PUBLIKĀCIJAS PAR LU AKADĒMISKO BIBLIOTĒKU UN TĀS
DARBINIEKIEM 2009. GADĀ
Ādamsone A. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Aleksandrs Puškins un
Latvija" [Elektroniskais resurss]: [un gleznu izstādi "Latvijas mākslinieku dāvana
Aleksandra Puškina jubilejā" 2009. g. 28. maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=77667F45-D5B4-410F-9DDA2A28B47D1E1. - Resurss aprakstīts 2009. g. 28. maijā.
Aicinām sabiedrību izteikt viedokli par bibliotēku apvienošanu [Elektroniskais
resurss]: [2009. g. 26. maijā] / raksts pāpubl. no portāla www.diena.lv / I. Kolmane, S.
Tretjakova, I. Stikāne ... [u. c.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Posts/Post.aspx?ID=1649. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 28. maijā.
Akadēmiskā bibliotēka gatava apvienoties: [inform. par LAB tālākās attīstības
scenārijiem] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 127 (2009, 3. jūn.), 4. lpp. Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=E8D5550F-1CCF-4CE9-B21F2B6DE92A0A6... .
Akadēmiskajai bibliotēkai uzdod sagatavot priekšlikumus par tās tālāko darbību
[Elektroniskais resurss]: [IZM sanāksmē 2009. g. 11. maijā LAB vadībai sagatavot
līdz 2009. g. 20. maijam priekšlikumus par tās tālāko attīstību un darbību]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: DELFI, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=24477385. Resurss aprakstīts 2009. g. 11. maijā.
Akadēmiskajai bibliotēkai uzdod sagatavot priekšlikumus par tās tālāko darbību
[Elektroniskais resurss]: [IZM sanāksmē 2009. g. 11. maijā LAB vadībai sagatavot
līdz 2009. g. 20. maijam priekšlikumus pat tālāko attīstību un darbību]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: Diena.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:
http://www.diena.lv/lat/politic/hot/akademiskajai-bibliotekai-uzdodsagatavot-priekslikumus-par-tas-talako-darbibu. - Resurss aprakstīts 2009. g. 11.
maijā.
Aktualitātes: [inform. par māksl. U. Rēdeļa 70. dz. d. jubilejas izstādi "Gleznošanas
prieks" LAB] // Kultūras Forums. - Nr. 8 (2009, 27.febr./6.marts), 6. lpp.: il.
Apinis P. Var izveidot divas stipras bibliotēkas: realitātē XXI gadsimta bibliotēka
nozīmē pieeju pasaules informācijas resursiem : [par iespējamo LU bibliotēkas
apvienošanu ar v/a "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" un v/a "Latvijas Medicīnas
bibliotēka", Misiņa bibliotēkas pievienošanu LNB] // Diena. - Nr. 107 (2009, 11.
maijs), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.diena.lv/lat/politics/viedokli/var-izveidot-divas-stipras-bibliotekas;
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/post.aspx?ID=1586.
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Ārstu biedrība aicina izsvērt bibliotēku apvienošanu [Elektroniskais resurss]: [bidrības
prezidents P. Apinis aicina pārskatīt 2009. g. 5. febr. publiskoto Latvijas valsts iestāžu
reorganizācijas (apvienošanas) plānu, tekstā minēta arī LAB]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: Diena.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:http://www.diena.lv/lat/tautas_balss/lasitaji_aicina/arstu-biedriba-aicinarupigi-izvert-biblioteku-apvienosanu. - Resurss aprakstīts 2009. g. 9. febr.
Atklās izstādi "Krāsu pasaule 2009": [sakarā ar Baltijas šveiciešu prezidenta,
šveiciešu māksl. Ē. Grūbela (dz. 1941. g.) izst. atklāšanu LU AB 2009. g. 5. nov.] /
inform. sagat. Ņ. Kočetkova. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos.
no
tīmekļa
lapas.
Pieejas
veids:
tīmeklis
WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=73E95155-AB75-4353-8596FF206... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 5. nov.
Atklāta vēstule: [18.05.2009 Nr.01-8/178 Latvijas Valsts prezidentam V. Zatleram,
ministru prezidentam V. Dombrovskim, LR Izglītības un zinātnes ministrei T. Koķei
sakarā ar valdības ieceri slēgt LAB un Misiņa bibl.] / A. Teikmanis, O. Spārītis //
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 115 (2009, 20. maijs), 14. lpp.
Atklāta vēstule par bibliotēku apvienošanu: [LR prezidentam V. Zatleram, LR
Ministru prezidentam V. Dombrovskim, LR Saeimas priekšsēd. vietniecei S.
Āboltiņai sakarā ar ierosināto valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka"
pievienošanu jaunajai Latvijas Nacionālajai bibl.]. - Paraksts: G. Bagātais, V.
Mozgins, M. Skromanis, J. Lejnieks, K. Strēlis, V. Karnups, I. Beldava, G. Šīmanis,
G. Jankovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 124 (2009, 30. maijs), 12. lpp.:
il.
Lejnieks J. Atsaukums parakstam atklātai vēstulei par bibliotēku apvienošanu: [sakarā ar arhitekta
parakstīto publ. "Atklāta vēstule par bibliotēku apvienošanu" laikr. "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai"
(Nr. 124, 2009, 30. maijs) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 127 (2009, 3. jūn.), 14. lpp.

