] - Rīga: Zinātne, 2012. - (2012), 117. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2012.pdf. 

 

Library: [also about AL LU]. - (University of Latvia) // International programmes at the 

University of Latvia. - [Riga: S. n., 2012]. - P.7: ill. 

 

Liepiľš J. Fraternitas rigensis: Jānis Liepiľš ieskatās baltvācu korporācijas ziedu laikos 

un norietā : [par redzēto Rīgas Vācbaltu apvienības izstādē "Baltija un vācieši" Misiľa 

bibl.] // Latvija Amerikā. -Nr. 7 (2012, 18. febr.), 5. lpp. 

 

Linē A. Biznesa cilvēks.Politiķis. Rakstnieks: [par radošo tikšanos ar šveiciešu 

rakstnieku F. Lēbu LU AB 2012. g. 12. janv.] // Mūsu Rajons. - Nr. 1 (2012, janv.), 10.-

11. lpp.: il. 

 

Linē A. Cāļus skaita rudenī, grāmatas - pavasarī ...: [sakarā ar izstādes "2011. gads 

Latvijas grāmatniecībā" atklāšanu LU AB] / tekstā izsakās V. Kocere, G. Jaunmuktāne, 

J. Leja ... [u.c.] // Mūsu Rajons. - Nr. 3 (2012, marts), 8.-9. lpp.: il. 
Sk. arī: Celmiľa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2011. gads Latvijas 

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

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

Celmiľa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā būs skatāma izstāde "2011. gads Latvijas 

grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss] / pec G. Jaunmuktānes inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

Jaunmuktāne G. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2011. gads 

Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 16. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis  WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=17033&type=0. 

 

Linē A. Par labāku pasauli: [par Krievijas diplomātam un Starptautiskā Rērihu centra 

prezidentam J. Voroncovam (1929-2007) veltīto piemiľas vakaru un izstādi LU AB un 

G. Karapetjana un V. Gračova-Seļiha grām. "No Molotova līdz Lavrovam. Jūlija 

Voroncova neuzrakstītās atmiľas" atvēršanas svētkiem 2011. g. 12. dec.] // Mūsu 

Rajons. - Nr. 1 (2012, janv.), 6.-7. lpp.: il. 

 

Linē A. Paralēlā pasaule: [par Rīgas Vācbaltu apvienības izstādes "Baltija un vācieši" 

atklāšanu LU AB 2012. g. 10. janv.] / tekstā izsakās arī V. Kocere // Mūsu Rajons. - Nr. 

1 (2012, janv.), 8.-9. lpp.: il. 
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Linē A. Rīgas balvai - desmitā gadskārta: [arī par Rīgas balvas Goda diploma 

pasniegšanu LU Latvijas vēstures inst. un LU Akadēmiskās bibl. kopdarba "J. K. Broce. 

Zīmējumi un apraksti" četru sēj. (1992-2007) izdošanu un kolekcijas popularizēšanu] // 

Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2012, febr.), 2.-3. lpp.: il. 
Sk. arī: Ādamsone A. Izcieliem rīdziniekiem pasniegs "Rīgas balvas 2011" [Elektroniskais 

resurss]: [2012. g. 27. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

Ādamsone A. Nākamnedēļ apbalvos "Rīgas balvas" laureātus [Elektroniskais resurss]. - 

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

"Rīgas balva 2011" tiks pasniegta izciliem laureātiem [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. 

Rīgas balvas biedrība. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/News/Article?Item.aspx?article=16134&type=0. 

Stankeviča Z. Piektdien pasniegs "Rīgas balvas 2011" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

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

 

Linē A. Sena draudzība nerūs: [sakarā ar izstādes "Latvijas un Ukrainas savstarpējo 

diplomātisko attiecību nodibināšanas 20. gadadiena" atklāšanu LU AB] / tekstā izsakās 

V. Kocere // Mūsu Rajons. - Nr. 3 (2012, marts), 6.-7. lpp.: il. 

 

Litvins V. Rosina nespēlēties ar savas valsts valodu: [saruna ar Ukrainas Augstākās 

Radas spīkeri V. Litvinu sakarā ar vizīti Latvijā, arī par LU AB apmeklējumu 2012. g. 

maijā] / pierakst. Ģ. Vikmanis // Latvijas Avīze. - Nr. 129 (2012, 4. jūl.), 5. lpp.: il. 

 

Logger S. Artistic and useful achievements of inter-war Latvia: [par izstādi "Latvija 

Parīzē" Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 2012. g. jūn. sakarā ar Latvijas dalību 

Pasaules Dekoratīvās mākslas un moderno tehnoloģiju izstādēs 1925. g. un 1937. g. 

Francijā.; dalībniece arī LU AB] // The Baltic Times (Iel. "Out & about"). - Vol. 10, N 

806 (June 28-July 11 2012), p. 8: ill. 

 

LU Akadēmiskā bibliotēka // Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un ārzemēs, 

2012: [informatīvs izd.]. - Rīga: Smails, 2012. - 88. lpp.: il. 

 

LU Akadēmiskā bibliotēka. - (Citas zinātniskās iestādes). - Tiešsaistesraksts. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2013. g. 21. febr. // Latvijas Zinātľu akadēmija. 

Gadagrāmata, 2010 [Elektroniskais resurss] /sast. B. Ādamsone, A. Draveniece, A. 

Edžiľa ... [u.c.]. - Rīga: LZA, 2012. - (2012), 112. lpp. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2012.pdf. 

 

LU darbības rezultāti: LU Akadēmiskā bibliotēka / inform. sagat. LU AB. - Tiešsaistes 

raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr. // Latvijas 

Universitātes 2011. gada publiskais pārskats [Elektroniskais resurss]. - Rīga: LU, 2012. 

