
LU Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2010. gadā 

 
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis: biobibliogrāfija = Full Member of 

Latvian Academy of Sciences, Professor Arnis Treimanis: biobibliography = Академик Латвийской 

академии наук, профессор Арнис Трейманис: биобиблиография / Latvijas Universitātes 

Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, D. Ivbule; izd. sagat. D. Ivbule; bibliogr. red. D. Ivbule; darba sagat. 

piedalījās E. Tantiba. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 191, [3] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - 

Latv., kr., angļu, vācu val.  

 
LZA korespondētājlocekle, profesore, Dr.philol. Ausma Cimdiņa: biobibliogrāfija / Latvijas 

Universitātes bibl., Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. J. Klebā, R. Visocka, D. Tretjakova; 

[red.], izd. sagat. D. Ivbule; lit. red. G. Bērziņa; tulk. E. Kariks. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 

180, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, lietuv., sp., vācu val.  

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību sagatavotie un izdotie darbi 2010. gadā 

 
Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas: [grām. aut. pateicība arī LAB encikl. 

sagatavošanā]. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 326 lpp.: ģīm. - Bibliogr.: 8.-9. lpp.; Personu rād.: 

[279.]-326. lpp.  

 

Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas: 12. gs. beigas - 16. gs. sākums: enciklopēdija: 

[grām. aut. pateicība arī LAB, kā arī direktorei V. Kocerei par ieinteresētību sadarbībā]. - Rīga: Latvijas 

vēstures inst. apg., 2010. - 510, [1] lpp.: il., kartes, plāni. - Bibliogr.: 462.-482. lpp. - Kopsav. vācu val.  

 

Krekle M. Mīlestības skartie: [stāsti par personībām; grām. izmantoti mater. arī no LU Akadēmiskās 

bibl. Misiņa bibl. Rokr. un reto grām. nod.; īsas ziņas par aut.]. - Rīga: Lauku Avīze, 2010. - 287 lpp.: il.  
Rec.: Jaunumi Ogres centra grāmatnīcā "Auseklis" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/15288/. 

 
Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda: [aut. pateicība arī LAB darbin. V. Aišpurei, I. 

Gūtmanei, V. Kincei, Dz. Markusei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei grām. tapšanā]. - Rīga: Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis, 2010. - 216 lpp.: il., diagr., kartes. - (Letonikas bibliotēka). - Bibliogr.: [183.]-191. 

lpp. - Kopsav. angļu un kr. val. 

 
Mazvērsīte D. Pusvārdā: Jānis Zābers: [pateicība arī LU AB Misiņa bibl. darbiniecei G. Štālei; grām. 

izmantoti mater. arī no LU Akadēmiskās bibl. Misiņa bibl.]. - Rīga: Mansards, 2010. - 461, [2] lpp.: il., 

faks., portr. - Bibliogr. norādes parindēs. - Personu rād.: 453.-[460.] lpp.  

 
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB krājuma] / 

M. Levina (sast.), J. Zilgalvis, A. Tipāne, D. Čoldere, V. Banga. - Riga: Neputns, 2010. - 471 lpp.: il., 

plāni. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Palīgrād.: 434.-471. lpp. 

 
Treijs R. Vilhelms Munters: [grām. arī aut. pateicība Misiņa bibl. darbiniecēm]. - Rīga: Jumava, 2010. - 

342, [1] lpp., 4 lp. il.: il. - Bibliogr.: 305.-[334.] lpp. - Personu rād.: 335.-[341.] lpp.  

 
The heritage of religious architecture und art in Riga: [material in this publication also from Latvian 

Academic Library] / M. Levina, J. Zilgalvis, A. Tipāne, D. Čoldere, V. Banga. - Riga: Neputns, 2010. - 

447, [1] p.: ill. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Appendices: p. 432-447.  

  

Наследие сакрального искусства и архитектуры Риги: [в кн. использованы также материалы 

ЛАБ] / М. Левина (сост.), Я. Зилгалвис, А. Типане, Д. Чолдере, В. Банга. - Rīga: Neputns, 2010. - 

471, [1] с.: ил., планы. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Приложения: с. 432-471.  
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Publikācijas par LU Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2010. gadā 

 
Adamaite U. Kā kopēja dienasgrāmata: "Man nāvīgi patīk jūsu stāsti", rakstniecei Zentai Ērglei savā 

laikā vēstulē atzinies kāds zēns, kuram tagad ap četrdesmit: [sakarā ar rakstn., arhit. Z. Ērgles 90. dz.d.; 

tekstā arī par Misiņa bibl. izveidoto piemiņas iztādi "Pāri gadiem cauri dzīvei"] // Diena. - Nr. 289 

(2010, 14. dec.), 18.-19. lpp.: il.  

 

Bibliotekāru konference Rīgā P. Stradiņa universitātes aulā [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 14. apr. 

14. konf. "Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūraas mantojumā"; dalībniece arī LU AB Reto grām. 

un rokr. nod. galv. bibliotekāre A. Taimiņa ar ziņojumu "Meklējumi un atradumi Latvijas grāmatniecībā 

(15.-18. gs.)"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - [Ludzas raj.]: Pureņu bibl., 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://purenubiblioteka.blogspot.com/2010/04/bibliotekaru-

konference-riga-pstradina.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 25. febr.  

 
Birzkope I. Dzilna ar lakatiem silda Rīgu: [par Limbaţu kultūras nama tautas lietišķās mākslas studijas 

"Dzilna" izst. "Lai lakats sasilda katru manu draugu, visu pasauli maigi glāstot ..." atklāšanu LU AB 

2010. g. 14. dec.] / tekstā stāsta arī bibl. direktore V. Kocere // Auseklis. - Nr. 144 (2010, 21. dec.), 4. 

lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss. - 

http://www.auseklis.lv/index.php?d=1292886061&nm=16299.  
Sk. arī: Kocere V. Limbaţu kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" izstāde [Elektroniskais resurss]: [LU AB 

līdz 2011. g. 31. janv.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/4698/print.html.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta Limbaţu kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" izstāde 

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

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

Ziņas: [inform. par izstādes atklāšanu LU AB 2010. g. 14. dec.] // Auseklis. - Nr. 141 (2010, 14. dec.), [1.] lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss. - http://www.auseklis.lv/index.php?d=1292281261&nm=16263.  

 

Bite Indra, par viņu. 
Indra Bite: [LAB krājuma saglabāšanas nod. grām. restauratore]. - (Latvijas restauratoru biedrības 

biedri: 2009. g. 10. jūn.) // Latvijas Restauratoru biedrība, 1989-2009 / Latvijas Restauratoru biedrība. - 

Rīga, 2010. - 9. lpp.  

 

Indra Bite: [restauratore LU AB, restaurācijā strādā no 2005. g.] // Saglabāt rakstos ...: restauratoru 

darbu izstāde, 2010 / sast. M. Jēkabsons, I. Rudzīte. - Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība; Mencendorfa 

nams, 2010. - [10.] lpp.: ģīm., il.  

 

Brokāne L. Zenta Ērgle. Necenzētā versija: [par piemiņas iztādes "Pāri gadiem cauri dzīvei" atklāšanu 

un rakstnieces grāmatu atvēršanu sakarā ar rakstn., arhit. Z. Ērgles 90. dz.d. LU AB 2010. g. 10. dec.] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 285 (2010, 10. dec.), 11. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

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

  

Celmiņš V., Vanags M. Nacionālā bibliotēka Gaismas pilī: [par jaunceļamās LNB kā kultūras 

institūcijas un inform. centra attīstību; tekstā arī aut. viedoklis par Akadēmiskās bibl. pievienošanu 

LNB] // Rīgas Laiks. - Nr. 9 (2010), 16.-19. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.rigaslaiks.lv/Raksts.aspx?year=2010&month=9&article=3.  
Sk. arī: Komentāri [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.rigaslaiks.lv/Komentari.aspx?year=2010&month=9&article=3.  

  

Cesberga I. LU Akadēmiskā bibliotēka: [arī par restaurācijas darbu bibl.] // Saglabāt rakstos ...: 

restauratoru darbu izstāde, 2010 / sast. M. Jēkabsons, I. Rudzīte. - Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība; 

Mencendorfa nams, 2010. - [7.-8.] lpp.  