Atklātā vēstule par Latvijas Akadēmisko bibliotēku: [LR prezidentam V. Zatleram,
LR Ministru prezidentam V. Dombrovskim, Valsts kancelejas direktorei G.
Veismanei sakarā ar valdības ieceri sadalīt LAB pamatojot to ar bibl. darba
optimizāciju]. - Paraksts: I. Kolmane, J. Oga, J. Leja, I. Beļinkaja, V. Trokša, D.
Grīnvalds, S. Tretjakova, I. Stikāne, A. Gribusts // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. Nr. 120 (2009, 26. maijs), 19. lpp.: il.
Bērziņš A. Azerbaidžānas un Latvijas vēstures līkumainie ceļi: [par Rīgas Klasiskā
ģimnāzijas direktora R. Alijeva grām. "Azerbaidžānas vēstures līkumainie ceļi"
atvēršanas svētkiem LAB 2009. g. 20. febr., kā arī lit. izst. "Azerbaidžāna - Latvija:
kultūrvēsturiskais dialogs" un gleznotājas A. Bērziņas gleznu izst. "Labirints"
atklāšanu] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 9 (2009, 5. marts), 6. lpp: il.
Bibliotēku slēgšana varētu būt saistīta ar nekustamo īpašumu darījumiem
[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: TVNET, 2009. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.lnt.lv/lv/news/lnt/article.php?id=62347. - Resurss aprakstīts 2009. g. 3.
maijā.
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Johans Kristofs Broce. - (Tēlotājmāksla: glezniecība līdz 1940. gadam) // Lielā
Latvijas enciklopēdija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. - 188. lpp.: il.
Brūvere A. Novadnieki - bibliotekāri: [K. Egle, J. Misiņš; par izst. "Mūžs kopā ar
grāmatu" Gulbenes bibl. Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā] //
Vēstnesis. - Nr. 4 (2009, 29. apr.), 12.-13. lpp.: il.
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.
Cimermanis S. Akadēmiskā bibliotēka nav rotaļlieta: [par LAB kultūrvēsturisko
nozīmi un bibliotēkas fondu zinātniski praktisko vērtību] // Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai. - Nr. 105 (2009, 8. maijs), 12. lpp.: il.
Dālderis I. Dālderis: 85% no jaunceļamo koncertzāļu izmaksām segs ES
[Elektroniskais resurss]: [sarunā ar kultūras ministru I. Dālderi 2009. g. 10. maijā arī
par LAB un Misiņa bibl.] / I. Dālderis; pierakst. A. Jundze. - Tiešsaistes pakalpojums.
- Rīga: NRA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.nra.lv/zinas/22276-dalderis-85-no
jauncelamo-koncerzalu-izmaksamsegs-es.htm. - Resurss aprakstīts 2009. g. 10. maijā.
Dālderis I. Ja esam unikāli, tas nenozīmē, ka nevaram būt vēl labāki: [saruna ar LR
kultūras ministru par reformām kultūras nozarē, koncertzāļu projektiem, iespējamo
valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" likvidāciju u.c. jaut.] / pierakst. A.
Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 106 (2009, 9. maijs), 14.-15. lpp.: il. Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=0C74E27C-1C75-47EF-9A979296606CF9F9... .
Deputāti: akadēmiskās bibliotēkas reorganizācija nav pieļaujama [Elektroniskais
resurss]: [Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes 2009. g. 12. maijā
lēmums]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: DELFI, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=24492889. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 12. maijā.
Deputāti aicina atlikt bibliotēku reorganizāciju līdz "Gaismas pils" pabeigšanai
[Elektroniskais resurss]: [pēc Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
deputātu tikšanās ar IZM amatpersonām] / BNS. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
Diena.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.diena.lv/lat/politics/hot/deputati-aicina-atlikt-biblioteku-reorganizācijulidz-gaismas-pils-pabeigsanai. - Resurss aprakstīts 2009. g. 12.maijā.
Deputāti neatbalsta bibliotēku reorganizāciju līdz "Gaismas pils" pabeigšanai
[Elektroniskais resurss]: [2009. g. 12. maija Saeimas komisijas sēdē]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: TVNET, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
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WWW.URL: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/article.php?id=593215.
aprakstīts 2009. g. 12. maijā.

-

Resurss

Diskutēs par valsts nozīmes bibliotēku situāciju 2009. gadā [Elektroniskais resurss]:
[LNB 2009. g. 27. maijā; par bibliotēku finansiālo nodrošinājumu ekonomiskās
recesijas laikā, arī par LAB statusu; dalībn. LAB, LU, LLU FB, Rīgas Stradiņa univ.,
RTU, Patentu tehniskās bibl. pārstāvji, LNB būvlaukuma apmeklējums] / inform.
sagat. E. Ragozina. - 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=1636. - Resurss aprakstīts
2009. g. 27. maijā.
Drauds Misiņa bibliotēkas nākotnei: iespējama tiesāšanās par bibliotēkas sadali //
Latvija Amerikā. - Nr. 21 (2009, 23. maijs), 4. lpp.
Dzenis K. Uzlabota Latvijas lielo bibliotēku informācijas sistēma [Elektroniskais
resurss]: [jaunā bibl. informācijas sistēma "Aleph 500"; tekstā minēta arī LAB]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/archive_item/php?print=true&id=C2555D92-A844-4D35A67B-6F... . - Resurss aprakstīts 2009. g.24. febr.
Dzilna S. Nikolajam Gogolim - 200: [par ukraiņu izcelsmes kr. rakstn. (1809-1852)
200. dz. d. velt. literāro pēcpusdienu un izst. atklāšanu LAB 2009. g. 3. apr.] // Mūsu
Rajons. - Nr. 4 (2009), 5. lpp.: il.
Dzilna S. Ukrainas fotomākslinieka pasaules skatījums: [par ukr. fotomāksl. A.
Harvata izst. LAB 2009. g. pavasarī] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr 7 (2009, 6. apr.), 4.
lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=47.
Dzilna S. Vējš no Ukrainas: [sakarā ar ukr. klasiskās un mūsdienu dzejas antol. "Vējš
no Ukrainas" atvēršanu LAB 2009. g. 15. sept.] / tekstā izsakās arī V. Kocere, I.
Auziņš, R. Čilačava // Mūsu Rajons. - Nr. 10 (2009), 10. lpp.: il.
Freidenfelds A. Ministru kabineta sēdē: 2009. gada 26. maijā: MK: par Ministru
kabineta Atzinības raksta piešķiršanu : [par LR MK rīkojumu arī par LAB direktores
V. Koceres apbalvošanu] // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 83 (2009, 28. maijs), 48. lpp.
Freidenfelds A. Piešķir Ministru kabineta Atzinības rakstus: [arī LAB direktorei V.
Kocerei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas grāmatniecības mantojuma popularizēšanā
pasaulē un Latvijas Valsts pozitīvā tēla veidošanā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LR MK, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.mk.gov.lv/aktuali/zinas/2009gads/05/26052009-02/?print.
Resurss
aprakstīts 2009. g. 27. maijā.
Goda doktori: [Kocere Venta (literatūrzinātne); grāds piešķirts 20.03.2008. HSZN]. (Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi) // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata,
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2009 / Latvijas Zinātņu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edžiņa, I. Tālberga ... [u. c.]. Rīga: Zinātne, 2009. - (2009), 76. lpp.
Grāmata - rekordiste: [sakarā ar U. Ģērmaņa grām. "Latviešu tautas piedzīvojumi" 11.
izd. (Rīga: Atēna, 2008) atvēršnas svētkiem LAB 2009. g. 19. febr.] // Mūsu Rajons. Nr. 2 (2009), 8. lpp.: il.
Grīnuma I. Izsmalcināti manuskripti: [par senākajiem rokrakstiem Latvijā] / pēc LNB
un LAB reto grām. un rokr. nod. speciālistu L. Limanes un A. Taimiņas inform. //
Ilustrētā Pasaules Vēsture. - Maijs (2009), [44.]-50. lpp.: il.
Grūbe D. Ukrainā atklās valodniekam Jānim Endzelīnam veltītu piemiņas plāksni:
[atzīmējot LR 91. gadskārtu 2009. g. 18. nov. Harkovā; par piemiņas plāksnes
atklāšanu valodniekam J. Endzelīnam pie V. N. Karazina v.n. universitātes; pateicība
arī LU AB direktorei V. Kocerei par ieguldījumu piemiņas plāknes tapšanā]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/archivsn/print/?id=E0876597-C0BB4DA7-878C-BFB8FFF1206... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 22. nov.
Grūbels Ē. Latvijai draudzīgo krāsu meistars: [intervija ar Baltijas šveiciešu
prezidenta, māksl. Ē. Grūbelu sakarā ar izst. "Krāsu pasaule 2000" LU AB] / pierakst.
A. Linē. - (Akadēmiskās bibliotēkas gaismā) // Mūsu Rajons. - Nr. 12 (2009), 10.
lpp.: il.
Grundule L. Koķe: Optimāla būtu Akadēmiskās bibliotēkas apvienošana ar kādu no
Latvijas augstskolu bibliotēkām [Elektroniskais resurss]: [par iepējamiem bibl. tālākās
attītības scenārijiem: apvienoties ar kādu no augstskolu bibliotēkām, izdzīvot
patstāvīgi pie finansējuma samazinājuma vai tiktu nodota Kultūras ministrijas
pārraudzībā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas.
- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/news/?id=109CD6F43ABD-487D-9881-5BF632C7F1AD.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1632. - Resurss aprakstīts 2009. g.
25. maijā.