- 241.-243.lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis 

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

zinojumi/gadaparskati/LU_Gadagramata_2011.pdf. 

 

LU Latvijā un sabiedrībā: bibliotēku piedāvājums = UL in Latvia and society: [arī par 

LU AB] // Latvijas Universitāte: gada pārskats = annual report, 2011. - [Rīga: LU, 

2012]. - 22. lpp. 

 

Maniľa A. Klasiķi mīlēja tāpat kā mēs: [par tikšanos ar literāti, Misiľa bibl. galveno 

bibliotekāri M. Krekli Saldus pilsētas bibl.] / tekstā stāsta Saldus bibl. bibliotekāre I. 

http://www.biblioteka.lv/News/Article?Item.aspx?article=16134&type=0
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Ābolte, M. Krekle // Saldus Zeme (Iel. "Kurzemīte"; Nr. 3). - Nr. 39 (2012, 30./31. 

marts), 5. lpp.: il. 

 

Melluma A. Katrai paaudzei sava ainava: [par Latvijas ainavu un tās kultūrvēsturisko 

kontekstu sakarā ar rakstu krājuma "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" (Rīga: 

Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, 2011) iznākšanu] / intervēja V. Hermanis // 

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – Nr. 79 (2012, 23. apr.), 10.-11. lpp.: il. 

 

Mīlgrāve I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta dzejnieka Andreja Eglīša simtgadei 

veltīta izstāde [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 26. okt. iztāde "Es vienmēr esmu 

gribējis būt mājās..." un atcerespēcpusdiena]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/16075/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  
Sk. arī: Dzejnieka Andreja Eglīša simtgades atceres pēcpusdiena [Elektroniskais resurss] / 

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

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

Vītola I. Dzejniekam Andrejam Eglītim svētdien apritētu simt gadu [Elektroniskais resurss]: [arī 

par dzejnieka simtgades pasākumu programmu].- Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://la.lv/index2.php?option=com_content&view=article&id=363726. 

 

Noriľa R. Vidzemes lībiešu lepnums un spīts: [sakarā ar Pāles novadpētniecības muzeja 

izstādes atklāšanu LU AB 2012. g. 17. aug.] / intervēja V. Hermanis // Neatkarīgā Rīta 

Avīze Latvijai. - Nr. 169 (2012, 29. aug.), 9. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss ar nos. "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Vidzemes lībiešu lepnums un spīts": 

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

 

Notiks diskusija "Jaunaiszīdaceļš: iespējas un izaicinājumi" [Elektroniskais resurss]: 

[LATOorganizētā diskusija veltīta Centrālāzijas jautājumiem ar trīs augsta līmeľaASV 

ekspertiem LUAB 2012. g. 7. maijā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - 

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

http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr.  
Sk. arī: Notiks diskusija "Jaunais zīda ceļš: iespējas un izaicinājumi" [Elektroniskais resurss]. – 

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

http://www.mod.gov.lv/lv/Sargs/Zinas/Latvija/2012/05/07-01.aspx?p=1. 

 

Par Latviju ap mums: [sakarā ar rakstu krājuma "Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

ainava" (Rīga: Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, 2011) atvēršanu LU AB 2012. g. 

20. janv.] / "LV" inform. // ZinātnesVēstnesis. - Nr. 2 (2012, 30. janv.), 3. lpp.: il.  

 

Par Latviju ap mums: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi: [sakarā ar rakstu 

krājuma "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" (Rīga: Latvijas Zinātľu Akadēmijas 

Vēstis, 2011) atvēršanu LU AB 2012. g. 20. janv.] / "LV" priekšinform. // Latvijas 

Vēstnesis. – Nr. 12 (2012, 20. janv.), 20. lpp.: il. 

 

Par Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja un viľa vadītās parlamentārīešu delegācijas 

vizīti Latvijā: [par V. Litvina tikšanos ar Saeimas priekšsēdētāju S. Āboltiľu, Valsts 

prezidentu A. Bērziľu u. c.; vizītes programmā arī LU Akadēmiskās bibl. apmeklējums] 

/ pēc Saeimas Preses dienesta, Valsts prezidenta preses dienesta, Ārlietu ministrijas 

Preses un inform. nod. inform.; tekstā stāsta S. Āboltiľa, A. Bērziľš u. c. // Latvijas 

Vēstnesis. - Nr. 101 (2012, 28. jūn.), [1.], 67. lpp.: il. -Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.leta.lv/archive/search/. 
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Sk. arī: Lastovska A. Āboltiľa: Latvijai un Ukrainai ir lielas iespējas sadarboties, un tajā ir 

ieinteresētas abas valstis [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

http://www.leta.lvarchive/search/.  

Lastovska A. Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām 

[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: http://www.leta.lvarchive/search/.  

СироткiнаА. Литвин вiдвiдав бiблiотеку Латвiйського унiверситету в Ризi [Электрон. 

ресурс]. - Online режим. – Вид доступа: Сеть. URL: 

http://photoservice.ukranews.com/reportages.php?id=13969&photo=241477. 

Сироткина А. Литвин посетил библиотеку Латвийского университета в Риге [Электрон. 

ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://ukrafoto.com/reportages.php?id=13969. 

 

"Rīgas balva 2012" jau ceļā pie laureātiem [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 21. dec. 

LZA par kultūras sasniegumiem un zinātnisko pētniecību LU AB galv. bibliotekārei A. 