  

Cesberga I., Bite I. J. Remmelin, Kleiner Welt-Spiegel, 1661: grāmata: iespieddarbs, āda, kartons, koks, 

papīrs, pergaments; attēli-vara gravīra, kokgriezums: [par LU AB Rokr. un reto grām. krājumā esošās 
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grām. restaurācijas gaitu] // Saglabāt rakstos ...: restauratoru darbu izstāde, 2010 / sast. M. Jēkabsons, I. 

Rudzīte. - Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība; Mencendorfa nams, 2010. - [16.-17.] lpp.: il.  

 

Cesberga Ieva, par viņu. 

Ieva Cesberga: [LAB krājuma saglabāšanas nod. grām. restauratore]. - (Latvijas restauratoru biedrības 

biedri: 2009. g. 10. jūn.) // Latvijas Restauratoru biedrība, 1989-2009 / Latvijas Restauratoru biedrība. - 

Rīga, 2010. - 10. lpp.  

 

Ieva Cesberga: [restauratore LU AB, restaurācijā strādā no 1994. g.] // Saglabāt rakstos ...: restauratoru 

darbu izstāde, 2010 / sast. M. Jēkabsons, I. Rudzīte. - Rīga: Latvijas Restauratoru biedrība; Mencendorfa 

nams, 2010. - [14.-15.] lpp.: ģīm., il.  

 

4.-6. oktobris BAAC (Baltijas Audiovizuālo Arhīvu padome) konference Rīgā - "Atpakaļ pie analogā - 

audiovizuālo dokumentu saglabāšana digitalizācijai un nākošajām paaudzēm" [Elektroniskais resurss]: 

[2010. g. 4.-6. okt. LU AB; konf. organizētāja un atbalstītāja arī LU AB]. - (Notikumu kalendārs). - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas arhīvi, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.arhivi.lv/index.php?1&61&view=news-detail&news_id=4198&print=yes. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  

 

DU rektora darba vizīte Rīgā (16. 02. 2010.) [Elektroniskais resurss]: [arī par piedalīšanos LU AB 

Konsultatīvās padomes pirmajā sēdē]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Daugavpils: DU, 2010. - Nos. no 

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

http://du.lv/lv/du_zinas_pazinojumi_apsveikumi/articles/953. - Resurss aprakstīts 2011. g. 24. febr.  

 

Dūmiņa L. Par Latvijas ainavu: [par LU AB un LZA rīkoto konf. "Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

ainava" 2010. g. 15.-16. jūn.] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 133 (2010, 11. jūn.), 14. lpp. - 

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

  

Dzene A. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka Latvijas Universitātes sastāvā: [sakarā ar diskusiju "Viena 

universitāte - divas bibliotēkas" 2010. g. 28. apr. LU Sociālo zinātņu fakultātē] / tekstā izsakās V. 

Kocere, I. Muiţnieks, I. Gudakovska. - Kopsav. angļu val. // Alma Mater. - Vasara (2010), 22.-24. lpp.: 

il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/par/mediji-

izdevumi-un-multivide/alma-mater/am-vasara2010.pdf.  

 

Dzilna S. Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās rakstnieks un Kijevas pilsētas domes deputāts 

[Elektroniskais resurss]: [A. Briginecs Ukrainas lit. nod. 2010. g. 10. jūl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/3296/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 25. febr.  

 

Dzilna S. Andţelikas Rudņickas "Ukrainas visums": [par ukr. mākslinieces izšuvumu izst. atklāšanu LU 

AB 2010. g. 21. okt.] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 13 (2010, 8. nov.), 3. lpp. - Pieejams arī elektroniskais 

resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1057&Itemid=47. 
Sk. arī: Dzilna S. Mākslas izšuvumu izstāde "Ukrainas Visums" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/4157/print.html.  

LU fotoarhīvs [Elektroniskais resurss]: Andţelikas Rudņickas mākslas izšuvumu izstādes "Ukrainas Visums" atklāšana. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/j_okt/15/index.html.  

 

Dzilna S. Es tā kā smilšu pulkstenis tukšs kļūstu: [par tikšanos ar Ukrainas vēstnieku LR, dzejn. un tulk., 

LZA goda doktoru R. Čilačavu LU AB 2010. g. 8. janv.] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 2 (2010, 15. febr.), 

2. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=867&Itemid=47.  

 

Edţiņa A. LZA Senāta darbība: [LZA Senāta sēdē 2009. g. 17. apr. apsprieda situāciju LAB, nolēma 

atbalstīt papildfinasējuma piešķiršanu LAB visneatliekamāko vajadzību segšanai] // Latvijas Zinātņu 
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akadēmija. Gadagrāmata, 2010 / Latvijas Zinātņu akad. - Rīga: Zinātne, 2010. - (2010). - 17.-18. lpp. - 

Pieejams ari elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2010.pdf.  

  

Ērglis A. Par Antonu Benjamiņu, bet vēl vairāk par dobspiedi ...: [tekstā minēta arī izstāde LU AB 

Misiņa bibl. sakarā ar A. Benjamiņa 150. dz.d., kā arī pateicība bibl. par palīdzību publ. tapšanā un 

sveiciens Misiņa bibl. 125 gadu jubilejā] // Iespiedgrafika. - Nr. 3/4 (2010), 34.-41. lpp.: il.  

 

Gleznotāja, grafiķa, mākslas zinātnieka un publicista Jura Soikāna piemiņas izstāde [Elektroniskais 

resurss]: [LU AB 2010. g. 12. apr.; veltīta J. Soikāna (1920-1995) 90. dz.d.] / Rēzeknes Centrālā bibl. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Studija, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.studija.lv/index.php?parent=2851. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  

 

Grāmatu dāvinājumi bibliotēkai 2010. gadā [Elektroniskais resurss]: [162 grām. daţādās zinātņu nozarēs 

arī no LU AB, ar direktores, novadnieces V. Koceres gādību] / inform. apkop. I. Sokolovska. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Limbaţi: LGB, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: 

http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/jaunumi/gramatu_davinajumi_bibliotekai_2010_gada/gramatu_d

avinajumi_bibliotekai_2010_gada/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  
Sk. arī: Limbaţu 1. vidusskola [Elektroniskais resurss]: aktualitātes: notika: [27.05.2010. Tikšanās ar LU AB direktori V. 

Koceri un grām. dāvinājuma saņemšana]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://l1vsk.limbazi.edu.lv/arhivs.html.  

 

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra rīkojumā Nr.694 "Par valsts nekustamo īpašumu 

Rīgā, Rūpniecības ielā 10, Lielvārdes ielā 24 un Lielvārdes ielā 26, nodošanu Latvijas Universitātes 

valdījumā": Ministru kabineta rīkojums Nr.536, Rīgā 2010. gada 8. septembrī (prot. Nr.46 10§). - 

Paraksts: V. Dombrovskis, T. Koķe // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 144 (2010, 10. sept.), 25. lpp. - Pieejams 

arī elektroniskais resurss: http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=217532.  

 

Grundule L. Igaunijā atklāj Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 10. maijā 

Kreicvalda piemiņas muzejā Veru LU AB sagatavoto izstādi "Johana Kristofa Broces (1742-1823) 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā"]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  

 

Grundule L. Rakverē atklās Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas izstādi [Elektroniskais 

resurss]: [2010. g. 7. janv. "Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 

2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 25. febr.  

 

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: [7. maija nod. sēdē zinātnieku viedoklis arī par LAB un 

Misiņa bibl. statusu un darbu nākotnē] / I. Jansone, I. Tālberga // Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Gadagrāmata, 2010 / Latvijas Zinātņu akad. - Rīga: Zinātne, 2010. - (2010). - 37.-39. lpp.: il. - Pieejams 

ari elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2010.pdf.  