Grundule L. Pērnavā atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais resurss]:
["Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija
Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" 2009. g. 26. maijā Pērnavas Jaunās mākslas
muzeja zālē]. - 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=1633.
T. p. arī: http://www.leta.lv/lat/news/?id=6D565459-2E24-48F7-8C2A-6CEC1A29F2B5. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 26. maijā.

Grundule L. Rīgas pilī spriedīs par Akadēmiskās bibliotēkas likteni [Elektroniskais
resurss]: [2009. g. 25. maijā Valsts prezidenta V. Zatlera tikšanās ar LAB direktori V.
Koceri, izglītības un zinātnes ministri T. Koķi, Kultūras ministrijas valsts sekretāri S.
Zvidriņu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/news/?id=BB10F29E8E3C-48BE-88F4-808EB961DC82.
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T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1629. - Resurss aprakstīts 2009. g.
25. maijā.

Grundule L. Valkā atklās Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas izstādi
[Elektroniskais resurss]: [LU AB sagatavoto izstādi Valkas novadpētniecības muzejā
2009. g. 27. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/index.php?print=true&id=109D74F6-BF01-40B5-BBD3.
-... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 28. nov.
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.
Harkovā atklāta piemiņas plāksne Jānim Endzelīnam [Elektroniskais resurss]: [2009.
g. 18. nov. pie V. Karazina Harkovas Nacionālās univ. ēkas; svinīgajā ceremonijā ar
uzrunu piedalījās arī LU AB direktore V. Kocere]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LU, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.lu.lv/zinas/nc/t/948. - Resurss aprakstīts 2009. g. 28. nov.; pieejams arī
video mater.: http://www.objektiv.tv/181109/33950.html#video_attachment.
Sk. arī:
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/par/mediji-izdevumi-un-multivide/alma-mater/amziema2009.pdf ar nos.: Svarīgākie notikumi Latvijas Universitātē: no 2009. gada augusta līdz
novembrim.

Hermanis V. Nesaduļķotu avotu meklējumos: [par Letonikas II kongr. referātu rakstu
krāj. "Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste" (Rīga: LZA Vēstis, 2008); tekstā
analizēts arī G. Jaunmuktānes pētījums "Piekrastes grāmatizdevēji: sākotnējai
ievirzei"] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 35 (2009, 11. febr.), 15.-16. lpp.: il.
Hermanis V. Mavriks Vulfsons - tagad lietuviski: [par lietuv. val. izdoto E.
Bramņikas-Vulfsones grām. "Es apprecējos ar romantiķi" par politiķi un vēsturn. M.
Vulfsonu (1918-2004); minēti arī grām. atvēršanas svētki LAB] // Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai. - Nr. 105 (2009, 8. maijs), 13. lpp.
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: [par Ventspils Galvenajā bibl. atklāto
LAB, LZA un Ventspils bibl. rīkoto izstādi "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti" no
LAB fondiem un akadēmiķa S. Cimermaņa personiskā arhīva, kā arī glezn. J.
Skulmes izstādi 2008. g. sept.] // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2008 /
Latvijas Zinātņu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edžiņa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga:
Zinātne, 2009. - (2009), 179. lpp.
Igaunijā tiks atklāta Johana Kristofa Broces izstāde [Elektroniskais resurss]: [Hāpsalu
Lēnemā muzejā 2009. g. 13. janv.] / inform. sagat. Latvijas vēstniecība Igaunijā. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga, V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2009. - Nos.
no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
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http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1273. - Resurss aprakstīts
2009. g. 12. janv.
[Informācija par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas dalību Valsts pētījumu programmā
"Letonika"]: [pētījumos par vēsturi, val., kultūru, projektos "Latviskās apziņas atmoda
un nevardarbīgās pretošanās pieredze (1945-1991)", "Letonikas avotu izpēte un
datorizācija", "Latviešu valodas struktūra, funkcijas un elementi: izpēte un
sistematizācija"] // Letonikas pētījumi, 2005-2009. - Rīga: Latvijas Zinētņu akad.,
2009. - 5., 14., 17.,25., 37. lpp.: il.
Ivbule D. Notiks grāmatas "Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba
Rivža. Biobibliogrāfija" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [LAB, 2009. g. 5.
jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/pr/?id=406C3EF8-643649A1-9151-36E8F52848BD.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1674. - Resurss aprakstīts 2009. g.
5. jūn.