Taimiľai par Bibliotheca Rigensis seno inkunābulu, seno grāmatu un rokrakstu izpēti, 

izveidojot nozīmīgas izstāžu ekspozīcijas] / inform. sagat. H. Grīnberga. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/searh/find/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr. 
Sk. arī: LU Akadēmiskās bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Aijai Taimiľai piešķir "Rīgas balvu 

2012" [Elektroniskais resurss] / ziľu sagat. L. Zaharova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=21219&type=0.  

LU bibliotekārei tiks pasniegta "Rīgas balva 2012" [Elektroniskais resurss] / Rīgas balvas 

biedrība, LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/t/17165/. 

 

Soikāns I. Viesītē norisināsies konference "24. Buclera lasījumi" [Elektroniskais 

resurss]: [2012. g. 8. dec.; arī LU AB direktores V. Koceres lasījums par latviešu 

fotogrāfu darbību Harkovā Pirmā pasaules kara laikā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr. 

 

Sprūde V. Ko stāsta Latvijas kultūrainava: [sakarā ar rakstu krājuma "Kultūrvēstures 

avoti un Latvijas ainava" (Rīga: Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, 2011) klajā 

nākšanu; tā pamatā LZA un LU AB zin. konf."Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" 

ref.] // Latvijas Avīze. - Nr. 48 (2012, 7. marts), 13. lpp.: il. 

 

Sprūde V. 1862. gada 25. aprīlī: [dzimis bibliogrāfs, grāmatu krājējs J. Misiľš]. – 

(Diena vēsturē) // Latvijas Avīze. – Nr. 81 (2012, 25. apr.), 2. lpp.: ģīm. – Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://la.lv. 

 

Starptautiskā konference "Uz pasaules skatuves. Parīze, 1925, 1937" [Elektroniskais 

resurss]: [2012. g. 20. jūn. muzejā "Rīgas birža", veltīta 75. gadadienai kopš Baltijas 

paviljona atklāšanas Parīzē 1937. g.; dalībniece ar ref. "Latvijas grāmatniecības 

sasniegumi pasaules izstādē Parīzē" arī LU AB direktore V. Kocere] / inform. sagat. N. 

Sujunšalijeva. -Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. -

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

2013. g. 22. apr. 
Sk. arī: Konference "Uz pasaules skatuves. Parīze, 1925, 1937" [Elektroniskais resurss]. - 

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

http://www.talsi24.lv/calendar/3398/events/62965-konference.  

Raudzepa V. Starptautiskā konference "Uz pasaules skatuves. Parīze, 1925, 1937" 

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

http://www.lnmm.lv/lv/lnmm/info/visit/event/2012/on-the-world-s-stage-paris-1925-1937-event640; 

http://www.reitingi.lv/printNews.php?id=67821.  
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Sujunšalijeva N. Starptautiska konference "Uz pasaules skatuves. Parīze, 1925, 1937" 

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

http://www.studentnet.lv/studejam/article.php?id=271382. 

 

Šmitiľa I. Ar Broces vārdu - tālajā Budapeštā: [par izst. "Johana Kristofa Broces (1742-

1823) Baltijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā" Budapeštā, Etveša Lorānda Universitātē un R. Pullata vadībā tapušā "J. C. 

Brotze. Estonica"prezentāciju 2011. g. rudenī] // Mūsu Rajons. - Nr.2 (2012, febr.), 4.-

5.lpp.: il. 

 

Šmitiľa I. Atklās ceļojošo izstādi "Baltija un vācieši" [Elektroniskais resurss]: [par 

Rīgas Vācbaltu apvienības izstādes "Baltija un vācieši" atklāšanu LU AB 2012. g. 10. 

janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/9971/. - Resurss aprakstīts 

2012. g. 15. janv. 
Sk. arī: Celmiľa L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā būs skatāma izstāde "Baltija un vācieši" 

[Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiľas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

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

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Baltija un vācieši" [Elektroniskais resurss] / inform. 

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

http://www.acadlib.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=63. 

 

Šmitiľa I. Johans Kristofs Broce Gdaľskā... Universitātē ar skatu uz Baltijas jūru: [par 

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

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" 2012. g. janv. Gdaľskas Universitātē] 

// Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2012, febr.), 6.-7. lpp.: il. 
Sk. arī: Johana Kristofa Broces zīmējumu izstādi atklāj Polijā [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.rits.lv/johana-kristofa-broces-

zimejumu-izstadi-atklaj-polija/; http://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/izstades/64081-johana-kristofa-broces-

zimejumu-izstadi-atklaj-polija.htm. 

Gdaľskā atklās J. K. Broces zīmējumu izstādi [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. LR 

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

http://www.acadlib.lv/index.php?1&20&view=view-release&rel_id=64; 

http://www.mfa.gov.lv/lv/poland/jaunumi/zinas/2012/01-16/.  

Grundule L. Gdaľskā atklās Broces zīmējumu izstādi [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 16. 

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

Polijā - Broces zīmējumu izstāde // Latvijas Avīze. - Nr. 13 (2012, 18. janv.), 14. lpp. - Pieejams 

arī elektroniskais resurss: http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=339075:polija-

broces-zimejumu-izstade&Itemid=201. 

Šmitiľa I. Gdaľskas Universitātē atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/10065.  

Johann Christoph Brotze - wystawa [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of accsess: 

Internet. URL: http://www.bg.ug.edu.pl/component/content/article/313-wystawa-...  

Inflanty w Bibliotece Uniwersytetu Gdanskiego [Electronic resource]. - Online regime. - Mode 

of access: Internet URL: http://www.wybrzeze24.pl/aktualnosci/inflanty-w-bibliotece-uniwersytetu-

gdanskiego. 