 

Igaunijā ar Latvijas vēstniecības atbalstu atklāj Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss]: 

[2010. g. 10. maijā Kreicvalda piemiņas muzejā Veros LU AB sagatavoto izstādi "Johana Kristofa 

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

bibliotēkā"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  
Sk. arī: Igaunijā ar Latvijas vēstniecības atbalstu atklāj Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.sakret.lv/lat/sakret_presei_read.php?id=14.  
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Ivanova L. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava: [par Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja 

pārstāvju piedalīšanos LZA rīkotajā konf. "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" LU AB 2010. g. 15. 

un 16. jūn. Rīgā] // Stars. - Nr. 75 (2010, 1. jūl.), 4. lpp.: il.  

 

Izmaiņas LU struktūrā 2009. gadā: [ar 01.10.2009. LAB iekļauta LU sastāvā kā akadēmiska 

pamatstruktūrvienība - LU Akadēmiskā bibl. (01.10.2009. LU rīkojums Nr.1/261)]. - Tiešsaistes raksts. 

- Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Latvijas Universitātes 2009. gada 

publiskais pārskats [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2010. - 15. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: 

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

zinojumi/gadaparskati/gadagramata%202009.pdf.  

 

Izstādes "Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla: Alfreds Ādlers (1870-1937) un Latvija" atklāšana 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2010. g. 8. okt.] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr.  
Sk. arī: Izstāde "Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla: Alfreds Ādlers (1870-1937) un Latvija" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.riga24.lv/notikumi/open/6511.  

LU fotoarhīvs [Elektroniskais resurss]: Izstādes "Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla: Alfreds Ādlers (1870-1937) un 

Latvija" un gleznu izstādes "Austrijas mirkļi" atklāšana. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://foto.lv.lv/arhiivs/2010/j_okt/06/index.html.  

Šmitiņa I. Aplūkojama izstāde "Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla: Alfreds Ādlers (1870-1937) un Latvija" [Elektroniskais 

resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/4002/print.html.  

 

Kocere Venta, par viņu. 

Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķir Māras zemes krusta V šķiras ordeni [Elektroniskais resurss]: 

[Igaunijas prezidenta H. T. Ilvesa 2010. g. 3. febr. parakstīts lēmums par valsts godalgu pasniegšanu 97 

personām par nopelniem Igaunijas valsts labā; arī LU AB direktorei V. Kocerei par Igaunijas-Latvijas 

kultūras attiecību veicināšanu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LTV ziņu dienests, 2010. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.ltvzinas.lv/?n=zinas&id=533. - Resurss 

aprakstīts 2011. g. 24. febr.  
Sk. arī: Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķirts Igaunijas Māras zemes krusts [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://diena.lv/lat/izklaide/literatura/akademiskas-bibliotekas-direktorei-

pieskirts-igaunijas-maras-zemes-krusts.  

Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķirts Igaunijas Māras zemes krusts [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.znews.lv/lv/posts/read/134346.  

Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķirts Igaunijas Māras zemes krusts [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://news.frut.lv/lv/culture/97913.  

LU Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķirts Māras zemes krusta ordenis [Elektroniskais resurss] / LETA. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/1328.  

 

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

akadēmijas locekļi) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2010 / Latvijas Zinātņu akad. - Rīga: 

Zinātne, Rīga: Zinātne, 2010. - (2010), 86. lpp. - Pieejams ari elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2010.pdf. 

 

Grundule L. LU Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķir Igaunijas valsts apbalvojumu: 

[2010. g. 23. febr. par nopelniem Igaunijas valsts labā] / mater. sagat. M. Krasovska. - (Latvijas 

bibliotēku notikumu apskats (2010. gada janvāris-marts)). - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Bibliotēku Pasaule [Elektroniskais resurss]. - Nr. 50 (2010), 87. 

lpp.: il. - Tiešsaistes ţurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

pasaule/Biblioteku%20Pasaule%20nr%2050.pdf. 

 

Grundule L. Par godu Latvijas "de iure" atzīšanas dienai piešķir 36 ĀM Atzinības rakstus 

[Elektroniskais resurss]: [2010. g. 26. janv. par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā 

arī LU AB direktorei V. Kocerei]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa 

http://diena.lv/lat/izklaide/literatura/akademiskas-bibliotekas-direktorei-pieskirts-igaunijas-maras-zemes-krusts
http://diena.lv/lat/izklaide/literatura/akademiskas-bibliotekas-direktorei-pieskirts-igaunijas-maras-zemes-krusts
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lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 

25. febr.  
Sk. arī: Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš de iure dienā uzsver ārlietu dienesta ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā 

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

http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2010/janvaris/26-02/?print=on.  

De iure dienas pasākumi [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.flickr.com/photos/latvianmfa/4308423861/in/set-72157623294410306/. 

 

Igaunijas atzinība: [Māras zemes krusta V šķiras ordenis Akadēmiskās bibl. direktorei V. Kocerei par 

Igaunijas un Latvijas kultūras attiecību veicināšanu] // Latvijas Avīze. - Nr. 25 (2010, 5. febr.), 4. lpp.: 

ģīm.  

 

Latvijas zinātnes organizēšanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: Venta Kocere : [īsa inform.] // 

Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2010. - Rīga: Zinātne, 2010. - (2010), 94. lpp. - Pieejams arī 

elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2010.pdf. 

 

Mārtuža E. Igaunijas prezidents pateicas "LA": [par Igaunijas prezidenta T. H. Ilvesa runu un rakstu 

krāj. "Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības" (Rīga: Lauku Avīze, 2010) izdošanu latv. val. un 

nogādāšanu Igaunijā ar LU AB direktores V. Koceres gādību] // Latvijas Avīze. - Nr. 55 (2010, 19. 

marts), 5. lpp.: il.  

 

Par ārvalstu augstākā goda apliecinājumiem Latvijas sabiedriskajiem darbiniekiem: [arī par LU 

Akadēmiskās bibl. direktores V. Koceres apbalvošanu ar Igaunijas Māras zemes ordeni] // Latvijas 

Vēstnesis. - Nr. 53 (2010, 1. apr.), 135. lpp.: ģīm.  

 

Estonia acknowledges 97 people with state awards on the eve of the 92nd anniversary of the Republic of 

Estonia [Electronic resource]: [President T. H. Ilves signed a decree to award 97 people with state 

awards to recognise the service they have rendered to the Republic of Estonia; also V. Kocere - 

developer of Estonian and Latvian cultural co-operation]. - Online regime. - Tallinn: Office of the 

president, 2010. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: 

http://www.eesti.ca/printarticle.php?id=27112. - Description based on resource as of: Febr. 24, 2010.  
S. a.: Estonia's president to grant State decorations to 97 persons in 2010 [Electronic resource]: [among others, V. Kocere for 

developing cultural co-operation between Estonia and Latvia]. - Online regime. - Mode of access: Internet. URL: 

http://www.baltic-course.com/eng/baltic_news/&doc=4617.  

Ilves to grant State decorations to 97 persons in 2010 [Electronic resource]: [among others, V. Kocere for developing cultural 

co-operation between Estonia and Latvia] / LETA. - Online regime. - Mode of access: Internet. URL: 

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

 

Vaata, kes saavad sel aastal presidendilt riikliud autasud: President Toomas Hendrik Ilves kirjutas täna 

alla otsusele anda iseseisvuspäeva eel 97 inimisele kodu- ja välismaalt riiklikud autasud Eesti riigile 

osutatud teenete tunnustuseks. - Online article. - Description based on resource as of: Febr. 24, 2010: 

[Maarjamaa Risti V klass also V. Kocere - Eesti-Läti kultuurisuhete edendaja] / toimetaja U. Jaagant // 

Eesti Päevaleht [Electronic resource]. - (3 veebr. 2010). - Online magazine. - Mode of access: Internet 

URL: http://www.epl.ee/artikkel/487350. 
S. a.: Eesti Vabariigi teenetemärgid [Electronic resource]: teenetemärgide kavalerid: [Venta Kocere, 1954, Maarjamaa Risti V 

klassi teenetemärk Eesti-Läti kultuurisuhete edendaja]. - Online regime. - Mode of access: Internet URL: 

http://www.president.ee/et/vabariik/teenetemargid/kavalerid.php?id=17773.  

Ilves T. H. Riiklike autasude andmine [Electronic resource]: vastu võetud 03.02.2010. nr. 606: [also V. Kocere]. - Online 

regime. - Mode of access: Internet URL: http://www.riigiteataja.ee/akt/13274177.  