Iznācis unikāls Livonijas piļu albums: [par grām. "Livonijas piļu attēli no marķīza
Pauluči albuma" atvēršanu LAB 2008. g. 13. okt.] / inform. sagat. L. Romislovs; L.
Kusiņa. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2008. gada oktobris-decembris)) //
Bibliotēku Pasaule. - Nr. 46 (2009), 93.-94. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais
resurss: BP_46_good quality.pdf.
Izstāde "Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā": [par izst. atklāšanu Valkas novadpētniecības
muzeja izstāžu zālē 2009. g. 27. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Valka, 2009. Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://valka.lv/izstade%e2%80%9ejohana-kristofa-broces-livonijas-zimejumu-un-aprakstu-kolekcijaResurss
latvijas-universitates-akademiskaja-biblioteka%e2%80%9d-atklasana.aprakstīts 2009. 28. nov.
Izstāde "Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" [Elektroniskais resurss] / inform. sagat. I.
Medne. - 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/ViewPost.aspx?ID=2092.
T. p. arī:
http://valka.lv/izstade-%e2%80%9ejohana-kristofa-broces-livonijas-zimejumu-un-aprakstu-kolekcijalatvijas-universitates-akademiskaja-biblioteka%e2%80%9d/. - Resurss aprakstīts 2009. 28. nov.

Jaunieguvumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā
// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 63.
sēj., Nr. 1/2 (2009), 135.-143. lpp.; 63. sēj.,Nr. 3/4 (2009), 107.-127. lpp.; 63. sēj., Nr.
5/6 (2009), 156.-157. lpp.
Jēkabsone M. Ukrainas Informācijas centrs Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā. Bibliogr.: 19. lpp. (20 nos.). - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 46
(2009), 15.-19. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: BP_46_good quality.pdf.
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Jundze A. 2008. gads Latvijas grāmatniecībā: [par izst. LAB] // Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai. - Nr. 38 (2009, 14. febr.), 12. lpp.
Jundze A. Šī nav mana Latvija: [par iespējamo LAB likvidāciju] // Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai. - Nr. 101 (2009, 2. maijs), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais
resurss: http://www.nra.lv/blogi/21784-si-nav-mana-latvija.htm;
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=F05C97A6-IBDE-4A82-970FA3A3EEBF4C... .
Jundze A. Trojas papagailis jeb Slēdzam valsti!: [par kultūras un politiskajām
aktualitātēm Latvijā 2009. g.; arī par LAB likteni] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. Nr. 229 (2009, 3. okt.), 13. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/archivsn/print/?id=D45F8B50-BAAB-4AC5-B0A1FF6A4FA1B... .
Kalniete S. Akadēmiskā bibliotēka un Kalvītis [Elektroniskais resurss]: [par
iespējamo ieinteresētību nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā 10]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: Diena.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:
http://www.diena.lv/lat/politics/blog/sandra-kalniete/akademiskabiblioteka-un-kalvitis. - Resurss aprakstīts 2009. g. 5. maijā.
Kalviņš I. Par katastrofālo situāciju Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: [atklātā vēstule
Latvijas valdībai ar lūgumu par papildus finansējuma piešķiršanu bibl.]. - (LZA
Senātā) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (2009, 23. febr.), [1.] lpp. - Pieejams arī
elektroniskais resurss:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=318.
Kalviņš I. Vai esam kultūras tauta vai tikai reģēdāji?: [sakarā ar samazināto valsts
finansējumu LAB] / I. Kalviņš // Diena. - Nr. 40 (2009, 17. febr.), 13. lpp.: il. Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/lat/politics/viedokli/vai-esamkulturas-tauta-vai-tikai-rengedaji.
Kārkliņš K. Apdraudēta Akadēmiskās bibliotēkas pastāvēšana: [par bibliotēkas
reorganizācijas projektiem] / tekstā stāsta arī V. Kocere, P. Apinis, A. Šmite //
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 103 (2009, 6. maijs), 9. lpp.: il. - Pieejams arī
elektroniskais
resurss:
http://www.nra.lv/zinas/21985-apdraudeta-akademiskasbibliotekas-pastavesana.htm?act=show_comments&msg=ok#comments.
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.
Kincis J. Latvijas Akadēmisko bibliotēku un Misiņa bibliotēku plāno pievienot
Latvijas Universitātei [Elektroniskais resurss]: [pēc LU prorektora I. Muižnieka
inform. par LAB attīstības scenāriju, izskatītu LAB padomes sēdē 2009. g. 27. maijā].
- Tiešsaistes pakalpojums. - [Rīga]: BNS, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL:
http://terminal.bns.lv/article_for_print.jsp?articleId=32116209&categoryId=4721&M.
.. . - Resurss aprakstīts 2009. g. 29. maijā.
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Kleins I. LPSR lasīt aizliegts!: [par cenzūru Padomju Savienībā 20. gs. 40.-90. g.,
aizliegtajām grām. 20. gs. beigās Latvijā] / tekstā stāsta Misiņa bibl. specfonda
bibliotekāre Dz. Zaķe, dzejn. K. Skujenieks. - Bibliogr.: 74. lpp. ([8] nos.) //
Leģendas. - Nr. 4 (2009), [66.]-74. lpp.:
il.
Kļaviņš E. Krīze, tā ir iespēja!: [karikatūra par IZM ministrijas risinājumu par LAB
nākotni; att. T. Koķe] / il. E. Kļaviņš // Diena. - Nr. 127 (2009, 11. maijs), 2. lpp.: il.
Kocere V. Valkā atklāta Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu
kolekcijas izstādi [Elektroniskais resurss]: [LU AB sagatavotā ceļojošā izstāde
"Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" Valkas novadpētniecības muzeja
izstāžu zālē 2009. g. 27. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU, 2009. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.lu.lv/zinas/nc/t/995/print.html. - Resurss aprakstīts 2009. g. 1. dec.
Kočetkova Ņ. Notiks Austrijas mūziķa Haralda Prekla koncerts "Tikai valsis! 3/4
taktis no Franča Šūberta līdz Chik Corea" [Elektroniskais resurss]: [LAB 2009. g. 27.
febr. Austrijas dienu ietvaros Latvijā] / inform. sagat. Ņ. Kočetkova. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=559C2FF4-303D4E7C-ACBA-05... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 27. febr.
Koķe aicina sniegt konkrētus priekšlikumus par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas
attīstību [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: NRA, 2009. Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.nra.lv/zinas/22356-koke-aicina-sniegt-konkretus-priekšlikumus-parlatvijas-akademiskas-bibliotekas-attistibu.htm. - Resurss aprakstīts 2009. g. 11. maijā.
Koķe T. Izglītība jautājumu krustpunktā: [saruna Latvijas radio 1 raidījumā
"Krustpunktā" ar izglītības un zinātnes ministri T. Koķi par aktualitātēm izglītības un
zinātnes nozarē, arī par LAB tālākās attīstības perspektīvu] / pierakst.: A. Tomsons, I.
Kuzmina, I. Varslavova // Izglītība un Kultūra. - Nr. 19 (2009, 14. maijs), [1.], 9.-10.
lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=5106078B-621B-47D9-BDA7893D6974A816... .
Korbe A. Izglītības un zinātnes ministre: par budžeta grozījumiem un strukturālajām
reformām: [par LR izglītības un zinātnes ministres T. Koķes ziņojumu LR Saeimas
plenārsēdē par š. g. 4. jūn. valsts budžeta grozījumos paredzēto finansējuma
samazinājumu izglītībai, zinātnei un sportam; minēta arī LAB] / tekstā T. Koķes
ziņojuma fragm. // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 89 (2009, 9. jūn.), 69. lpp. - Sk. arī
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacijaelektronisko
resursu:
medijiem/3668.html ar nos.: Koķe informē Saeimu par budžeta grozījumiem un
strukturālajām reformām.
Korbe A. Koķe aicina iesaistītās puses sniegt konkrētus priekšlikumus par Latvijas
Akadēmiskās bibliotēkas attīstību [Elektroniskais resurss]: [sanāksmē IZM 2009. g.
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11. maijā, piedaloties LAB direktorei V. Kocerei, bibl. konsultatīvās padomes
priekšsēd. I. Kalviņam, kultūras ministram I. Dālderim, ZA Senāta priekšsēd. J.
Stradiņam, LU rektoram M. Auziņam, LU prorektoram I. Muižniekam, LU bibl.
direktorei I. Gudakovskai, Latvijas Medicīnas bibl. konsultatīvās padomes priekšsēd.
P. Apinim, LNB direktoram A. Vilkam u.c.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR
Izglītības un zinātnes min., 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacijamedijiem/3591.html?print=1.
T. p. arī: http://www.leta.lv/lat/pr/?id=379F1A93-F9895-476B-A9EB-22F2811EFF6A. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 12. maijā.