 

Šmitiľa I. Izstāde "Vidzemes lībieši un viľu pēcteči" Latvijas Universitātes 

Akadēmiskajā bibliotēkā: [sakarā ar Pāles novadpētniecības muzeja izstādes atklāšanu 

LU AB 2012. g. 17. aug.] // Zinātnes Vēstnesis. -Nr. 9 (2012, 10. sept.), 2. lpp. – 

Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/scientists/index.php?option=com_content&task=view&id=1512&Ite

mid=381; http://www.acadlib.lu.lv/index.php?1&20&view=view-

release&rel_id=77&print=yes. 

 

http://www.lza.lv/scientists/index.php?option=com_content&task=view&id=1512&Itemid=381
http://www.lza.lv/scientists/index.php?option=com_content&task=view&id=1512&Itemid=381
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Šmitiľa I. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks 4. Latvijas fotogrāfu 

forums [Elektroniskais resurss]: ["Pārskats. Kopskats. Secinājumi" 2012. g. 21. apr.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL:http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/11403/. - Resurss aprakstīts 

2012. g. 24. apr. 
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks 4. Latvijas fotogrāfu forums [Elektroniskais resurss] 

/ inform. sagat. I. Šmitiľa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

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

 

Šmitiľa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās ukraiľu fotogrāfa Vladimira Ogloblina 

fotoizstādi [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 30. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lu.lv/zinas/nc/t/16799. - Resurss aprakstīts 2013. g. 19. aug. 
Sk. arī: Ādamsone A. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Tuvais" 

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

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

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās pazīstamā ukraiľu fotomākslinieka Vladimira Ogloblina 

izstādi "Tuvais" [Elektroniskais resurss] / ziľu sagat.V. Urvačovs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=20973&type=0. 

 

Šmitiľa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs 

[Elektroniskais resurss]: [Volodimirs Litvins 2012. g. 26. jūn.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/12504/. - Resurss aprakstīts 2012. g. 24. maijā. 

 

Šmitiľa I. Notiks Ata Kronvalda 175. dzimšanas dienai veltīti lasījumi [Elektroniskais 

resurss]: [LU AB 2012. g. 13. apr.; par LU, Ventspils Augstskolas un Ata Kronvalda 

fonda kopīgo projektu "Ata Kronvalda rakstu digitalizācija un datorvārdnīca", 

dalībniece arī V. Kince arlasījumu "Ata Kronvalda rokraksti un publikācijas Latvijas 

Unversitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiľa bibliotēkas krājumos"]. – Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/11196/. - Resurss aprakstīts 2012. g. 24. apr. 
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Ata Kronvalda 175. dzimšanas dienai veltītie 

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

http://venta.lv/2012/04/10/lu-akademiskaja-biblioteka-notiks-ata-kronvalda-175-dzimsanas-dienai-

veltitie-lasijumi/. 

Notiks Ata Kronvalda 175. dzimšanas dienai veltīti lasījumi [Elektroniskais resurss] / D. 

Kļanska; pēc I. Šmitiľas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=17453&type=0. 

 

Šmitiľa I. Notiks remantadīna radītājam Jānim Polim veltīts piemiľas vakars 

[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar piemiľas vakaru ķīmiķim J. Polim (1938-2011), 

viľam veltītās bibliogr. atvēršanu, izst. atklāšanu LU AB 2012. g. 18. apr.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lu.lv/zinas/nc/t/11345/. - Resurss aprakstīts 2012. g. 24. apr.  
Sk. arī: Kļanska D. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks remantadīna izgudrotājam Jānim Polim 

veltīts piemiľas vakars [Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiľas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

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

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks "Remantadīna" tēvam Jānim Polim veltīts piemiľas vakars 

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

WWW.URL: http://www.leta.lv/press_releases/. 
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Šmitiľa I. Notiks romāna "Mērnieku laiki" pirmā pilnā vāciskā tulkojuma atvēršanas 

svētki [Elektroniskais resurss]: [par brāļu Kaudzīšu grām. atvēršanu LU AB Misiľa 

bibl. 2012. g. 22. martā]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids:tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/10962/. - 

Resurss aprakstīts 2012. g. 24. apr. 
Sk. arī: Brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" pirmā pilnā vāciskā tulkojuma atvēršnas svētki 

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

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/archive/search/.; 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=17140&type=1. 

 

Šmitiľa I. Priekšlasījums par Ļevu Tolstoju LU Akadēmiskajā bibliotēkā 

[Elektroniskais resurss]: [2012. g. 28. nov. Misiľa kluba kārtējais lasījums - Dr. philol. 

J. Zālītis ar priekšlasījumu "Tolstojs"pie latviešiem""]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lu.lv/zinas/nc/t/16761/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  

 

Šmitiľa I. Tiks atklāta izstāde "Vidzemes lībieši un viľu pēcteči" [Elektroniskais 

resurss]: [sakarā ar Pāles novadpētniecības muzeja izstādes atklāšanu LU AB 2012. g. 

17. aug.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/13379/print.html. - Resurss 

aprakstīts 2013. g. 22. apr. 

 

Šmitiľa I. Tiks atklāta Marijai Sklodovska-Kirī veltīta izstāde [Elektroniskais resurss]: 

["Marija Sklodovska-Kirī - mūsdienu sieviete" LU AB 2012. g. 10. maijā]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2012. - Nos.no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lu.lv/zinas/nc/t/11709/print.html. - Resurss aprakstīts 2013. g. 

22. apr. 
Sk. arī: Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Marija Sklodovsks-Kirī - 

mūsdienu sieviete" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiľa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

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

Maria Sklodowska-Curi kobieta nowoczesna w Rydze [Electronic resource]. - Online regime. - 

Mode of access: Internet WWW.URL: http://archiwumwystaw.bg.ug.edu.pl/wystawa.php?id=91. 