Venta Kocere antakse Maarjamaa Risti V klassi orden. - Online regime. - Mode of access: Internet URL: 

http://www.estemb.lv/est/uudised/aid-868.  

Ordenid: Kes saavad tänavu teenetemärgid [Electronic resource]: seoses iseseisvuspäevaga ja Eesti riigile osutatud teenete 

tunnustamiseks annab presidenti Toomas Hendrik Ilves riiklikud autasud järgmiselt: [also V. Kocere]. - Online regime. - Mode 

of access: Internet URL: http://www.delfi.ee/archive/print.php?id=28925093.  

Presidenti otsus nr. 606 "Riiklike autasude andmine" [Electronic resource]: Eesti Vabariigi 92. aastapäeva eel tänab ja 

tunnustab meie riik oma teenetemärkidega inimesi, kelle tegevus on aidanud muutuda Eestil tugevamaks ja paremaks: [also V. 

Kocere]. - Online regime. - Mode of access: Internet URL: http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=365295.  

 

http://www.epl.ee/artikkel/487350
http://www.president.ee/et/vabariik/teenetemargid/kavalerid.php?id=17773
http://www.estemb.lv/est/uudised/aid-868
http://www.delfi.ee/archive/print.php?id=28925093
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=365295
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В этом году президент вновь вручит 97 орденов: [президент Эстонии Т. Х. Ильвес; Орден 

Орлиного креста V класса В. Коцере - идеолог развития культурных отношений между Эстонией 

и Латвией] // Walk: эстонско-латвийская газета = eesti-läti ajaleht = igauņu-latviešu laikraksts. - N 4 

(17 февр. 2010), с. [1]-2. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.walk.ee/archiv.htm.  
Cм. также: В преддверии Дня независимости Эстония благодарит и отмечает государственными наградами 97 человек 

[Электрон. ресурс]: [также В. Коцере]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть.URL: http://www.president.ee/ru/media/press-

releases/2278--97-/index.html.  

В этом году президент вновь вручит 97 орденов [Электрон. ресурс]: [также В. Коцере]. - Online режим. - Вид доступа: 

Сеть.URL: http://www.russkoeradio.fm/news/politics/2010/02/03/1265203157.shtml.  

В этом году президент вновь вручит 97 орденов [Электрон. ресурс]: [также В. Коцере]. - Online режим. - Вид доступа: 

Сеть.URL: http://www.estonia-today.info/v-etom-godu-prezident-vnov-vrucit-97-ordenov.html.  

Президент наградит достойних [Электрон. ресурс]: решение Президента Республики о присуждении государственных 

наград (Тарту, 3 февр. 2010 г.): [также В. Коцере]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть.URL: 

http://rus.delfi.ee/archive/print.php?id=28934429.  

 

Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В. Н. Каразiна [Электрон. ресурс]: [виставка 

"Харкiвский унiверситет в роки громадянськоï вiйни та реорганiзацiï освiти" в Музеï icторiï ун-

та, присвячена Дню архiвiста 24 грудня 2010 року; на презентацiï виставки виступила также 

директор Латв. акад. б-ки В. Коцере]. - Online режим. - Харькiв: ХНУ им. В. Н. Каразiна, 2010. - 

Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/news?news_id=1094. - 

Ресурс описан 22 февр. 2011 г.  
См. также: Исторический факультет ХНУ [Электрон. ресурс]: виставка до Дня арзхiвiста. - Online режим. - Вид 

доступа: сеть WWW.URL: http://istfakkhnu.livejournal.com/36457.html.  

 

Kočetkova Ņ. Kultūras vakars "Šveicieši un vācieši Latvijā" [Elektroniskais resurss]: [LU AB 2010. g. 

25. maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: "StudentNet", Latvijas Studentu vortāls, 2010. - Nos. no 

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

http://www.studentnet.lv/radosi/article.php?id=254092. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  

 

Kļanska D. LU notiks diskusija "Viena universitāte - divas bibliotēkas" [Elektroniskais resurss]: [2010. 

g. 28. apr. LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nod.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  

 

Kondrāts Ģ. Smagsvara politiķis no pintes lieluma valsts: [par Igaunijas prezidenta T. H. Ilvesa grām. 

"Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības" (Rīga: Lauku Avīze, 2010) atvēršanu LU AB 2010. g. 24. febr. 

- Igaunijas 92. gadadienā] // Latvijas Avīze. - Nr. 39 (2010, 25. febr.), 7. lpp. - Pieejams arī 

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

  

Kozule E. Atklās piemiņas plāksni Dītriham Andrejam Lēberam [Elektroniskais resurss]: [Rīgā, 

Hospitāļu ielā 22 2010. g. 7. maijā; tekstā minēta arī LU AB kā prof. D. A. Lēbera arhīva glabātāja]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  

 

Kozule E. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Antona Benjamiņa 150. dzimšanas dienai veltītu izstādi 

[Elektroniskais resurss]: [2010. g. 15. jūl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no 

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

2011. g. 25. febr.  
Sk. arī: Izstādes "Laiks un darbs. Ţurnālistam, rakstniekam un izdevējam Antonam Benjamiņam - 150" atklāšana 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=3684&type=1.  

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Antona Benjamiņa jubilejai veltītu izstādi [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I. 

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

LU fotoarhīvs [Elektroniskais resurss]: Antonam benjamiņam veltītas izstādes "Laiks un darbs" atklāšana. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/g_jul/11/index.html. 

Mīlgrāve I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā skatāma A. Benjamiņam veltīta izstāde [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/3328/print.html.  

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/
http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/g_jul/11/index.html
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Kozule E. Prezentēs Tomasa Hendrika Ilvesa grāmatu "Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības" 

[Elektroniskais resurss]: [2010. g. 24. febr. LU AB (Rīga: Lauku Avīze, 2010)]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 24. febr.  
Sk. arī: Iznākusi Tomasa Hendrika Ilvesa grāmata "Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības" [Elektroniskais resurss]: [par grām. 

prezentāciju LU AB Igaunijas neatkarības dienā 2010. g. 24. febr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

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

 

Krasovska M. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas novāciju un reformu ritos: par LATABA 15 gadu 

konferenci 2009. gada 24. novembrī Rīgā: [arī par LU AB direktores V. Koceres stāstījumu par bibl. 

dalību valsts pētījumu programmā "Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" (2005-2009)]. - 

Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Bibliotēku Pasaule 

[Elektroniskais resurss]. - Nr. 50 (2010), 26. lpp.: il. - Tiešsaistes ţurn. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bilbioteku-

pasaule/Biblioteku%20Pasaule%20nr%2050.pdf.  

 

Krekle M. Misiņš un viņa komanda: [par bibliogrāfa J. Misiņa (1862-1945) iedibināto bibl. un tās 

darbiniekiem sakarā ar Misiņa bibl. 125. gadadienu] // Mājas Viesis. - Nr. 18 (2010, 10./23. sept.), [32.]-

34. lpp.: il.  

 

Krekle Maija, par viņu. 

Grāmatas: [inform. arī par M. Krekles grām. "Mīlestības skartie" (Rīga: Lauku Avīze, 2010)] / mater. 

sagat. I. Vītola // Latvijas Avīze. - (Iel. "Nedēļa kabatā"; Nr. 41). - Nr. 200 (2010, 15. okt.), 5. lpp.: il. - 

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

 

Izvērtēsim pienesumu literatūrā!: ["Latvijas Avīzes" aicinājums piedalīties "Lauku Avīzes" u.c. izd-bu 

2010. g. literāro izdevumu izvērtēšanā; "LA" 2010. g. izd. sarakstā arī M. Krekles latviešu dokumentālās 

prozas darbs "Mīlestības skartie"] / Latvijas Avīze // Latvijas Avīze. - Nr. 242 (2010, 15. dec.), 11. lpp. - 

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

 

Rasa L. Latviska, atklāta un godīga: [par laikr. "Latvijas Avīze" saturu un abonēšanu 2011. g.; četru 

mēnešu abonentiem (no janv.) dāvanā M. Krekles grām. "Mīlestības skartie"] // Latvijas Avīze. - Nr. 

190 (2010, 1. okt.), 2. lpp.: il., tab. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/.  

