
LU Akadēmiskās bibliotēkas darbinieku publikācijas grāmatzinātnē, vēsturē, 

kultūrā, bibliotekārajos jautājumos 2013. gadā 

 

Kocere V., red. kol. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Proceedings of the Latvian Academy 

of Sciences / atb. red. A. Jundze; red. padome: S. Cimermanis, V. Kocere, J. Stradiņš ... [u. c.]; 

A d. red. kol.: S. Cimermanis, I. Druviete, V. Kocere ... [u. c.]. - 1947- . - Rīga: Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2008-  . - Teksts latv., angļu, kr. unvācu val. A daļa, Sociālās un 

humanitārās zinātnes.  
2013, 67.sēj. Nr. 1/2, 3/5, 6.  

 

Taimiņa A. Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu 

kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā = Johann Christoph Brotze's (1742-1823) biography and 

his manuscripts collection in the Academic Library of the University of Latvia: promocijas 

darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnē, apakšnozare 

bibliotēkzinātne = summary of doctoral thesis: submitted for the doctor degree of philology of 

communications studies, subfield of library sciences / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 

fakultāte; darba vad. V. Zanders; rec.: J. Kursīte-Pakule, V. Zelče, G. Straube. - Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2013. - 25 lpp. - Bibliogr.: 12.-14. lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val.  

  

Taimiņa A. Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu 

kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā: promocijas darbs Dr. philol. grāda iegūšanai 

komunikāciju zinātnē, apakšnozare: bibliotēkzinātne / Latvijas Universitāte; darba vad. V. 

Zanders. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. - 288 lp.: tab. - Bibliogr.: 189.-211.lp. un 

zemsvītras piez.  

 

Taimiņa A., Kļaviņš K. Ticība un neticība Livonijā: Mārtiņš Luters & Matiass Knutsens. - 

Salzburg: Kaspars Kļaviņš, 2013. - 144 lpp.: il. faks. - Bibliogr. piez. parindēs.  
Saturs: 1. daļa TICĪBA: Lutera vēstules rīdziniekiem un Reformācijas laika avoti Rīgā / A. Taimiņa. 

Mārtiņa Lutera vēstules LU AB Rokrakstu un reto grāmatu kolekcijā / A. Taimiņa.  

2. daļa: NETICĪBA: Matiasa Knutsena (1646-1675) pēdas Eiropas un Latvijas intelektuālajā pagātnē / K. 

Kļaviņš.  

Rec.: Sakss N. Atvainojiet, bet tā nav taisnība! // Diena (Piel. "Kultūras Diena un izklaide"). - Nr. 26 

(2014, 6. febr.), 14. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/kd/recenzijas/gramatas-ticiba-

un-neticiba-livonija-recencija-atvainojiet-bet-ta-nav-taisniba-14045047.  

 

KocereV., ed. board. [Kultura Ta Sorisi komunikaciebi] =Intercultural Communications = 

Межкультурные коиммуникации: International scientific periodical edition / Intercultural 

Relations Society; ed. in chief I. Dzagania; ed. board: J. Apakidze, A. Harris, V. Kocere ... [et 

al.]. - Tbilisi, 2008-   . 
2013, N 20-21.  

 

* * * 

 

Brinkmane I., Taimiņa A. LU 94. dzimšanas dienā vairākas skaistas dāvanas: [par LU 

Humanitāro un sociālo zinātņu centra bibl. atklāšanu pēc ēkas restaurācijas un renovācijas 

Kerkoviusa namā, inform. arī par LU AB "Cimelia" krājumu šajā ēkā] / tekstā stāsta LU AB 

darbin. A. Taimiņa u. c. // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17 (2013, 10. okt.), 15. lpp.: il. - Pieejams 

arī elektroniskais resurss: 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/IK_Nr_17_10_10_13.pdf.  

 



2 

 

Cesberga I., Oša O. Maskavas konferencē "Izpēte kultūras mantojuma konservācijā" gūtā 

pieredze: [starptaut. konf. "Teorētiskie un praktiskie konservācijas attīstības virzieni kultūras 

mantojuma saglabāšanas jautājumos. Izpēte kultūras mantojuma konservācijā" 2013. g. 19.-21. 

nov.] // Latvijas Arhīvi. - Nr.3/4 (2013), 200.-202.lpp.: il.  

 

Ivbule D., sast. Paula Dāles bibliogrāfija // Pauls Dāle : Dievs un "filozofu lieta" / 

E. Buceniece. - Rīga: FSI, 2013. - (Filosofiskā bibliotēka. Letonika). - [223.]-[322.] lpp.  

 

Jaunmuktāne G., inform. sagat. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa 

kluba kārtējais lasījums [Elektroniskais resurss]: [par valodnieku J. Endzelīnu 2013. g. 27. 

martā] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2013. - Nos. 

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

aprakstīts 2013. g. 8. apr. 

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskā bibliotēka atklās izstādi "2012. gads Latvijas grāmatniecībā" 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. 15. martā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - 

Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/19702. 