 

Šnē A. Notiks Napoleona karu laikmetam Baltijā veltīta straptautiska zinātniska 

konference [Elektroniskais resurss]: [Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā 2012. g. 17. 

aug. sakarā ar 200 gadiem kopš Napoleona karagājiena uz Krievijas impēriju; konf. 

dalībniece, kā arī organizēta izstāde LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2012. -Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.lu.lv/zinas/nc/t/13369/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr.  
Sk. arī: Kļanska D. Notiks Napoleona karu laikmetam Baltijā veltīta starptautiska zinātniskā 

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

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

Notiks Napoleona karu laikmetam Baltijā veltīta starptautiska zinātniskā konference 

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

tīmeklis WWW.URL: http://www.lvportals.lv/preses-relizes.php?id=250388. 

 

Taimiľa A. "Ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem": piecu gadsimtu (15.-19. gs.) 

vēsturiskie iesējumi no "Bibliotheca Rigensis" kolekcijas: [par izstādi LU AB no 2011. 

g. 26. okt. līdz 2012. g. 6. janv.; izstādes aut. A. Taimiľa]. - (Izstādes "Bibliotheca 

Rigensis gadsimtu gaitā"atklāšana) // Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un 

Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte", Rīga 2011. gada 

24.-27. oktobris: plenārsēžu materiāli. - Rīga: Latvijas Zinātľu akadēmija, 2012. - 

[427.]-432. lpp.: il. 445.-447. lpp. 
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Taimiľa A. Liber catenatus, cum fibulis et clausuris – Latvijas lepnums: [par izstādi "... 

ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem ...: piecu gadsimtu (15.-19. gs.) vēsturiskie iesējumi 

no "Bibliotheca Rigensis" kolekcijas" no 2011. g. 26. okt. līdz 2012. g. 6. janv.; izstādes 

aut. A.Taimiľa] // Iespiedgrafika. - Nr. 1 (2012), pielikums 16 lpp.: il. 

 

Taimiľa A. Pirmā šejienes antikvitāte - bīskapa Meinarda monuments. Broce un Rīgas 

rāte 18. gadsimta izskaľā. - Bibliogr. parindēs // Ikšķiles almanahs. - Ikšķile: Ikšķiles 

novada pašavladība, 2012. - 4. laid. (2012),109.-124.lpp.: il. 

 

Taimiľa A. Senākā zināmā Rīgai un Livonijai adresētā inkunābula (1487) un Broces 

noraksti. - Bibliogr.: 116.-118. lpp. (31 nos.). - Kopsav.vācu val. // Latvijas Zinātľu 

Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 66. sēj., Nr. 4 (2012), 

106.-119. lpp.: il. 

 

Tiekoties ar Mazākumtautību konsultatīvo padomi: [par diskusiju "Saliedētas 

sabiedrības Latvijā problēmas un to risinājumi" Mazākumtautību konsultatīvajā 

padomes sēdē 2012. g. 13. febr.; tekstā arī diskusijas dalībnieces LU AB direktores V. 

Koceres viedoklis] / pēc Valsts prezidenta preses dienesta inform. // Latvijas Vēstnesis. 

- Nr. 26 (2012, 15. febr.), 26. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.leta.lv/archive; http://www.vestnesis.lv/index/.phb?menu=doc&id=244116. 
Sk. arī: Grundule L. Rīgas pilī diskutēs par sabiedrības saliedēšanu [Elektroniskais resurss]. - 

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

Grundule L. Rīgas pilī vienojas, ka jāpārskata latviešu valodas apguves metodika [Elektroniskais 

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

Valsts prezidents kopā ar Mazākumtautības konsultatīvo padomi pārrunā risinājumus, kas spētu 

saliedēt Latvijas sabiedrību [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.president.lv/. 

 

Tiks atklāta fotoizstāde "Jāľa Gleizda krāsu pasaule" [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 

8. jūn. LU AB] / inform. sagat. S. Dzilna. -Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 

2012. - Nos. no tīmekļa lapas. -Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/searh/find. - Resurss aprakstīts 2013. g. 22. apr. 
Sk. arī: Dzilna S. Šodien atklās fotoizstādi "Jāľa Gleizda krāsu pasaule" [Elektroniskais resurss]. 

- Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/12105. 

 

Vai tiešāmizmiruši?:LUAkadēmiskajā bibliotēkā izstāde "Vidzemes lībieši un viľu 

pēcteči" : [sakarā ar Pāles novadpētniecības muzeja izstādes atklāšanu LU AB 2012. g. 

17. aug.] / LETA // LatvijaAmerikā. - Nr. 35 (2012, 8. sept.), 15. lpp.: il. 
Sk. arī: Kļanska D. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Vidzemes lībieši un viľu 

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

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

Kļanska D. LU Akadēmiskajā bibliotēkā būs skatāma izstāde "Vidzemes lībieši un viľu pēcteči" 

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

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

Kļaviľa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Pāles novadpētniecības muzeja ceļojošo izstādi 

"Vidzemes lībieši un viľu pēcteči" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=19080&type=0. 

 

Valtmane E. Otrajā lekcijā par bijušajiem Ministru prezidentiem varēs uzzināt par 

Marģeru Skujenieku [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 25. okt. R. Sutas un A. Beļcovas 

muzejā; apskatāmas arī M. Skujenieka grām. no LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
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Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr. 
Sk. arī: Lekciju par bijušo premjeru Marģeru Skujenieku varēs vērot arī tiešraidē [Elektroniskais 

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

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

Valtmane E. Notiks lekcija par bijušo Ministru prezidentu Marģeru Skujenieku [Elektroniskais 

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

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

 

Vikmanis Ģ. Vai tas bija mūsu karš?: [par konf. "Napoleona karu laikmets Baltijā: 

idejas karš un sabiedrība" Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā 2012. g. 17. aug. 

sakarā ar 200 gadiem kopš Napoleona karagājiena uz Krievijas impēriju; konf. 

dalībniece arī LU AB] // Latvijas Avīze. - Nr.162 (2012, 20. aug.), 8. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss ar nos."Latvijas Avīze: vai tas bija mūsu karš?": 

http://www.leta.lv/archive/search. 
См. также: В Риге пройдет научная конференция, посвященная эпохе наполеоновских 

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

course.com/rus/education/&doc=61485. 