 

Sondoviča E. "Par savu ţurnālu ...": [aut. vēstule ţurn. "Mājas Viesis" konkursam "Manās mājās 

gaidītais viesis"; tekstā arī aut. atsauksme par Misiņa bibl. darbin. M. Krekles stāstiem par Latvijas 

kultūras cilvēkiem] // Mājas Viesis. - Nr. 4 (2010, 19. febr./4. marts), 4. lpp. - Pieejams arī 

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

 

Sudraba I. Ja ilgi būs neziņa, pacietība beigsies: ["Latvijas Avīzes" diena Grobiņā 2010. g. rudenī; arī 

par grām. "Mīlestības skartie" aut. M. Krekles tikšanos ar lasītājiem, valsts kotrolieres I. Sudrabas 

tikšanos ar grobiņiešiem] / pierakst. L. Rumka // Latvijas Avīze. - Nr. 212 (2010, 2. nov.), 6.-7. lpp.: il. - 

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

 

Kuharenoka T. Nozīmīga tikšanās LU Akadēmiskajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 22. 

jūn. LU AB Austrijas un Šveices lit. nod. ar Austrijas republikas vēstnieci Latvijā H. Popelleri un 

Austrijas Federālās Ārlietu min. ģenerālinspektoru Dr. K. Lasmanu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LU, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/3222/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  

 

Lagzdiņa I. Dzejas gars: [par E. Virzas rakstu 3. sēj. "Brieduma laika dzeja" (Rīga: Zinātne, 2009) 

atvēršanas svētkiem LU AB 2010. g. 4. febr.] // Brīvā Latvija. - Nr. 15 (2010, 10./16. apr.), 7. lpp.: il. 
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 15 (2010, 10./16. apr.), 13. lpp.: il.  
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Lagzdiņa I. Tautas gara gaismai ziedots mūţs: [par ţurn., izd. un rakstn. A. Benjamiņam (1860-1939) un 

viņa dzīvesbiedrei E. Benjamiņai (1881-1941) veltītu izst. "Laiks un darbs" LU AB 2010. g. vasarā] // 

Brīvā Latvija. - Nr. 35 (2010, 18./24. sept.), 6.-7. lpp.: il. 
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 35 (2010, 18./24. sept.), 12.-13. lpp.: il.  

  

Latvijas bibliotēku darba rādītāji, 2007-2009 [Elektroniskais resurss]: [ziņas arī par LAB]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LNB. Bibl. attīstības inst., 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/statistika/BIB_darba%20raditajs_2007-2009.pdf. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 17. febr.  

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka šomēness uzsākusi darbu integrētājā bibliotēku 

informācijas sistēmā ALEPH 500 [Elektroniskais resurss] / ziņu sagat. I. Elsberga. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=3432&type=0. - 

Resurss aprakstīts 2010. g. 27. martā.  

 

Liepiņa L. Acis priecē Igora Pliča Latgales ainavas: [pēc fotogrāfiju izstādes LU AB Limbaţu kultūras 

namā 2010. g. rudenī; tekstā minēta arī LU AB direktore V. Kocere] // Auseklis. - Nr. 112 (2010, 5. 

okt.), 3. lpp.: il.  

  

Liepiņa L. Limbaţu Galvenajai bibliotēkai uzdāvināts pustūkstotis grāmatu: [tekstā minēts arī LU AB 

dāvinājums bibl. 2010. g. maijā - 162 grām. par daţādām zinātņu nozarēm] // Auseklis. - Nr. 66 (2010, 

15. jūn.), [1.]. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://old.auseklis.lv/index.php?d=1276552861&nm=15492.  

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās Igora Pliča fotoizstādi "Latgales ainava" [Elektroniskais resurss]: 

[2010. g. 22. jūl.] / LETA. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 25. 

febr.  
Sk. arī: Šmitiņa I. LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklāta Igora Pliča fotoizstāde "Latgales ainava" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/3343/print.html.  

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

http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/g_jul/18/index.html.  

 

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2009. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]: 

[2010. g. 9. apr.] / inform. sagat. G. Jaunmuktāne. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - 

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

aprakstīts 2011. g. 23. febr.  
Sk. arī: Jaunmuktāne G. LU Akadēmiskajā bibliotēkā izstāde "2009. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/2561/.  

Kozule E. Atklās izstādi "2009. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

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

 

LU darbības rezultāti: LU Akadēmiskā bibliotēka / inform. sagat. LU AB. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no 

tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Latvijas Universitātes 2009. gada publiskais 

pārskats [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2010. - 212.-215. lpp.: tab. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: 

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

zinojumi/gadaparskati/gadagramata%202009.pdf.  

 

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

Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Latvijas Universitāte: 

gada pārskats = annual report, 2009 [Elektroniskais resurss] / izd. sagat. LU Sabiedrisko attiecību 

depart., LU Akadēmiskais apg. - Rīga, 2010. - 22. lpp. - Tiešsaistes izd. - Pieejas veids: tīmeklis 
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WWW.URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/par/mediji-izdevumi-un-

multivide/izdevumi/gada_parskats_2009_1.pdf.  

 

Misiņš Jānis, par viņu. 

Breikšs L. Jānim Misiņam: Rīgā, 1940. g. 28. augustā: [atbilde uz J. Misiņa sludinājuma piedāvājumu 

izīrēt dzīvokli savā namā]. - (Vēstules) // Dzīve un darbi / L. Breikšs; sast. I. Bērsons, M. Bisters. - Rīga: 

Valters un Rapa, 2010. - V sēj. - [416.] lpp.  

 

Krekle M. No manas Annas: Jānis Misiņš - Anna Jaunzeme: [par bibliogrāfu un lit. vēsturnieku Jāni 

Misiņu (1862-1945) un viņa dzīvesbiedri Annu Misiņu (1865-1928)] // Mīlestības skartie / M. Krekle. - 

Rīga: Lauku Avīze, 2010. - 43.-51. lpp.: il.  

 

Mazulis Valdis, par viņu. 

Pasākumu cikls "Krātuves vērtību stāsti sarīkojumā" [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 19. maijā 

Rakstniecības un mūzikas muzejā arī LU AB speciālista V. Mazuļa stāstījums par pieredzi strādājot ar 

muzeju priekšmetu elektronisko uzskaites sistēmu MUPUS] / inform. sagat. G. Kāle. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  
Sk. arī: Iepazīsti ikdienā neredzamo muzeja daļu! [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://rmm.lv/?=2299.  

Iepazīsti muzeju "Krātuves vērtību stāstos"! [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.easyget.lv/kultura/read/25237.  

Kāle G. Startē pasākumu cikls "Krātuves vērtību stāsti" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.studentnet.lv/studejam/article.php?id=253858.  

 

Notiks Alīdas Zigmundes jauno grāmatu " Johans Heinrihs Pestalocijs un Latvija" un "Die Beziehungen 

Johann Heinrich Pestalozzis zu Lettland" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 8. sept. LU 

AB] / inform. sagat. Ņ. Kočetkova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 

25. febr.  
Sk. arī: LU fotoarhīvs [Elektroniskais resurss]: grāmatas "Johans Heinrihs Pestalocijs un Latvija" prezentācija. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/i_sep/17/index.html.  

 

Notiks seminārs "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, krājuma saglabāšana, informācija 

visiem": [LU AB 2010. g. 1. martā] / inform. sagat. Z. Paula-Pāvula. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: 

LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 24. febr.  

 

Notiks Zentas Ērgles piemiņas izstādes un grāmatu atvēršanas pasākumi [Elektroniskais resurss]: [par 

LU AB izveidoto piemiņas iztādi "Pāri gadiem cauri dzīvei" 2010. g. 10. dec. sakarā ar rakstn., arhit. Z. 

Ērgles 90. dz.d.] / LU Preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2010. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.kultura.lu.lv/zinas/nc/t/4548.print.html. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 25. febr.  
Sk. arī: Ādamsone A. Rakstnieces Zentas Ērgles 90 gadu jubileju atzīmē ar triloģijas "Starp mums, meitenēm, runājot... un citi 

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

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

Iznākusi iepriekš nepublicēta Zentas Ērgles grāmata, tiks atklāta rakstnieces jubilejas izstāde "Pāri gadiem cauri dzīvei" 

[Elektroniskais resurss]: [LU AB 2010. g. 10. dec.] / LETA. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

LU fotoarhīvs [Elektroniskais resurss]: Zentas Ērgles piemiņas izstādes un grāmatu atvēršanas svētki. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/1_dec/16/index.html.  

