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Cesberga I. Semināru cikls "Preventīvā konservācija - 21. gadsimta prioritātes
krājuma saglabāšanas darbā / inform. sagat. I. Cesberga. - (Latvijas bibliotēku
notikumu apskats (2008. gada oktobris-decembris)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 46
(2009), 109.-110. lpp.- Pieejams arī elektroniskais resurss: BP_46_good quality.pdf.
Gulbe I. LATABA 5. vasaras skola: [2008. g. 20.-22. aug. Rendas pagasta
"Lejastiezumos"]. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats: 2008. gada jūlijsseptembris) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 45 (2009), 83. lpp. - Pieejams arī
elektroniskais resurss:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/bp-45Latvijas_biblioteku.pdf.
Jaunmuktāne G. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa:
[atsūtīto trimdas dokum. saraksts laikaposmā no 2004. līdz 2008. g.] / sast. G.
Jaunmuktāne. - (Bibliotēkas) // Trimdas arhīvi atgriežas: uzziņu krāj. / sast. I.
Kalniņa, A. Gūtmane. - Rīga: Latv. Valsts arhīvs, 2009. - 52.-55. lpp.
Kince V. Misiņa bibliotēkai - 125: Misiņa bibliotēka bija, ir un būs // Daba un vēsture,
2010: [kalendārs] / atb. red. un sast. Z. Kipere. - Rīga: Zinātne , 2009. - 173.-175. lpp.
Krekle M. Visu mūžu - uz saviem "Misiņiem": [par ilggadējo Misiņa bibl. darbinieci
M. Laukgali] // Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. - Nr. 48 (2009), 46.-50. lpp.: il. Kopsav. angļu val. 88. lpp. - Pieejams:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP-48.pdf
- Resurss aprakstīts 2010. g. 9. febr.
Liepa A. Bibliotēku informācijas tehnoloģijas: par starptautisko semināru 2008. gada
9.-12. septembrī Rīgā : [par LAB un Krievijas slēgta tipa akciju sab-bas "Компания
ЛИБЕР" kopīgo semināru par tās jaunākās BIS versijas "Absotheque" ieviešanas,
adaptācijas iespējām un piedāvājumu]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. Nr. 45 (2009), 26.-27. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/bp-45Liepa_Biblioteku.pdf.
Šmite A. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "2008. gads Latvijas
grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. A. Šmite. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2009. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1369. - Resurss aprakstīts
2009. g. 10. febr.
Šmite A. Vai vēlamies Latviju bez vēsturiskās atmiņas?!: [Misiņa bibl. vadītājas
raksts sakarā ar Akadēmiskās bibl. reorganizācijas projektu] // Brīvā Latvija. - Nr. 19
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(2009, 9. maijs), 7. lpp.: il.
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 19 (2009, 9./15. maijs), 13. lpp.: il.
Latvietis. - Nr. 35 (2009, 5. maijs), 6. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.laikraksts.com/laikraksti/Latvietis035.pdf.

Taimiņa A. Rīgas Sv. Jēkaba baznīcā 1774. gadā atrastais stāvus iemūrētais cilvēks:
[par baznīcas būvvēsturi un baznīcas pīlārā iemūrētā cilvēka identitātes
meklējumiem]. - Bibliogr. un koment.: 67.-69. lpp. (90 nos.). - Kopsav. angļu val. //
Mākslas Vēsture un Teorija. - Nr. 12 (2009), 58.-70. lpp.: il.
Taimiņa A. "... aus ächten und unverfälschten Quellen: Ernst Henning, Wilhelm
Friedrich Freiherr von Ungern-Sternberg, Johann Christoph Brotze und ihre Arbeit an
den Dokumenten aus dem Geheim Archiv in Köningsberg". - Bibliogr. in Fussnoten. Zsfassung. in Engl. // Forschungen zur baltischen Geschichte (Tartu). - Bd. 4 (2009),
S. 115-144: Ill.
Дзилна С. Значение Украинского информационного центра Латвийской
академической библиотеки в расширении межкультурных отношений. Библиогр.: с. 17 (4 назв.). - Рез. на англ. яз. // Многообразие культур: от
прошлого к будущему: сборник материалов международного научнопрактического семинара (24-25 мая 2008 г.) / Латвийская акад. б-ка, Балтийская
междунар. акад., Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина; ред.-сост. И.
Маркина. - Рига: Балтийская междунар. акад. , 2009. - С. 10-17: ил.
Дзилна С. Украинский уголок Академической библиотеки Латвии: [об укр.
информ. центром в ЛАБ, открытом 5 окт. 2004 г.] // Телеграф. - N 159 (24 авг.
2009), с. 7-8: ил.
Коцере В., редкол. Многообразие культур: от прошлого к будущему: сборник
материалов международного научно-практического семинара (24-25 мая 2008
г.) / Латвийская акад. б-ка, Балтийская междунар. акад., Харьковский нац. ун-т
им. В. Н. Каразина; ред.-сост. И. Маркина; редкол.: С. Бука, И. Журавлева, В.
Коцере ... [и др.]. - Рига: Балтийская междунар. акад., 2009. - 165 с.: ил. Библиогр. в конце ст. - Рез. на англ. яз.
Коцере В. Книги тоже мерзнут: [беседа с директором ЛАБ В. Коцере в связи с
485-летием со дня основания б-ки] / записала Н. Лебедева // Вести сегодня+. - N
2 (26 февр. 2009), c. 15: ил. - Доступен также электрон. ресурс:
http://www.ves.lv/article/71634.
Коцере В. Историческое отображение многонациональной Риги в коллекции
рисунков и описаний И. К. Броце. - Библиогр.: с. 48 (3 назв.). - Рез. на англ. яз. //
Многообразие культур: от прошлого к будущему: сборник материалов
международного научно-практического семинара (24-25 мая 2008 г.) /
Латвийская акад. б-ка, Балтийская междунар. акад., Харьковский нац. ун-т им.
В. Н. Каразина; ред.-сост. И. Маркина. - Рига: Балтийская междунар. акад. ,
2009. - С. 40-48: ил.