 

Vīksne I., Gabre A. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Iespēja aplūkot valsts himnas 

manuskriptu [Elektroniskaisresurss]: [Rakstniecības un mūzikas muzejā 18. nov.; K. 

Baumaľa rokraksts no LU AB]. – Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. 

notīmekļa lapas. - Pieejasveids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/search/. – Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr. 
Sk. arī: ĀdamsoneA. Rakstniecības un mūzikas muzejā izstādīs valsts himnas manuskriptu 

[Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklisWWW.URL: 

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

18. novembrī Rakstniecības un mūikas muzejā iespēja aplūkot valsts himnas manuskriptu 

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

http://nra.lv/latvija/83340-18-novembri-rakstniecibas-un-muzikas-muzeja-iespeja-aplukot-valsts-himnas-

manuskriptu.html. 

 

Vilkauša I. Jāľa Gleizda fotogrāfijas: [sakarā ar izstādes "Jāľa Gleizda krāsu pasaule" 

atklāšanu Varakļānu novada muzejā 2012. g. 9. martā; izstādes iniciatore LU AB 

direktore V. Kocere] // Stars. – Nr. 30 (2012, 9. marts), 4. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais reusrss: http://www.estars.lv/raksti/3/16524.  
Sk. arī: "Varakļānu novada muzejā ..." [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.varaklani.lv/kultura/varaklanu-novada-

muzejs/galerija/varaklanu-novada-muzeja-pasakumi/. 

 

Vitenburga I. Latvijas Pasts izdod pastmarku izcilā bibliogrāfa Jāľa Misiľa 150. 

dzimšanas dienas atcerei [Elektroniskais resurss]: [2012. g. apr.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2012. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. apr. 
Sk. arī: Latvijas Pasts izdod pastmarku izcilā bibliogrāfa Jāľa Misiľa 150. dzimšanas dienas 

atcerei [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Vitenburga. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL:  http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=17614&type=0; 

http://www.pasts.lv.  

Šmitiľa I., Jaunmuktāne G. Zīmogos J. Misiľa 150. jubilejas pastmarku un notiks priekšlasījums 

par Eiropas grāmatniecības muzejiem [Elektroniskais resurss]: [2012. g. 25. apr. pirmās dienas 

zīmogošana un A. Ērgļa priekšlasījums "Misiľa pēdās 21. gadsimtā. Eiropas grāmatniecības muzeji un to 

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

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/11408/.  
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Zauers A. Krievu biznesa pirmsākumi Latvijā: krievu rūpnieks kā pastāvīgs faktors 

Latvijas biznesa vidē parādās tikai 18. un 19. gadsimtā pēc Baltijas iekļaušanas 

Krievijas impērijā. Viľam līdzi Latvijā ierodas arī krievu strādnieks / ar J. K. Broces 

zīm. // Lietišķā Diena. - Nr. 30 (2012, 25./31. jūl.), 27.-29. lpp.: il. 

 

Zālīte Z. Grāmatu cietums: [par aizliegto grām. sarakstu izveidošanu, to iznīcināšanu 

vai ievietošanu Speciālās literatūras glabāšanas nod., t.s. specfondā Padomju Latvijā; 

tekstā minēta arī Misiľabibl.] // Leģendas. - Nr. 12 (2012, dec.), 50.-54. lpp.: il. 

 

"Вести сегодня" поздравляет с днем рождения: [также В. Коцере директора акад. 

б-ки ЛУ] // Вести сегодня. - N 66 (5 июня 2012), с.12. 

 

Вручение наград: [также о награждении директора АБ ЛУ В. Коцере с Кульмским 

крестом в связи с 200-летием победы 1812 г. за активное участие в организации 

празднования победы, за организацию юбилейной выставки] // Виноградная лоза. 

- N 11 (Ηояб. 2012), с. [1], 2: ил. 

 

Выставка редких книг в библиотеке им. Яниса Мисиня: [26 окт. 2011-6 янв. 2012 

г. в Риге] / подготовила С. Η. Ηикольская. - (Выставки. Конференции) // 

Библиофильские известия. - N 13 (2012), с. 63: ил. навклейке.  

 

Данилина С. Конференция, посвященная событиям 1812 года в Латвии = The 

conference devoted to events of 1812 in Latvia: [в АБ ЛУ] // Baltfort. - N 4 (Дек. 

2012), с. 8: ил.  

 

Загоровская К. Хранительница книжных сокровищ: [об Акад. б-ке Латв. ун-та в 

связи с вручением директору б-ки В. Коцере Кульмского креста -награды в честь 

Отечеств. войны 1812 г.] // Час. - N 219 (9 нояб. 2012), с.13: ил. - Доступен также 

электрон. ресурс:http://.www.chas-daily.com/win/2012/11/09/g_025.html?r=33. 

 

Кабанов Η. Ηа случай ядерной войны: как Латвийская ССР к Армагеддону 

готовилась : [о строительстве бомбоубежищ в Латв. ССР в 1980 г; подобное 

убежище предполагалось на ул. Рупниецибас в строившемся здании Института 

истории партии (ныне - Академическая б-ка)] / по материалам Гос. архива Латвии 

// Вести сегодня. - N 111 (7 авг. 2012), с. 4: ил. – Доступен также электрон. ресурс: 

http://vesti.lv/politics/theme/politic/33886-224134.html?tmpl. 