Zentas Ērgles 90. jubilejā iznāk triloģija "Starp mums, meitenēm, runājot... un citi stāsti" ar iepriekš nepublicētām nodaļām 

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

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

Zentas Ērgles 90. jubilejā iznāk triloģija "Starp mums, meitenēm, runājot... un citi stāsti" ar iepriekš nepublicētām nodaļām 

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

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=10383&type=0.  

 

http://www.url/
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Otrais seminārs "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, krājuma saglabāšana, informācija 

visiem" [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 11. jūn. LU AB] / inform. sagat. M. Kāne. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.atmina.unesco.lv/page/126&mode. - Resurss aprakstīts 2011. 

g. 22. febr.  

 

Rīgas konferencē 2010 notiks atvērta diskusija par Latvijas ārpolitikas un drošības politikas aktualitātēm 

[Elektroniskais resurss]: [Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), 2010. g. 6. sept. LU AB] / 

inform. sagat. I. Loce. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas 

veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  

 

Rīgas konferences 2010 ietvaros notiks atvērta diskusija par Latvijas ārpolitikas un drošības politikas 

aktualitātēm [Elektroniskais resurss]: [Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), 2010. g. 6. sept. 

LU AB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LATO, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: 

tīmeklis WWW.URL: http://www.lato.lv/2010/3426. - Resurss aprakstīts 2011. g. 22. febr.  

 

Rone L. Par Benjamiņu: [inform. par ţurn., izd. un rakstn. A. Benjamiņa (1860-1939) 150. dz.d. veltītu 

izst. "Laiks un darbs" LU AB 2010. g. vasarā] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 161 (2010, 17. 

jūl.), 16. lpp.  

  

Rozenšteine A. Notika diskusija "Viena Universitāte - divas bibliotēkas" [Elektroniskais resurss]: [2010. 

g. 28. apr. LU Sociālo zinātņu fakultātē; ar ziņojumiem piedalījās LU prorektors I. Muiţnieks, LU AB 

direktora p.i. V. Kocere, LU Bibl. direktore I. Gudakovska u.c.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 

2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/2747/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  
Sk. arī: LU fotoarhīvs. Diskusija "Viena universitāte - divas bibliotēkas" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/d_apr/17/index.html.  

  

Rozenšteine A. Viena Universitāte - divas bibliotēkas [Elektroniskais resurss]: Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa ielūdz uz diskusiju "Viena 

Universitāte - divas bibliotēkas": [2010. g. 21. apr.; diskusijas galvenais jautājums - LU Akadēmiskās 

bibl. un LU Bibl. vieta LU struktūrā un LU AB institucionālais statuss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Rīga: LU SZF, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://szf.lu.lv/lat/fakultate/diskusijas/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  
Sk. arī: Kļanska D. Pārcelta diskusija "Viena Universitāte - divas bibliotēkas" [Elektroniskais resurss]: [uz 2010. g. 28. apr.]. - 

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

Rozenšteine A. LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa ielūdz uz diskusiju "Viena Universitāte - divas bibliotēkas" 

[Elektroniskais resurss]: [2010. g. 28. apr.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=3445&type=0.  

 

Rudzīte I. Ievadvārdi izstādei "Saglabāt rakstos ...": [Latvijas Restauratoru biedrības gadskārtējai izst. 

Mencendorfa namā 2010. g. sept.; organizatori Latvijas Restauratoru biedrība, LU AB, LNB u.c.] // 

Saglabāt rakstos ...: restauratoru darbu izstāde, 2010 / sast. M. Jēkabsons, I. Rudzīte. - Rīga: Latvijas 

Restauratoru biedrība; Mencendorfa nams, 2010. - [1.-2.] lpp.  

 

Rudzīte Inta, par viņu. 

Inta Rudzīte: grafikas restauratore eksperte: [Latvijas Restauratoru biedrības Galvenās Goda balvas 

laureāte 2009. g.]. - (Latvijas restauratoru biedrības biedri: 2009. g. 10. jūn.) // Latvijas Restauratoru 

biedrība, 1989-2009 / Latvijas Restauratoru biedrība. - Rīga, 2010. - 19. lpp.: il. 38. lpp., vāku [4.] lpp.  

 

Semināru cikls "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, krājuma saglabāšana, informācija 

visiem": [2010. g. 1. martā] / inform. sagat. Z. Grosa, I. Rudzīte; mater. sagat. M. Krasovska. - (Latvijas 

bibliotēku notikumu apskats (2010. gada janvāris-marts)). - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Bibliotēku Pasaule [Elektroniskais resurss]. - Nr. 50 (2010), 92.-

93. lpp. - Tiešsaistes ţurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 



12 

 

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

pasaule/Biblioteku%20Pasaule%20nr%2050.pdf.  

 

Slišāne K. Akadēmiskā bibliotēka uzsākusi darbu jaunā bibliotēku informācijas sistēmā [Elektroniskais 

resurss]: [2010. g. martā integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LETA, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.leta.lv/lat/arhivsn/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 24. febr.  

  

Strazdiņa D. Vienā no senākajiem publiskajiem muzejiem Eiropā: [par Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzeju; tekstā minēta arī Bibliotheca Rigensis, kā arī LAB veidotā izstāde no tās krājuma 2007. g. "Ex 

Bibliotheca Rigensis" atzīmējot muzeja kolonnu zāles 220 gadu jubileju] // Rīga staro gaismu: rakstu 

krājums par Rīgas universālām vērtībām / sast. H. Grīnberga. - Rīga: Rīgas balvas biedrība, 2010. - 

175.-185. lpp.: il.  

 

Šmitiņa I. Literatūras izstāde "Meţzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā": [2010. g. 18. janv. LU AB] 

// Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 3 (2010, 8. marts), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid=243. 
Sk. arī: Grūbe D. Atklās literatūras izstādi "Meţzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā". - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 

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

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklās literatūras izstādi "Meţzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā" 

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

http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?&ID=2286. 

Šmitiņa I. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklās literatūras izstādi "Meţzinātne un koksnes tehnoloģijas 

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

 

Šmitiņa I. Psihologam Alfredam Ādleram - 140: [sakarā ar austriešu psihologa 140. dz.d. veltīto 

literatūras izstādi "Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla: Alfreds Ādlers (1870-1937) un Latvija" LU 

Akadēmiskajā bibl. 2010. g. rudenī] // Psiholoģija Mums. - Nr. 4 (2010), 14.-17. lpp.: il.  

 

Šmitiņa I. Vērtīgs grāmatu dāvinājums LU Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais resurss]: [par 

Lietuvas Republikas vēstniecības grām. dāvinājumu LU AB 2010. g. 16. dec.]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Rīga: LU, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.lu.lv/zinas/nc/t/4719/print.html. - Resurss aprakstīts 2011. g. 25. febr.  
Sk. arī: Kļanska D. LU Akadēmiskā bibliotēka no Lietuvas vēstniecības saņems vērtīgu grāmatu dāvinājumu [Elektroniskais 

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

LU fotoarhīvs: Lietuvas vēstniecības grāmatu dāvinājuma nodošana LU Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais resurss]. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/1_dec/18/index.html.  

 

Taimiņa Aija, par viņu. 

Jākobsone G. Liepājā notiek Kurzemes bibliotekāru konference [Elektroniskais resurss]: [2010. g. 3. 

dec. Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibl. Kurzemes bibliotekāru konf. "Bibliotēkas krājums - unikāla 

vērtība un vēstures spogulis"; dalībniece ar ref. arī LU doktorante, LU AB Rokr. un reto grām. 

kolekcijas galv. bibliotekāre A. Taimiņa]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Liepāja: Liepājas dome, 2010. - 

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

http://www.liepaja.lv/page/49/&news_id=24269. - Resurss aprakstīts 2011. g. 25. febr.  
Sk. arī: Jākobsone G. Liepājā notiek Kurzemes bibliotekāru konference [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.laiki.lv/Liepaja/.  

