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Ivbule D. ... [u. c.], bibliogr. teksta sagat. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības 

atgūšanas ceļš, 1945-1991 / V. Blūzma, T. Jundzis, J. Riekstiņš, H. Strods, Dž. Šārps; zin. 

red. T. Jundzis. - Rīga: Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2008. - 

639 lpp. - Personu rād.: [615.]-632. lpp. - Bibliogr.: [633.]-637. lpp. (62 nos.) un norādes 

parindēs.  

 

Jaunmuktāne G. Piekrastes grāmatizdevēji: sākotnējai ievirzei: [par Kurzemes un Vidzemes 

novadu piekrastes izdevniecībām no 1853. līdz 1911. g.]. - Bibliogr.: 86. lpp. (16 nos.). - 

Kopsav. vācu val. 369.-370. lpp. - Piel.: Kurzemes un Vidzemes piekrastes grāmatizdevēju 

izdotās grāmatas (1853-1911): [bibliogr.]. - 87.-93. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. 

Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [68.]-93. lpp.: il.  

 

Kince V. "Mērnieku laikiem" - 130 gadu // Daba un vēsture, 2009: [kalendārs] / atb. red. un 

sast. Z. Kipere. - Rīga: Zinātne, 2008. - 149.-151. lpp.  

 

Kince V. "Sēta, daba, pasaule" pirms 150 gadiem // Daba un vēsture, 2009: [kalendārs] / atb. 

red. un sast. Z. Kipere. - Rīga: Zinātne, 2008. - 147.-148. lpp.  

 

Kocere V., red. padome, 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. un vācu val.  

A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. 

2008, A d. 62. sēj. Nr. 1-6. 

 

Kocere V. Gruzija - Latvija: vakar, šodien, rīt: [par Gruzijas un Latvijas sakariem vēsturē: 

sakarā LAB veidoto izstādi "Gruzija - Latvija: vakar, šodien, rīt" Tbilisi Gruzijas Nacionālajā 

zinātniskajā bibliotēkā 2007. g. nov.; saturā arī LAB un Gruzijas Nacionās zinātniskās 

bibliotēkas sadarbības līguma teksts]. - Bibliogr.: 67.-68. lpp. (31 nos.). - Kopsav. angļu val.: 

96. lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. 

sēj., Nr. 2 (2008), 60.-68. lpp: il.  

 

Kocere V., Cimermanis S. J. K. Broces Limbažu novada zīmējumu noderīgums Letonikai 

(sākotnējs ieskats): [no LAB kolekcijas]. - Bibliogr.: 332. lpp. (4 nos.). - Kopsav. vācu val. 

380.-381. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu 

krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis, [2008]. - [314.]-332. lpp.: il.  

 

Kočetkova Ņ. Izcilā Šveices mūsdienu rakstnieka Paula Nizona lasījumi Rīgā: [par P. Nizola 

lasījumiem LAB un LU Moderno valodu fak. 2008. g. pavasarī] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 

17/18 (2008, 8. maijs), 8. lpp.: il.  

 

Kočetkova Ņ. Šveices lasītavu salidojums: [par Šveices Geberta Rifa fonda "Swiss Baltic 

Net" sadarbībā ar LAB un Šveices lasītavu Rīgā rīkoto starptaut. Šveices Lasītavu salidojumu 

(Schweizer Lesezimmer) un izstādes "Jaunā Šveice, 1831.-1900." atklāšanu LAB 2008. g. 

maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20 (2008, 22. maijs), 7. lpp.: il.  

 

Krekle M. Bibliogrāfs Kārlis Egle un Misiņa bibliotēka. - Bibliogr.: 41. lpp. (43 nos.). - 

Kopsav. angļu val. 90.-91. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), 36.-41. lpp.: il.  

 



Mazulis V. "Digitalizācijas skolas" semināri Krievijas Valsts publiskajā vēstures bibliotēkā: 

[par KVPVB organizētajiem digitalizācijas semināriem 2007. g. martā un sept., kā arī par 

LAB pārstāvju V. Mazuļa, J. Ezera, A. Liepas dalību tajos]. - Kopsav. angļu val. 98. lpp. // 

Bibliotēku Pasaule. - Nr. 42 (2008), 44.-45. lpp.: il.  