- Resurss aprakstīts 2013. g. 8. apr.  
Sk. arī: Zaharova L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā skatāma izstāde "2012. gads Latvijas grāmatniecībā" 

[Elektroniskais resurss] / pēc G. Jaunmuktānes inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

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

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta izstāde "Senā slāvu grāmata Latvijā" 

[Elektroniskais resurss]: [izstādē XV-XIX gs. izdevumi]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/kultura.lu.lv/zinas/t/213261. - Resurss aprakstīts 2014. g. 23. janv. 

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumu viesosies Ēriks Hānbergs 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. 31. janv. Misiņa kluba lasījums "Par cilvēkiem un lopiņiem 

lauku mainībā"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18098. - Resurss aprakstīts 2014. g. 

23. janv.  
Sk. arī: Zaharova L. Notiks publicista Ērika Hānberga priekšlasījums [Elektroniskais resurss] / pēc G. 

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

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

  

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā stāstīs par R. Blaumaņa darbiem un dzīvi 

[Elektroniskais resurss]: [prof. B. Kalnača priekšlasījums Misiņa klubā "Rūdolfs Blaumanis: 

rakstnieks un teksts" 2013. g. 25. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/20526/. 

- Resurss aprakstīts 2013. g. 30. apr.  

 

Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa kluba lasījumu vakars - Pēterim Ērmanim 

120 [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 28. febr. ilggadējās Misiņa bibl. darbinieces V. Kinces 

priekšlasījums "Dzejniekam, stāstniekam, ar leģendāru atmiņu apveltītajam 

literatūrvēsturniekam, Jāņa Misiņa un Kārļa Egles draugam Pēterim Ērmanim - 120 gadu 

atcere"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18793. - Resurss aprakstīts 2014. g. 23. janv.  
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Jaunmuktāne G. Misiņa klubā stāstīs vēl nedzirdētas lietas par mācītāju G. F. Stenderu: [prof. 

M. Grudules priekšlasījums "Apgaismotājs G. F. Stenders - daži mazāk zināmi viņa darbības 

aspekti" 2013. g. 30. maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/21252/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 3. jūn.  

  

Jaunmuktāne G. Notiks literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījums "Lugano, tu sei 

la piu bella!" [Elektroniskais resurss]: [Lugāno Aspazijas un Raiņa redzējumā LU AB Misiņa 

klubā 2013. g. 26. sept.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22751/. - Resurss aprakstīts 

2013. g. 30. sept. 

 

Kince V., sast. Latvijā pirms gadu tūkstošiem, simtiem, desmitiem / sast. V. Kince // Daba un 

vēsture, 2014: [kalendārs] / atb. red. un sast. A. Piterāns. - Rīga: Zinātne, 2013. - (2014), 58.-

[69.] lpp. 

 

Kince V. Imants Ziedonis un Misiņa bibliotēka // Mans Ziedonis: veltījums dzejniekam jubilejā 

/ sakārt. L. Brīdaka. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - 182.-186. lpp.  

  

Kocere V. Akadēmiķis Jānis Stradiņš un Bibliotheca Rigensis. - Bibliogr.: 235.-236. lpp. (27 

nos.) // Iucundi acti labores: veltījums akadēmiķim Jānim Stradiņam 80. dzimšanas dienā = A 

Festschrift in honour of Jānis Stradiņš on his 80th birthday / Latvijas Zinātņu akadēmija; sast. I. 

Jansone. - Rīga: Zinātne, 2013. - 229.-236. lpp.: il. 187.-188. lpp.  

 

Kocere V. Harkovas ievērojamais arhitekts Jūlijs Caune (1862-1930). - Bibliogr.: 210.-211. lpp. 

(35 nos.). - Kopsav. angļu val.: Jūlijs Caune from Alūksne - a prominent architector of 

Kharkov, 379.-380. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads / Alūksnes novada 

pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; 

sast., red. D. Markus, S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2013. - 

(Letonikas bibliotēka). - [198.]-211. lpp.: il  
Rec.: Tālberga I., Bērziņš J. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads // Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68.sēj., Nr.1/2 (2014), 71.-78.lpp.: il. 

Tālberga I., Bērziņš J. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [saīs. rec. no "Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstīm"] // Malienas Ziņas. - Nr. 57 (2014, 29. jūl.), 9. lpp.: il. 

 

Kocere V. "Mums ir liels gods ...": [sakarā ar izstādes atklāšanu LNB 2013. g. apr.] // Gedruckt 

zu Riga: LU Akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabāto N. Mollīna 

iespieddarbu izstāde. Veltījums 1588. gadā atvērtās pirmās tipogrāfijas 425. gadskārtai: 

katalogs / Latvijas Nacionālā bibliotēka. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013. - 5.lpp.  