Konference "Bibliotēkas krājums - unikāla vērtība un vēstures spogulis" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.liepajaskultura.lv/lv/pasakums/501.  

Kurzemes bibliotekāru konference "Bibliotēkas krājums - unikāla vērtība un vēstures spogulis" [Elektroniskais resurss]: [minēts 

arī A. Taimiņas ziņojums "Piemiņas albums Kurzemē un Latvijā filoloģijas, vēstures un mākslas krustpunktos no 16. līdz 19. 

gadsimtam"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.liepajasczb.lv/asvinfo/open-

news:14368.  

Švarce G. Kurzemes bibliotekāru konference "Bibliotēkas krājums - unikāla vērtība un vēstures spogulis" [Elektroniskais 

resurss]: [minēts arī A. Taimiņas ziņojums "Piemiņas albums Kurzemē un Latvijā filoloģijas, vēstures un mākslas krustpunktos 

no 16. līdz 19. gadsimtam"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://kv.liepu.lv/index.php?lapa=jaunumi&page=2.  
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Jēkabsone M. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija Latvijas Universitātes 68. konferencē 

2010. gada 12. februārī Rīgā: grāmatniecības vēsture aizvien dzīva: [par LU AB speciālistes A. 

Taimiņas ref. konf. par Rīgas skolotāja un vēsturnieka J. K. Broces avotpētniecisko darbu ar 

Kēnigsbergas Slepenā ordeņa arhīva dokumentiem]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Resurss aprakstīts 2011. g. 21. febr. // Bibliotēku Pasaule [Elektroniskais resurss]. - Nr. 50 (2010), 36. 

lpp.: ģīm. - Tiešsaistes ţurn. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

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

pasaule/Biblioteku%20Pasaule%20nr%2050.pdf.  

 

Kļaviņš K. Verdzība Latvijā nekad nav bijusi - pārdomas par blefu un vēsturi [Elektroniskais resurss]: 

[intervija ar asoc. prof. K. Kļaviņu; tekstā minēta arī LU AB darbin. A. Taimiņa]. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - [Rīga]: Ordo Steam Community, 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL: http://www.ordo-

clan.com/publ/citi_raksti/verdzība_latvijā_nekad_nav_bijusi_pārdomas_par_blefu_un_vēsturi/8-1-0-

209. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. febr.  

 

Tālberga I. Konference "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" [Elektroniskais resurss]: [inform. par 

konf. LU AB 2010. g. 16.-16. jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2010. - Nos. no tīmekļa 

lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/zinas/t/3105/. - Resurss aprakstīts 2011. g. 

17. febr.  

 

Vērtīgi mirkļi Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: [par Arctic Paper organizēto grām. un 

ţurnālu mākslinieku sanāksmi LU AB un ekskursiju Rokrakstu un reto grām. lasītavā 2010. g. beigās] // 

Iespiedgrafika. - Nr. 3/4 (2010), 46. lpp.: il.  

 

Vītola I. Nacionalā bagātība - briesmās!: [par LNB tehnisko stāvokli sakarā ar avāriju Galvenajā grām. 

krātuvē K. Barona ielā 14 2010. g. jūn.] / tekstā arī akadēmiķa J. Stradiņa koment. par Misiņa bibl. un 

LU AB ēku Lielvārdes ielā 24 // Latvijas Avīze. - Nr. 123 (2010, 30. jūn.), [1.], 11. lpp.: il. - Pieejams 

arī elektroniskais resurss: http://news.lv/Latvijas_Avize/2010/06/30/Nacionala_bagatiba_briesmas!; 

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

 

Zanders O. Gadsimtu lokus pētot: [par Rīgas kultūrvēsturi; tekstā minēta arī LAB un Misiņa bibl.] // 

Rīga staro gaismu: rakstu krājums par Rīgas universālām vērtībām / sast. H. Grīnberga. - Rīga: Rīgas 

balvas biedrība, 2010. - 143.-152. lpp.: il.  

 

Zinātnes dzīves hronika: [janvāris-maijs, 2010]: [par izst. "Meţzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā" 

un Daugavpils Universitātes rektora A. Barševska fotoizst. "Meţa daudzveidība" atklāšanu LU AB 18. 

febr.; par LU AB direktores V. Koceres apbalvošanu ar Māras Zemes krustu (Igaunija) 18. martā] // 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 64. sēj., Nr. 3/4 (2010), 

148., 152. lpp.  

 

Zinātnes dzīves hronika: [jūnijs-septembris, 2010]: [15.-16. jūn. LZA un LU Akadēmiskās bibl. 

zinātniska konf. "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava", 15. jūl. izstādes "Laiks un darbs" atklāšana, 

veltīta ţurn., rakstn., izd. A. Benjamiņa 150. dz.d.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Sociālās un humanitārās zinātnes. - 64. sēj., Nr. 5/6 (2010), 110., 111. lpp.  

 

Zinātnisko grāmatu dāvinājums Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais 

resurss]: [VFR Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrības (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG) 

zinātnisko grām. dāvinājums LU AB 11 800 eiro vērtībā 2010. g. 27. janv.] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - 

Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2010. - Nos. no tīmekļa lapas. - 

Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: 

http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=2227&type=0. - Resurss aprakstīts 

2010. g. 27. janv.  
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Autor d'une exposition sur Alfred Adler [Electronic resource]: [lundi 11 Oct. 2010, de la soirée 

"Individualpsichologie und Lebenskenntnis: Alfred Adler (1870-1937) und Lettland" la Bibliothèque 

Académique de l'Université de Lettonie; dénommée "Impressions autrichiennes" trois peintres lettons 

M. Dāboliņš, J. Ģērmanis et E. Braunbergs]. - Online regime. - [S.l.]: Gilles, la Lituanie et la Lettonie, 

2010. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: 

http://www.gillesenlettonie.blogspot.com/2010/10/autor-dune-exposition-sur-alfred-adler.html. - 

Description based on resource as of: Febr. 17, 2010.  
S. a.: Lettische Presseschau: Deutsch-Lettisches Nachrichtenfenster [Electronic resource]: Rot-weiß-rote Studien zum 

Minderwertigkeitskomplex: Alfred Adler und Lettland / U. Bongartz. - Online regime. - Mode of access: Internet. URL: 

http://www.lettische-presseschau.de/kultur/kulturnachschlag/385-rot-weirote-studien-zum-minderwertigkeitskomplex-alfred-

adler-und-lettland.  

 

BAAC annual conference 2010 report [Electronic resource]: [Baltic Audiovisual Archival Council 

(BAAC) conf. "Back to analouge: preserving audiovisual resources for digitalisation and posterity" in 

the Latv. Acad. Library, Oct. 2010]. - Online regime. - Tartu: BAAC, 2010. - Title from WWW page. - 

Mode of access: Internet. URL: http://www.baacouncil.org/index.php?st=208&m=28. - Description 

based on resource as of: Febr. 21, 2010.  

 

Mr. David Wang and Ms. Venta Kocere [Electronic resource]: [at the art exhibition "Art in Taiwan" in 

the Latvian Academic Library (Febr.-March 2010)]. - Online regime. - Riga: Taipei Mission in the 

Republic of Latvia, 2010. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://www.roc-

taiwan.org/LV/lp.asp?CtNode=7919&CtUnit=42&BaseDSD=7&mp=507; 

http://www.taiwanembassy.org/JP/ct.asp?xItem=130644&ctNode=2247&mp=3&nowPage=98&pagesiz

e=30. - Description based on resource as of: Febr. 28, 2010.  

 

Grübel E. J. Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2009 [Electronic resource]: [im Text ist auch die 

Arbeit des Schweizerischen Lesezimmers der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands 

erwähnt]. - Online regime. - Kekava: Schweizerverein Balticum, 2010. - Title from WWW page. - Mode 

of access: Internet. URL: http://www.schweizerverein-baltikum.info/display/svb/Jahresbericht. - 

Description based on resource as of: Febr. 23, 2010.  