Kozule E. Atklās Rērihu ģimenei veltītu izstādi [Elektroniskais resurss]: [LU AB
2009. g. 5. okt. sakarā ar lit. un gleznu reprodukciju izst. "Daiļuma vēstneši" veltītu
N. Rēriha 135. dz. d., H. Rērihas 130. dz. d. un S. Rēriha 105. dz. d.]. - 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=1927. - Resurss aprakstīts
2009. g. 5. okt.
Kozule E. Igaunijā atklās Johana Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu kolekcijas
izstādi [Elektroniskais resurss]: [Peltsamā muzejā 2009. g. 24. sept.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?id=58FFA68C-C79C-46D8-849D247A5BD533A3&phase=kocere&sd=1&sy=1993&ed=25&em=09&ey=2009&t[]=t0
&t[]=t1&[]=t2&t[]=t3&t[]=t4&t[]=t6&t[]=t7&t[]=t8&t[]=t9&[]=t10&t[]=t11&from=
old&more=true&moreid=0. - Resurss aprakstīts 2009. g. 24. sept.
Kozule E. Misiņa bibliotēku varētu nodot LNB, Akadēmisko bibliotēku - augstskolu
bibliotēkām [Elektroniskais resurss]: [LR kultūras ministra I. Dāldera viedoklis
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 2009. g. 29. apr.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/news/?id=85E7E572-481F-4D10-A3C8033AABBACAD.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID-1570. - Resurss aprakstīts 2009. g. 4.
apr.

Kozule E. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās izstādi "Tičīna un Ziemeļi. Šveices
arhitektu ceļi uz ziemeļu zemēm" [Elektroniskais resurss]: [2009. g. 4. sept.]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?id=0843E642-954C471B-9D537F79041B81DD&phase=kocere&sd=1&sm=1&sy=1993&ed=25&em=09&ey=2009
&t[]=t0&t[]=t2&t[]=t3&[]=t4&t[]=t5&t[]=t6&t[]=t7&t[]=t8&t[]=t9&t[]=t10&t[]=t11
&from=old&more=true&moreid=0. - Resurss aprakstīts 2009. g. 4. sept.
Kozule E. Latvijas Zinātņu akadēmija aicina rūpīgi apsvērt Akadēmiskās bibliotēkas
statusa maiņu [Elektroniskais resurss]: [atklātajā vēstulē 2009. g. 29. apr.]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/news/?id=29E54E18-A44C-4566-9FF5-
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B2DF84A372B4.; http://www.leta.lv/lat/news/?id=D983E7EE-AAC8-45B4-A516F769E304F931. - Resurss aprakstīts 2009. g. 29. apr.
Kozule E. Saeimas komisija apmeklēs Latvijas Akadēmisko bibliotēku
[Elektroniskais resurss]: [Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu
izbraukuma sēde LAB 2009. g. 19. maijā turpinot diskusiju par optimālu LAB
attīstību un vērtīgo krājumu saglabāšanu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: NRA.lv,
2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.nra.lv/zinas/22841-saeimas-komisija-apmekles-latvijas-akademiskobiblioteku.htm.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1614. - Resurss aprakstīts 2009. g.
19. maijā.