 

Kočetkova Ņ. Austrijas rakstniece Marianna Grūbere viesojas Latvijas Universitātē 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. 11. apr. LU AB, Ņ. Kočetkovas ref. "Viktors Frankls: 

logoterapijas pamatlicējs" LU Vēstures un filozofijas fakultātē 2013. g. 10. apr.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/20121/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  

 

Mazulis V. Latvijas Universitātes pārstāvji piedalās Latvijas dienās Dņipropetrovskas apgabalā 

[Elektroniskais resurss]: [2013. g. okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/23539. – 

Resurss aprakstīts 2013. g. 4. nov. 
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Mīlgrāve I. Atklās izstādi par godu Dziesmu un deju svētkiem [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

"Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos" 2013. g. 

27. jūn]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/21600/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 

20. aug.  
Sk. arī: Izstādes "Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā: Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos" 

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

WWW.URL: http://www.leta.lv/archive/; http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24176&type=1; 

http://www.apollo.lv/zinas/izstades-dziesmu-pinu-deju-pinu-latvju-tautas-vainagā-latviešu-dziesmu-svētki-laiku-

lokos-atklasana/574112.  

 

Šmitiņa I. Aicina uz grāmatas par Baltijas un Gruzijas attiecībām atklāšanu [Elektroniskais 

resurss]: [2013. g. 30. aug. N. Džavahišvili grām. "Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību 

vēsturē" (gruzīnu val.) prezentācija]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22234/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bobliotēkā prezentēs Niko Džavahišvili grām. "Ieskats Gruzijas un Baltijas 

tautu attiecību vēsturē" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

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

Zaharova L. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks grāmatas "Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību 

vēsturē" prezentācija [Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

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

 

Šmitiņa I. Akadēmiskajā bibliotēkā atklās gleznu izstādi "Vasara Ķeipenē" [Elektroniskais 

resurss]: [2013. g. 25. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/18036. - Resurss 

aprakstīts 2014. g. 23. janv.  
Sk. arī: Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās gleznotāju plenēra izstādi "Vasara Ķeipenē" 

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

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

 

Šmitiņa I. Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Pavasara balsis" [Elektroniskais resurss]: 

[2013. g. 16. sept. ceļojošā izstāde "Pavasara balsis" veltītu lietuviešu nacionālās atdzimšanas 

dzejniekam, teologam Maironim (īst. v. Jons Mičulis; 1862-1932)]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/22539. - Resurss aprakstīts 2014. g. 23. janv.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās ceļojošo izstādi "Pavasara balsis" [Elektroniskais resurss] / 

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

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

 

Šmitiņa I. Atklās Mārtiņa Dāboliņa gleznu izstādi [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2013. g. 13. 

nov. izstādi "Man viņa ir visskaistākā" un grām. "Ceļojumi mežā, mākslā, politikā" (Ogres 

novads: Divpadsmit, 2013) atvēršana]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/23653/. 

- Resurss aprakstīts 2013. g. 15. nov.  
Sk. arī: Mākslinieka Mārtiņa Dāboliņa gleznu izstādes un jaunās grāmatas atklāšana [Elektroniskais 

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

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

 

Šmitiņa I. Drukai Latvijā - 425 [Elektroniskais resurss]: [par pastmarkas "Grāmatu drukai 

Latvijā 425" prezentāciju un pirmās dienas zīmogošanu, N. Mollīna iespieddarbu un drukai 
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veltītu pastmarku un kaligrāfijas izstādi, konferenci "Drukas diena 2013" LU AB 2013. g. 22. 

okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/23259/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. 

nov.  

 

Šmitiņa I. Izstāde "Mans kuģīt's ir tik foršs!" [Elektroniskais resurss]: [par izstādes atklāšanu 

LU AB 2013. g. 25. jūl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/21875/. - 

Resurss aprakstīts 2013. g. 1. aug.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā būs skatāma izstāde "Mans kuģīt's ir tik foršs!" [Elektroniskais 

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

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

 

Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" 

[Elektroniskais resurss]: [Uzbekistānas Mākslas akadēmijas sagatavoto izstādi "Uzbekistāna - 

mana dzimtene: glezniecība, dekoratīvi lietišķā māksla, fotogrāfija" 2013. g. 14. okt.]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/23101/. - Resurss aprakstīts 2013. g. 1. nov.  
Sk. arī: LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" [Elektroniskais 

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

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

Zaharova L. Atklās izstādi "Uzbekistāna - mana dzimtene" [Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas 

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

 

Šmitiņa I., inform. sagat., Ādamsone A. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās mākslinieces Ainas 

Karlsones piemiņas izstādi [Elektroniskais resurss] / pēc I. Šmitiņas inform. - Rīga: LETA, 

2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive/. – Resurss aprakstīts 2013. g. 25. janv. 

 

Šmitiņa I., inform. sagat. LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums 

[Elektroniskais resurss]: [žurnālistes, fotogrāfes D. Kalniņas priekšlasījums "Lazdiņu dzimtas 

fotosāga" 2013. g. 26. martā] / ziņu sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

Kultūras informācijas sistēmu centrs, 2013. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 
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Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. - Nr. 8 (2013, aug.), 24.-25. lpp.: il.  

  

Krekle M. Džo aizraujošā dzīve: ar ko sirga slavenie : [par māksl., strēlnieka J. Grosvalda 
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