 

Mazulis V. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pieredze krājuma digitalizācijā: [saruna ar LAB 

direktora vietnieku krāj. digitalizācijas jaut.] / pierakst. M. Krasovska. - Kopsav. angļu val. 

95. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 43 (2008), 28.-33. lpp.: il.  

 

Mazulis V. Latvijas piekrastes kultūrvides atainojums Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 

attēlu kolekcijās. - Kopsav. vācu val. 380. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: 

[Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [307.]-313. lpp.: il.; il. 363.-364. lpp.  
 

Mīlgrāve I. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās: [par Letonikas II kongr. 

sekcijai "Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā" veltīto LAB un 

Tautas frontes muzeja izstādi "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA 

augstceltnē 2007. g. rudenī]. - Bibliogr.: 44. lpp. (3 nos.). - Kopsav. angļu val.: 95. lpp. // 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 2 

(2008), 40.-44. lpp: il.  
 

Mīlgrāve I. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās: [par Letonikas II kongr. 

sekcijai "Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā" veltīto LAB un 

Tautas frontes muzeja izstādi "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA 

augstceltnē 2007. g. rudenī]. - Bibliogr.: 39. lpp. (3 nos.). - Kopsav. vācu val. 367. lpp. // 

Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; 

sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [35.]-

39. lpp.: il.  
 

Poriete A., Cimermanis S. Kurzemes piekraste: Letonikas avoti: [par dokum., fotoatt., 

publikāciju un zīm. izstādi "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti" Ventspils Galvenajā bibl. 

no LAB fondiem 2008. g. sept.-okt.]. - Kopsav. vācu val. 370.-371. lpp. // Kultūrvēstures 

avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., 

papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [94.]-99. lpp.  

 

Poriete A., Cimermane I., Cimermanis S. Letonikas avoti: Latvijas piekraste: (LZAV 2008. 

gada 2. numurā publicētā pārskata papildinājums): [izstādes "Letonikas avoti: Latvijas 

piekraste" mater. LAB 2007. g. rudenī]. - Kopsav. vācu val. 366.-367. lpp. // Kultūrvēstures 

avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., 

papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [14.]-34. lpp.: 

il., faks.; il. [333.]-339. lpp. 

 

Poriete A., Cimermane I., Cimermanis S. Letonikas avoti: Latvijas piekraste: [par izstādi 

"Letonikas avoti: Latvijas piekraste" LAB 2007. g. rudenī Letonikas II kongr. ietvaros]. - 

Kopsav. angļu val.: 95. lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un 

humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 2 (2008), 19.-39. lpp: il.  

 

Romislovs L. Dāvanā no Polijas - 180 grāmatas un žurnāli: [par Polijas Republikas 

vēstniecības dāvinājumu un izstādi LAB 2008. g. 6. martā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 

(2008, 27. marts), 14. lpp.: il.  

 

Romislovs L. Latviešu valodas ceļš: [par LAB un LU Latviešu valodas inst. organizēto izstādi 

"Latviešu ortogrāfijai - 100" LAB 2008. g. jūl.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 27 (2008, 24. 

jūl.), 6. lpp.  

 



Romislovs L. "Pasmelties no slāvu dvēseles bezgalīgajiem dziļumiem...": [par Slāvu kultūras 

un rakstniecības dienai(24. maijā) veltīto literārisko sarīkojumu "Viss sākas ar mīlestību..." 

LAB 2008. g. maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25 (2008, 26. jūn.), 7. lpp.  

 

Romislovs L. Sadarbība, kas kļūst par tradīciju: [par dāvinājumu izstādi LAB "Krievijas 

zinātniskās grāmatas, periodika un VINITI informatīvie izdevumi"] // Izglītība un Kultūra. - 

Nr. 10 (2008, 13. marts), 6. lpp.: il. 

 

Šmite A. 2007. gads Latvijas grāmatniecībā: [par grām. izstādi LAB 2008. g. pavasarī]. - 

(Cāļus skaita ne tikai rudenī) // Mūsu Rajons. - Nr. 5 (2008), 11. lpp.: il.  

 

Šmite A., inform. sagat. Izstāde "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]: 

[par izstādi "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" LAB 2008. g. apr.] / inform. sagat. A. Šmite. 

- Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no 

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

http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=675. - Resurss aprakstīts 2008. g. 

11. jūl.  

 

Šmite A., tekstā stāsta. Vecais sīpols: Jānis Misiņš (1862-1945) gribēja sakrāt visas latviešu 

grāmatas: [par lit. vēsturnieku, bibliofilu un bibliogrāfu J. Misiņu] / E. Červinskis; tekstā 

stāsta LAB Misiņa bibl. vad. A. Šmite; rakstnieka A. Birkerta, operdziedoņa M. Vētras 

izteikumi // Klubs. - Nr. 9 (2008), 48.-[51.] lpp.: il.  

 

Šmitiņa I. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka dodas pie zinātniekiem: [par LAB un Elektronikas 

inst. rīkoto semināru "LAB: Informācijas pakalpojumi 2008. g."] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 

(2008, 18. marts), 3. lpp.  

 

Šmitiņa I., inform. sagat. 6. martā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās poļu grāmatu 

izstādi [Elektroniskais resurss]: [par Polijas Republikas vēstniecības grām. dāvinājuma izstādi 

LAB 2008. g. martā] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 

2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=6E6E9616-556A-4915-BO3A-7CB... .  

T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=494. - Nos.: Latvijas 

Akadēmiskajā bibliotēkā atklās poļu grāmatu izstādi. - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl. 

 

Šveice I. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā viesojas kolēģi no Šauļiem: [Šauļu Universitātes 

bibl. delegācija 2008. g. 11. apr.] / inform. sagat. I. Šveice; sast. E. Lazda. - (Latvijas 

bibliotēku notikumu apskats (2008. gada aprīlis-jūnijs)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), 

65.-66. lpp.: il.  

 

Дзилна С. Украинский информационный центр Латвийской академической 

библиотеки: становление и перспективы. - Библиогр.: с. 178 (4 назв.). - Рез. на укр., 

англ. яз. // Историчний архiв: науковi студiї / Мiн. освiтi i науки України. 

Миколаївський державний гуманiтарний ун-т им. П. Могили, Iн-т укр. археографiї та 

джерелознавтсва iм. М. С. Грушевського НАН України; гол. ред. П. С. Сохань. - 

Миколаїв , 2008. - Вип. 1 (2008), с. 173-178: ил. 

 

Ивбуле Д. Книжное дело и библиография в Латвии и изгнании, XX-XXI век: 

достижения и перспективы. - Библиогр. в конце ст. // Библиотеки национальных 

академий наук: пробл. функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. 

сб. / Междунар. ассоц. акад. наук; Совет директоров науч. б-к и иформ. центров; 

редкол.: А. С. Онищенко (пред.) ... [и др.]. - Киев: БУВ, 2008. - Вып. 6, с. 69-105.  

 

Коцере В. Я., ред. кол. Библиотеки национальных академий наук: пробл. 

функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. 



акад. наук; Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол. А. С. Онищенко 

(пред.), В. Я. Коцере ... [и др.]. - Киев: НБУВ, 2008. - Вып. 6. - 300 с.  

 

Мазулис В. Дигитализации редких фондов Латвийской Академической библиотеки = 

Digitization of rare collections at the Latvian Academic Library = Оцифрування рiдкiсних 

фондiв Латвiйськоī Академiчноī бiблiотекi [Электрон. ресурс]: [пятнадцатая юбилейная 

международная конференция "Крым 2008" "Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса", Судак, 7-15 июня, 2008]. - 

Online режим. - Москва: ГПНТБ России; Ассоц. ЭБНИТ, 2008. - Вид доступа: сеть 

WWW.URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/disk/021.pdf. - Ресурс 

описан 5 июля 2008 г.  

 

Эзерс Я. Принципы отбора документов для оцифровки в Латвийской Академической 

библиотеке = Selection criteria for digitization at the Latvian Academic Library = 

Принципи вiдбору документiв для оцифрування в Латвiйськiй Академiчнiй бiблiотецi 

[Электрон. ресурс]: [пятнадцатая юбилейная международная конференция "Крым 2008" 

"Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса", Судак, 7-15 июня, 2008]. - Online режим. - Москва: ГПНТБ 

России; Ассоц. ЭБНИТ, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/disk/022.pdf. - Ресурс описан 5 июля 

2008 г.  

 