Kozule E. Šodien Rīgā atzīmēs tēlnieces Veras Muhinas 120. gadadienu
[Elektroniskais resurss]: [2009. g. 1. jūl.; arī par kr. tēlnieces V. Muhinas 120. dz.d.
veltīto sarīkojumu un grām. izst. LAB]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA,
2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=51AEF920-5334-4878-B6D33940124D68DC... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 21. jūl.
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.
Krekle M. Jūtas atdzīvojas: [intervija ar Misiņa bibl. galveno bibliotekāri, kultūras
darbin. biogrāfiju pētnieci un literāti M. Krekli sakarā ar rakstu sērijas publicēšanu
žurn. "Mājas Viesis"] / M. Krekle; intervēja I. Vītola // Latvijas Avīze. - (Mājas
Viesis). - Nr. 310 (2009, 4. dec.), 40.-41. lpp.: il.
Kusiņa L. Grāmatas paliks savā vietā: jāskatās no funkcionālā viedokļa, lai lasītāji
būtu ieguvēji : [par LAB un Misiņa bibliotēkas pārvaldības optimizāciju; sakarā ar LR
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdi Misiņa bibl. 2009. g. 19.
maijā] // Latvijas Avīze. - Nr. 133 (2009, 20. maijs), 5. lpp.: il. - Pieejams arī
elektroniskais resurss:
http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/la_pielikumi//latvijas.zinas/?doc=54486.
Kusiņa L. Latviešu grāmatas joprojām riska zonā: [sakarā ar izst. "2008. gads Latvijas
grāmatniecībā" atklāšanu LAB un diskusiju par PVN likmes paaugstināšanu
grāmatām 2009. g. 11. febr.] // Latvijas Avīze. - (Iel. "Kultūrzīmes"). - Nr. 45 (2009,
16. febr.), 12. lpp.: il.
Kusiņa L. Plānojot neiznīcināt esošo: par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas nākotni,
iespējams, lems šonedēļ : [par LAB un Misiņa bibliotēkas iespējamo sadalīšanu,
pievienošanu LNB, krājuma novietošanu Silakrogā] / tekstā stāsta V. Kocere, A.
Vilks, P. Apinis, D. Jansone-Klasiņa // Latvijas Avīze. - Nr. 124 (2009, 11. maijs),
[7.] lpp.: il.
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LAB direktorei Ventai Kocerei piešķirts Ministru Kabineta Atzinības raksts: [2009. g.
26. maijā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas grāmatniecības mantojuma
popularizēšanā pasaulē un Latvijas Valsts pozitīvā tēla veidošanā] / LETA //
Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. - Nr. 48 (2009), 70. lpp.: il. - Pieejams:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP-48.pdf
- Resurss aprakstīts 2010. g. 9. febr.
LĀB prezidents vēršas pret nepamatotu Latvijas Medicīnas bibliotēkas slēgšanu
[Elektroniskais resurss]: [P. Apinis ar vēstuli Valsts prezidentam, Ministru
prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam; priekšlikums apvienot LU bibl., LAB,
Latvijas Medicīnas bibl. izveidojot LU Medicīnas un dabaszinātņu bibl.]. - 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-1706. - Resurss aprakstīts
2009. g. 29. jūn.
LATABA 15 gadu jubilejas konference [Elektroniskais resurss]: [2009. g. 24.nov. J.
Vītola Mūzikas akad.; konferences progr. arī LAB direktores V. Koceres ziņojums
"LU Akadēmiskās bibliotēkas projekti"]. - 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=2032.
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. - (Bibliotēkas) // Lielā Latvijas enciklopēdija. - Rīga:
Zvaigzne ABC, 2009. - 145. lpp.: il.
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka: [par bibl. pakalpojumiem, īss bibl. raksturojums] //
Mūsu Izglītība. - (2009, pavasaris), 44.-45. lpp.: il.
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka būs Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība
[Elektroniskais resurss]: [rīkojuma projekta "Par valsts aģentūras "Latvijas
Akadēmiskā bibliotēka" reorganizāciju" apstiprināšana MK 2009. g. 11. aug. sēdē,
pārveidojot to par LU pamatstruktūrvienību]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nod., 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacijamedijiem/3925.html.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1755;
http://leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=614B5F7A-1C11-4C99-BB46-0A218336463E...
.;
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1755;
http://www.acadlib.lv/index.php?1&21&view=news-detail&news_id=103
ar
nos.:
Latvijas
Akadēmiskā bibliotēka - Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība. - Resurss aprakstīts 2009. g. 12.
aug.

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka iekļuvusi pasaules labāko augstākās izglītības un
saistīto zinātnisko institūciju ranga tabulā [Elektroniskais resurss]: [pēc Spānijas zin.
institūciju apvienības "Consejo Superior de Investigaciones Cientificas" sastādītās
pasaules augstākās izglītības un ar to saistīto institūciju rangu tabulas]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LAB, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.acadlib.lv/index.php?1&21&view=newsdetail&news_id=104. - Resurss aprakstīts 2009. g. 2. sept.
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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.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta izstāde "Poligrāfijas vēstures materiāli LNB
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas krājumā" [Elektroniskais resurss]: [minēti arī L.
Limanes "Metas Taubes dzimtas fotoalbumi" un V. Zandera "Kārļa Egles
dienasgrāmatas pārlūkojot" priekšlasījumi atklāšanā 2009. g. 28. apr.] / inform. sagat.
R. Berga, L. Kreigere-Liepiņa. - 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=1564. Resurss aprakstīts 2009. g. 28. apr.
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka [Elektroniskais resurss] / LU AB. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU AB, 2009. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.acadlib.lv/index.php?&21. - Nos. no sākumlapas. - Saskarnes teksts latv.,
angļu val. - Resurss aprakstīts 2009. g. 30. dec.
Latvijas valsts svētki šogad Ukrainā tiek atzīmēti Harkovā: [LR 91. gadskārtu 2009.
g. nov. Harkovā; piemiņas plāksnes atklāšana valodniekam J. Endzelīnam pie V. N.
Karazina v.n. universitātes; pateicība arī LU AB direktorei V. Kocerei par
ieguldījumu piemiņas plāknes tapšanā] / inform. sagat. J. Rubane. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/archivsn/print/?id=78D7AE34--6F99-496A94E8-65A2D8BD33... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 22. nov.
Latvijas vēstnieks Igaunijā atklās Johana Kristofa Broces izstādi [Elektroniskais
resurss]: ["Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas
Akadēmiskajā bibliotēkā", Peltsamā 2009. g. 24. sept.] / Latvijas vēstniecība Igaunijā.
- 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?!D=1883.
T. p. arī:
http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=70BC6D2C-FESE-4D07-8983-8575... . - Resurss
aprakstīts 2009. g. 23. sept.

Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums atklāj Johana Kristofa Broces izstādi
Lēnemā muzejā [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izst. "Johana Kristofa Broces
(1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā" atklāšanu Hāpsalu Lēnemā muzejā 2009. g. 13. janv.] / LR Ārlietu min. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR Ārlietu min., 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2009/2009-01-12/?print=on.- Resurss
aprakstīts 2009. g. 13. janv.
Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums atklāj Johana Kristofa Broces izstādi
Pērnavā [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izst. "Johana Kristofa Broces (1742-1823)
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Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā
bibliotēkā" atklāšanu Pērnavas Jaunās mākslas muzeja izstāžu zālē 2009. g. 26.
maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?idA81D1976-C1A8-40DB-8A8D-973BE39A3C...
T. p. arī: http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2009/2009-05-25/;
http://www.reitingi.lv/lv/news/13/30645.html. - Resurss aprakstīts 2009. g. 30. maijā.

Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums rosina kopēju izstādi Valkā/Valgā un
piedalās Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas izstādes
atklāšanā Valkas novadpētniecības muzejā [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izst.
"Johana Kristofa Broces (1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" paredzamo atklāšanu 2009. g. 27.
nov.] / Preses centra nod. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LĀM, 2009. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2009/26-01/?print=on. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 30. nov.
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas balvas biedrības "Rīgas balva" laureāti:
(Ekspertu komisijas 2008. gada 17. septembra lēmums) : [LU Latvijas vēstures inst.
un LAB 2008. g. "Rīgas balvas" Goda diploms par J. K. Broces zīmējumu un aprakstu
sēj. "Monumente" sagat. un izd.] // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2009 /
Latvijas Zinātņu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edžiņa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga:
Zinātne, 2009. - (2009), 99. lpp.
Lekciju cikla "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība" trešā tikšanās
[Elektroniskais resurss]: [LU AB, 2009. g. 26. nov.] / inform. sagat. I. Rudzīte. 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/ViewPost.aspx?ID=2064.
T. p. arī:
http://www.leta.lvlat/arhivsn/print/?id=2D769A47-9D9E-4132-9043-17821BE23DD3... ar nos.: Notiks
semināru cikla "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība" 2009. gada 3. seminārs. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 11. dec.