 

Mazulis V. Stadtbilder des 17.-19. Jahrhunderts aus den Bildbeständen der Akademischen Bibliothek 

Lettlands. - Bibliogr. in Fussnoten: (18 Tit.). - Zsfassung. in estn.: S.274-275: 17.-19. sajandi linnapildid 

Läti Akadeemilise Raamatukogu pildikogudes // Vana Tallinn / Tallinna Linnavalitsus; sarja vastutav 

toimetaja R. Pullat. - Tallinn: Estopol, 2010. - [Vol.] XXI(XXV), III: Modus vivendi, lk. 263-275: ill.  

 

Österreich-Bibliotheken im Ausland [Electronic resource]: Lettland. Österreich-Bibliothek Riga: 

[Akademische Bibliothek der Universität Lettlands, Österreich-Bibliothek Riga, Rupniecibas Str. 10]. - 

Online regime. - Vien: Bundesministerium für europäische und intern. Angelegenheiten, 2010. - Title 

from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://www.oesterreich-

bibliotheken.at/verzeichnis2.php?id=16. - Description based on resource as of: Febr. 21, 2010.  

 

Priede A. Latvijos Rericho draugijų vertybės ir nacionalinis identitetas: [lit. un gleznu reprodukciju izst. 

"Daiļuma vēstneši" veltīta N. Rēriha 135. dz. d., H. Rērihas 130. dz. d. un S. Rēriha 105. dz. d. LU AB 

2009. g. 5. okt.] // Grupės ir aplinkos (Kaunas). - N 1 (2010), p. 165-176. 

 

Rakvere Näitustemajas saab näha ajaloolisi käsikirju ja joonistusi [Electronic resource]: Rakvere 

Näitustemaja II korruse naitustesaalis avatakse 7. jaanuaril kell 15 väljapanek "Johann Christoph Brotze 

joonistusi ja käsikirju Eesti-ja Liivimaast Läti Akadeemilise Raamatukogu kogudest" . - Online regime. 

- Tallinn: Uus Eesti, 2010. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: 

http://uuseesti.ee/25776.  
S. a.: Johann Christoph Brotze joonistused ja käsikirjad Rakvere Näitustemajas [Electronic resource]. - Online regime. - Mode 

of access: Internet. URL: http://www.kalender24.ee/2010/01/johann-christoph-brotze-joonistused-ja-kasikirjad-rakvere-

naitustemajas/.  

http://www.roc-taiwan.org/LV/lp.asp?CtNode=7919&CtUnit=42&BaseDSD=7&mp=507
http://www.roc-taiwan.org/LV/lp.asp?CtNode=7919&CtUnit=42&BaseDSD=7&mp=507
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Muuseumis näeb ajalugu piltidel [Electronic resource]. - Online regime. - Mode of access: Internet. URL: 

http://www.24tundi.ee/?id=209586.  

 

Šiaulių universiteto biblioteka: Renginių archyvas [Electronic resource]: geguţės 12 d. bibliotekoje 

lankėsi kolegos iš Latvijos akademinės bibliotekos: [iliustr.]. - Online regime. - Šiaulių: Šiaulių univ. 

biblioteka, 2010. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: 

http://biblioteka.su.lt/index.php?m=83. - Description based on resource as of: Febr. 22, 2010.  

 

Übergabe der Bücherspende der DFG an die Akademische Bibliothek der Universität Lettlands 

[Electronic resource]: [ein Geschenk der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit einem Gesamtwert von 

11.800 E am 27. Jan. 2010]. - Online regime. - Riga: Deutsche Botschaft Riga, 2010. - Title from 

WWW page. - Mode of access: Internet. URL: 

http://www.riga.diplo.de/Vertretung/riga/de/Veranstaltungshinweise__2008__2009/2010__Uebergabe__

der__Buecherspende__der__DFG__an__die__Akademische__Bibliothek__der__Uni__Lettland.html. - 

Description based on resource as of: Febr. 25, 2010.  

 

ჯავახიშვილი, ნიკო. ლატვიური დღიური: ევროპის გზებზე: [tekstā minēta arī LU AB] / 

ნიკო ჯავახიშვილი // ჩვენი მწერლობა. – N 3 (2010, 5 თებერვალი), გვ.40-47. 

 

Впервые на латышском языке вышла в свет книга Вильяма Сарояна "Мое сердце в горах" 

[Электрон. ресурс]: [о презентации кн. В. Сарояна "Mana sirds augstu kalnos" в Акад. б-ке ЛУ 16 

июня 2010 г.]. - Online режим. - Ереван: Информационно-анал. Центр Ноян Тапан, 2010. - Вид 

доступа: сеть WWW.URL: 

http://www.nt.am/newsday.php?p=0&с=0&t=0&r=0&year=2010&month=06&day16&shownews=1027

410&LangID=7. - Ресурс описан 22 февр. 2011 г. 

 

Дубровский В. 80 лет и... гостей: [добрые поздравления в адрес юбилара И. Е. Омельчук также от 

директора АБ ЛУ В. Коцере] // Час. - N 21 (1 февр. 2010), с. 5: ил. - Доступен также электрон. 

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

 

Лебедева Н. Брат Тютчева и Бомарше ...: [в связи с авторском поэтическом вечере, презентации 

сб. стихов поэта, посла Украины в Латвии Р. Чилачавы в ЛАБ 8 янв. 2010 г.] // Вести сегодня. - N 

6 (11 янв. 2010), с. 10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.ves.lv/articles/108324.  

 

Лебедева Н. Как поет художник!: в Латвийской академической библиотеке открыли выставку 

"Украинская Вселенная": [в связи с открытием выст. рок-певицы, журналистки, вышивальщицы 

А. Рудницкой в АБ ЛУ 21 окт. 2010 г.] // Вести сегодня+. - N 65 (25 окт. 2010), с. 10: ил.  

 

Лебедева Н. Подарок из Германии: [кн. по медицине, математике, физике, химии, энергетике, 

экологии] // Вести сегодня. - N 22 (2 февр. 2010), с. 36: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

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

 

Мейден И. Библиотекам Интернет не конкурент!: в Латвии с каждым днем все больше 

любителей почитать: [о тенденции роста количества читателей в Акад. б-ке Латв. ун-та, Латв. 

нац. б-ке, Риж. центр. б-ке] / в тексте рассказывает также директор Акад. б-ки Латв. ун-та В. 

Коцере // Вести сегодня. - N 107/108 (16 июня 2010), с. 9: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 

http://unity.lv/ru/news/33703.  

 

Пилип Л. "Украïнський всевiт" у Латвiï [Электрон. ресурс]: [в связи с открытием выст. рок-

певицы, журналистки, вышивальщицы А. Рудницкой "Украинская Вселенная" в АБ ЛУ 21 окт. 

2010 г.] / Л. Пилип. - Online режим. - [Кiiв]: MooN, 2010. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://news.rudnytska.com.ua/php/print.php?nma=news&id=212; 

http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/2202040.html. - Ресурс описан 21 февр. 2010 г.  

 

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A1%3A%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90


16 

 

Протокол шестдесят первого заседания Комитета Полномочных Представителей государств-

членов Международного центра научной и технической информации 21 мая 2010 г.: [также о 

Латв. акад. б-ки как сотрудника междунар. журнала МЦНТИ "Информация и инновации"] / 

МЦНТИ. - Баку, 2010. - С.18.  

 

СПБ: Выставка "Рериховский век" открылась [Электрон. ресурс]: [открытие Медунар. 

выставочного проекта "Рериховский век" в Санкт-Петербурге 15 апр. 2010 г.; благодарность 

также участникам выст. - В. Коцере (АБЛУ), Акад. б-ке Латв. ун-та, Рига (АБЛУ)]. - Online 

режим. - Санкт-Петербург: Forum.Roerich, 2010. - Вид доступа: сеть WWW.URL: 

http://forum.roerich.info/showthread.php?p=311313. - Ресурс описан 24 февр. 2011 г.  

 

Харланова И. Что могут иголка с ниткой: [в связи с открытием выст. рок-певицы, журналистки, 

вышивальщицы А. Рудницкой "Украинская Вселенная" в АБ ЛУ 21 окт. 2010 г.] // Час. - N 211 (2 

нояб. 2010), с. 11: ил.  

 