 

Кабанов Η. Ηаполеон на улице Рупниецибас: Академическая библиотека дружит с 

Россией по 1812 году : [в связи с 200 летием наполеоновских войн в Прибалтике и 

выст. в АБ ЛУ, также о фондов б-ки] // Вести сегодня. - N 120 (20 авг. 2012), с. 10: 

ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://russkije.lv/ru/journalism/read/kabanov-

napoleon/. 

 

Кац Й. "Эстонская Украина" ждет исследователя [Электрон. ресурс]: [в тексте 

также о науч. деятелности директора АБ ЛУ В. Коцере]. - Onlineрежим. - Таллин: 

Таллинская городская канцелярия, 2012. - Описано с Web листа. - Вид доступа: 

Сеть. URL: http://www.stolitsa.ee/news?38440. -Ресурс описан 22 апр. 2012 г. 

 

Кметь В. Iнвестицiя в майбутнэ: [в связи с дням Латвии в Львив, выст. рисунков 

И. К. Броте из Акад. б-ки ЛУ в Львовском нац. ун-е им. И. Франко в окт. 2012 г.] 
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// Каменяр. - N 7 (Окт. 2012), с. [1], 8: ил. -Доступен также электрон. ресурс: 

http://kameniar.franko.lviv.ua/?p=2937. 
См. также: Днi Латвiї у Львовi [Электрон. ресурс] / З. В. - Online режим. -Вид доступа: 

Сеть. URL: http://library.lnu.edu.ua/bibl/.  

До Львова привезли малюнки вiдомого латвiйського педагога Йоганна Бротце [Электрон. 

ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://zik.ua/ua/print/2012/09/21/369616.  

Ηаукову бiблiотеку вiдавiдала офiцiйна делегацiя Латввiї [Электрон. ресурс] / З. В. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://library.lnu.edu.ua/bibl/. 

Прзентацiя колекцiї малюнкiв та описiв Йоганна Бротце педагога й iсторика [Электрон. 

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

http://www.franko.lviv.ua/index.php?q=information&new=66.  

У Львовi представлять Латвiю у малюнках нiмецького педагога й iсторика Бротце 

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

http://zik.ua/ua/news/2012/09/19/369261. 

 

Ларина О., Коцере В. Ηаследница по прямой: хранитель пяти веков 

фундаментальной науки : [о Акад. б-ке ЛУ, директора б-ки В. Коцере] / в тексте 

высказывается также В. Коцере. - (Латвия - Россия ; Культурное наследие) // 

Янтарный мост: балтийская цивилизация: наследие и перспективы.- N 4 (2012), с. 

90-95: ил. 

 

Лебедева Η. Глазами альпийского горца: у человека с разнообразными 

интересами и жизнь увлекательна и интересна. Вкус к хизни нужно стараться 

сохранить в любом возрасте : [в связи с выст. Э. Грубеля в Акад. б-ки ЛУ] // Вести 

сегодня. - N 41 (4 апр. 2012), с. 10: ил. - Доступен также электрон.ресурс: 

http://www.vesti.lv/world/theme/wokrug-sveta/37418-211005.html. 

 

Лебедева Η. Ηародная дипломатия не подведет: [в связи с открытием выст., 

посвящ. 20-летию украинско-латвийских дипломатических отношений] // Вести 

сегодня. - N 30 (9 марта 2012), с. 2: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://www.vesti.lv/news/theme/first-page/38103-207980.html. 

 

Лебедева Η. Счастье гения - в потомках: [о мероприятии, посвящ.укр. поэту Т. 

Шевченко (1814-1861) в Акад. б-ке ЛУ] // Вести сегодня+. - N 22 (15 марта 2012), 

с. 14: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.vesti.lv/culture/418-

archive/37980-208685.html; http://www.d-pils.lv/news/2/468594. 

 

Международный научно-практический семинар "Оцифровка фондов и проблемы 

авторского права в библиотеках вузов" 26 июня 2012 года [Электрон. ресурс]: [в 

Центр. науч. б-ке ХΗУ им. В. Η. Каразина; участник из Латвии, ЛУ АБ - В. 

Мазулис с. докл. "Оцифровка фондов Академической библиотеки Латвйиского 

университета"]. - Online режим. - Харьков: ЦΗБ ХΗУ им. В. Η. Каразина,2012. - 

Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www-

library.univer.kharkov.ua/rus/valdis_ru.html - Ресурс описан 22 апр. 2013 г. 

 

"Многообразие культур: Культура в виртуальном пространстве" [Электрон. 

ресурс]: [Пятая Междунар. науч.-практ. конф. в Балтийской междунар. акад. 31 

мая и 1 июня 2012 г. В открытии конф. участвовала также директор АБ ЛУ В. 

Коцере]. - Online режим. - Рига: БМА, 2012. - Описано с Web листа. – Вид 

доступа: Сеть. URL: http://bsa.edu.lv/docs/5konf2012.doc. - Ресурс описан 22 апр. 

2013 г. 
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Объединение "Светоч" в Академической библиотеке: [о лит. вечере риж. Союза 

литераторов "Светоч" в Акад. б-ке ЛУ 29 мая 2012 г. на днях рус. культуры в 

Латвии] // Дни русской культуры в Латвии, 23 мая - 6 июня 2012 года. - Рига, 

2012. - С. 68: ил. 