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.
Liepiņš J. Misiņa bibliotēkas vecais pagalms: Jānis Liepiņš soļo atmiņās pa
Rūpniecības ielu : [tekstā minēta arī gleznotāja M. Lielkraste] // Latvija Amerikā. Nr. 31/32 (2009, 1. & 8 aug.), 5. lpp.: il.
Liepiņš J. Silakrogs nav īstā vieta bibliotēkai // Latvija Amerikā. - Nr. 20 (2009, 16.
maijs), 5. lpp.: il.
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Limane L. Mazo grāmatiņu valdzinājums: miniatūrgrāmatu vēsture un mūsdienas :
[arī par miniatūrgrām. krājumu LAB]. - Bibliogr.: 81. lpp. (2 nos.). - Kopsav. angļu
val. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 46 (2009), 75.-81. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais
resurss: BP_46_good quality.pdf.
Lince D. Latvijas vēstnieks Igaunijā atklāj Johana Kristofa Broces izstādi Pērnavā
[Elektroniskais resurss]: [Pērnavas Jaunās mākslas muzeja izstāžu zālē 2009. g. 26.
maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/news/?id=E81517EBDC12-4C2B-B86C-EA0A86B91F4F. - Resurss aprakstīts 2009. g. 26. maijā.
Linē A. Ar atvērtām acīm - pašu mājās un psaulē: [par ukr. fotogr. A. Harvata
mākslas darbu izst. "Apceļot psauli" atklāšanu LAB 2009. g. 5. martā] // Mūsu
Rajons. - Nr. 3 (2009), 7. lpp.: il.
Linē A. Austrijas un Šveices literatūra - ikvienam: [par LAB Austrijas un Šveices lit.
nod., atklāta 2001. g. 13. sept.] / tekstā stāsta nod. vad. Ņ. Kočetkova // Mūsu Rajons.
- Nr. 8 (2009), 10. lpp.: il.
Linē A. Cauri gadsimtiem - uz rītdienu: [sakarā ar valdības ieceri slēgt LAB] // Mūsu
Rajons. - Nr. 5 (2009, maijs), 12. lpp.: il.
Linē A. Daiļuma vēstneši: [sakarā ar lit. un gleznu reprodukciju izst. "Daiļuma
vēstneši" veltītu N. Rēriha 135. dz. d., H. Rērihas 130. dz. d. un S. Rēriha 105. dz. d.
LU AB 2009. g. rudenī] / tekstā fragm. no N. Rēriha darba "Svētības ceļi" // Mūsu
Rajons. - Nr. 11 (2009), 10.-11. lpp.: il.
Linē A. Dienvidu motīvi mūsu apziņā: [par starpvalstu sadarbības 15. gadadienai velt.
lit. izst. "Azerbaidžāna - Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs", A. Bērziņas gleznu izst.
"Labirinti" atklāšanu un R. Alijeva grām. "Azerbaidžānas vēstures līkumainie ceļi"
atvēršanu LAB 2009. g. 20. febr.] // Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2009), 9. lpp.: il.
Linē A. 2008. gads Latvijas grāmatniecībā: [par izst. atklāšanu LAB 2009. g. 11.
febr.] / pēc A. Šmites, R. Punkas inform. // Mūsu Rajons. - Nr. 1 (2009), 6. lpp.: il.
Linē A. Dzimšanas diena. Divi simti desmitā: [par kr. dzejn. A. Puškinam (17991837) 210. dz. d. veltīto literatūras izst. "Aleksandrs Puškins un Latvija" un gleznu
izst. "Latvijas mākslinieku dāvana dāvana Aleksandra Puškina jubilejā" LAB no 28.
maija līdz sept. 2009. g.] // Mūsu Rajons. - Nr. 6 (2009), 6.-7. lpp.: il.
Linē A. Maratam Kalandarovam - 70: [sakarā ar Uzbekistānā dzimušā kr. rakstn. M.
Kalnadarova 70. dz. d. veltīto pasākumu LAB 2009. g. aug.] // Mūsu Rajons. - Nr. 9
(2009), 12. lpp.: il.
Linē A. Labāk nodilt, nekā sarūsēt!: [sakarā ar grām. "Latvijas Zinātņu akadēmijas
akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija" svinīgo tvēršanu LAB 2009. g. 5.
jūn.] / tekstā stāsta B. Rivža // Mūsu Rajons. - Nr. 7 (2009), 6. lpp.: il.
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Linē A. Lietuviešu bagātības: [par ceļojošās izst. "Lietuvas materiālās un nemateriālās
kultūras mantojums" atklāšanu LAB 2009. g. 11. martā] // Mūsu Rajons. - Nr. 3
(2009), 6. lpp.: il.
Linē A. Verai Muhinai - 120: [sakarā ar kr. tēlnieces V. Muhinas 120. dz.d. veltīto
sarīkojumu un grām. izst. LAB] // Mūsu Rajons. - Nr. 7 (2009), 7. lpp.: il.
Linē A. No Latvijas līdz Ēģiptei ...: [par glezn., publicista, meža taksatora M.
Dāboliņa 70. dz. d. velt. izst. "No Latvijas līdz Ēģiptei" LAB 2009. g. apr.] / tekstā
stāsta arī M. Dāboliņš // Mūsu Rajons. - Nr. 4 (2009), 4. lpp.: il.
Linē A. Tičīno arhitekti - Ziemeļiem: [sakarā ar Šveices Tičīnas kantona arhitektu trīs
gadsimtu darbības apskata izst. "Tičīna un Ziemeļi. Šveices arhitektu ceļi uz
ziemeļiem" atkklāšanu LAB 2009. g. 4. sept.] / tekstā izsakās arī V. Kocere // Mūsu
Rajons. - Nr. 10 (2009), 11. lpp.: il.
Linē A. Ventspils mākslinieces vasarīgs sveiciens: [sakarā ar māksl. R. Blaževicas
akvareļu izst. "Gaismas vidū" atklāšanu LAB 2009. g. 24. jūl.] / tekstā stāsta arī R.
Blaževica // Mūsu Rajons. - Nr. 8 (2009), 11. lpp.: il.
Linē A. Vistumšākajā mēnesī - viskošākās krāsas!: [sakarā ar Baltijas šveiciešu
prezidenta, māksl. Ē. Grūbela izst. LU AB 2009. g. rudenī] // Mūsu Rajons. - Nr. 12
(2009), 11. lpp.: il.
LU Senāts lems par Akadēmiskās bibliotēkas iekļaušanu universitātes sastāvā
[Elektroniskais resurss]: [2009. g. 29. jūn.] / LETA. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=BF4B57F8-E74C-4CE7-923D-72C5BAEDAA5C. Resurss aprakstīts 2009. g. 29. jūn.
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes dalībnieku atklāta vēstule: [par
LAB un Misiņa bibliotēkas pastāvēšanu un darbību] / I. Jansone, S. Cimermanis, B.
Rivža, T. Jundzis ... [u. c.] // Izglītība un Kultūra. - Nr.19 (2009, 14. maijs), 2.-3. lpp.
LZA Senāta darbība: LZA Senāta sēde 2008. gada 15. aprīlī : [HSZN 2008. g. 20.
marta sēdes lēmuma par LZA goda doktora grāda (Dr.h.c.philol.) piešķiršanu V.
Kocerei apstiprināšana] // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2009 / Latvijas
Zinātņu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edžiņa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga: Zinātne,
2009. - (2009), 140. lpp.
Mauliņa A. Reformu vēji bibliotēku pasaulē: [par Latvijas bibliotēku tīkla iespējamo
reorganizāciju, LAB un LNB funkcionālo dublēšanos, Ārstu biedrības prezidenta P.
Apiņa ekstravagantajām idejām šajā jomā] // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 46 (2009), [2.].
lpp. (vāks). - Pieejams arī elektroniskais resurss: BP_46_good quality.pdf.
Meistere K. Valkā atklās Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu
kolekcijas izstādi [Elektroniskais resurss]: [LU AB sagatavoto izstādi "Johana
Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā" Valkas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē 2009. g. 27.
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nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=BFA0E719-175D-42BE-92D0FA93D3AB02... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 28. nov.
Mežniece I. LU atbalsta Akadēmiskās bibliotēkas iekļaušanu LU [Elektroniskais
resurss]: [LU Senāta sēdē 2009. g. 29. jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA,
2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=A59DDCE2-09EF-4D6F-A68F-BF4BC7D747A7.
T. p. arī: http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=25416727;
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1713. - Resurss aprakstīts 2009. g. 11. aug.