 

Пелевин О. Итоги XI международной православной конференции "Церковь, семья 

и школа": [также о награждении директора АБ ЛУ В. Коцере с Кульмским 

крестом в связи с 200-летием победы 1812 г. за активное участие в организации 

празднования победы] // Виноградная лоза. - N 12 (Дек. 2012),с. 8-9: ил. 
См. также: Ηачала работу православная конференция [Электрон. ресурс]: ["Церковь, 

семья и школа"] / Пресс-служба ЛПЦ. - Online режим. – Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=4701&id=6; 

http://www.pareizticiba.lv/print_news.php?newid=4701&1=3.  

В честь 200-летия победы // Вести сегодня. - N 171 (30 окт. 2012), с. 10: ил.- Доступен 

также электрон. ресурс: http://www.vesti.lv/article/2266339. 

 

Пилип Л. Український народний театр у Ризi пропагує українську лiтературу 

[Электрон. ресурс]: [в тексте также мнение директора АБ ЛУ В. Коцере]. - Online 

режим. - Київ: Радiо Свобода, 2012. - Описано с Webлиста. - Вид доступа: Cеть. 

URL: http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24499221.html. - Ресурс 

описан15 апр. 2013 г. 
См. также: Пилип Л. Український народний театр у Ризi пропагуе українську лiтературу 

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

http://blog.i.ua/community/4322/930011/. 

 

По "Янтарному мосту": [о встрече латвийиских и российских историков в 

Риге,также о встрече председателем консультативного совета Amber Bridge Baltic 

Latvija и академиком директором Ин-та всеобщей истории РАΗ А. Чубарьяном] // 

Час. - N 233 (30 нояб.), с. 8: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://leta.lv/archive/search/; http://vesti.lv/society/93-socgeneration-/31050-2012-11-

30-g032.html. 

 

Презентацiя колекцiї описiв Йоганна Бротце [Электрон. ресурс]: ["Колекцiя 

малюнкiв та описiв Лiфляндiї Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в 

Академiчної бiблiотеки Латвiйського унiверситету" в б-ке Львовского нац. ун-та 

сент. 2012 г.] / Прес-центр. - Online режим. - Львiв: Львiвський нацiональний ун-т, 

2012. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://www.lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=66. - Ресурс описан 22апр. 

2013 г.  

 

Референдум в Латвии - это только начало [Электрон. ресурс]: [в тексте также 

мнение директора АБ ЛУ В. Коцере]. - Online режим. - Москва: Русское Единство, 

2012. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Cеть. URL: 

http://rusedin.ru./2012/02/16/referendum-v-latvii-%e2%80%93-eto-tolko-nachalo. - 

Ресурс описан 15 апр. 2013 г. 

 

Сергеева В. Лифляндия: свидетельства эпохи [Электрон. ресурс]: [в связи с 

открытием выст. "Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Иоганна Кристофа 

Бротце в Академической библиотеки Латвийского университета" вХарковском 

ун-те им. В. Η. Каразина 24 мая 2012 г.]. - Online режим. - Харьков: Харьковский 

ун-т, 2012. - Описано с Web листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1115938. - Ресурс описан 24 мая 2013 г. 
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См. также: История Лифляндии на холсте [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть WWW.URL: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/gorod/1115784.  

"Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Иоганна Кристофа Бротце в Академической 

библиотеки Латвийского университета" [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. 

URL: http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/brotse_ru.htm.  

Сергеева В. Латвия интересуется Харьковом [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Вид 

доступа: Сеть. URL: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/gorod/1115926. 

 

Слюсарева Е. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее ...: в Рижской 

академической библиотеке ЛУ прошел вечер памяти известного латвийского 

ученого Яниса Полиса - мероприятие получилось весьма нетрадиционным // 

Вести сегодня. - N 33 (23 апр. 2012), с. 9: ил. 

 

Тыщенко С. Книги найдут читателя: [презентация коллекции книг, подаренных 

Академической б-ке ЛУ научной б-ке МБА 12 сент. 2012 г.] //Вести сегодня. - 

N139 (14 сент. 2012), с. 5: ил. 
См. также: Балтйская международная академия: Русский центр [Электрон. ресурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://bsa.edu.lv/lang/lat/biblioteka/krcentrs3_2012.html.  

Подарок Академической библиотеки Латвийского университета [Электрон. есурс]. - 

Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.bsa.edu.lv/docs/lubooks_2012.doc. 

 

"Час" поздравляет с днем рождения всех родившихся 5 июня, а также: [директора 

Акад. б-ки ЛУ В. Коцере с днем рождения и избранием в академики Петровской 

академии наук и искусств. Президент академии Майборода, академики - 

Априявский, Глаголев, Калнберз, Сегаль.] // Час. - N 106 (5июня 2012), с.12. 

 

Чигане И. В краеведческом музее - новая выставка: [о выст. Латв. акд. б-ки ЛУ 

"Эпоха наполеоновской войны в Балтии" 2 нояб. 2012 г. в Лудзенском 

краеведческом музее] // Лудзас Земе. - N 88 (9 нояб. 2012), с.5: ил. 

 

Шне А. Когда пришел Ηаполеон: [в связи с междунар. науч. конф."Эпоха 

наполеоновских войн в Прибалтике: идеи, война и общество" в Риге 2012 г. 17 

авг.; организатор также АБ ЛУ] / записала К. Загоровская // Час.- N 159 (17 авг. 

2012), с. 8: ил. - Доступен также электрон. ресурс: Загоровская К. Час: Когда 

пришел Ηаполеон ... -http://www.leta.lv/rus/archive/search. 
См. также: Эпоха наполеоновских войн в Прибалтике [Электрон. ресурс]. - Online 

режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.amberbridge.org/newstext?id=14547. 