Mežniece I. Apinis atkārtoti aicina neslēgt Medicīnas bibliotēku [Elektroniskais
resurss]: [arī par P. Apiņa priekšlikumu pārcelt Misiņa bibl. uz Latvijas Nacionālo
bibl., apvienot LAB, LU bibl. un Latvijas Medicīnas bibl. kā LU Medicīnas un
dabaszinātņu bibliotēku]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga, 2009. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?!d=8DC5F8FA-AD60-40B0-A416-59816952BCDC;
http://www.leta.lv/lat/news/?id=89FOED14-1254-4625-AD97-8DA01169877D. Resurss aprakstīts 2009. g. 27. jūn.
Mīlgrāve I. Atklās izstādi "Daiļuma vēstneši": [sakarā ar lit. un gleznu reprodukciju
izst. "Daiļuma vēstneši", kopīga LU AB, Baltijas Starptaut. akad. un Starptaut. Rērihu
centra projekta, veltītu N. Rēriha 135. dz. d., H. Rērihas 130. dz. d. un S. Rēriha 105.
dz. d. atklāšanu LU AB 2009. g. 5. okt.] / inform. sagat. I. Mīlgrāve. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=C5A332AC-7CBE468E-8F9C-7D4... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 5. okt.
Millere L. Akadēmisko bibliotēku varētu apvienot ar kādu no augstskolu bibliotēkām:
[par LAB tālāko darbību] / tekstā stāsta T. Koķe // Izglītība un Kultūra. - Nr. 21
(2009, 28. maijs), 5. lpp.
Ministru kabineta sēdē: 2009. gada 11. augustā: IZM: par Latvijas Akadēmiskās
bibliotēkas reorganizāciju : [par LR MK rīkojumu "Par valsts aģentūras "Latvijas
Akadēmiskā bibliotēka" reorganizāciju"] / IZM Komunikācijas nod. // Latvijas
Vēstnesis. - Nr. 129 (2009, 14. aug.), 57. lpp.
J. Misiņa bibliotēka. - (Bibliotēkas) // Lielā Latvijas enciklopēdija. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2009. - 145. lpp.: il.
Muitiniece A. Akadēmiskajā bibliotēkā vienuviet - aizvadītā gada grāmatu raža: [par
izst. "2008. gads Latvijas grāmatniecībā" LAB] // Jaunais Inženieris. - Nr. 14 (2009,
26.
febr.),
4.
lpp.
Pieejams
arī
elektroniskais
resurss:
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1378.
Nepieļausim LAB nosaukumā gada skaitļus "1524-2009": [par LAB un Misiņa
bibliotēkas nākotni; LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes dalībnieku
atklāta vēstule] / I. Jansone, S. Cimermanis, B. Rivža, T. Jundzis ... [u. c.] // Diena. -
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Nr. 107 (2009, 11. maijs), 11. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.diena.lv/lat/tautas_balss/lasitaji_aicina/nepielausim-lab-nosaukuma-gadaskaitlus-1524-2009.
Piebilde: Tehnisku iemeslu dēļ pazudis paraksts / I. Bērsons, LZA HSZN 7. maija sēdes dalībnieks //
http://www.diena.lv/lat/laikraksts/komentari/vestules-2009-05-11-1.

Notiks seminārs "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība" [Elektroniskais
resurss]: [2009. g. 28. maijā] / inform. sagat. J. Ezers, I. Rudzīte. - 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=1619. - Resurss aprakstīts
2009. g. 10. okt.
Ozoliņš A. Vērtīgā bibliotēka: [par LAB nodošanu LR Kultūras ministrijai; sakarā ar
LR izglītības ministres T. Koķes piedāvāto nozares reformas progr.] / pēc Misiņa
bibliotēkas vadītājas A. Šmites inform. // Diena. - Nr. 105 (2009, 8. maijs), 2. lpp. Pieejams
arī
elektroniskais
resurss:
http://www.diena.lv/lat/politics/dienas_komentari/aivars-ozolins-vertiga-biblioteka.
Pakalniņa L. Par pesimismu, nenovīdību un ziediem: [par Latvijas iekšpolitiku; tekstā
arī par LAB reorganizāciju] // Diena. - Nr. 109 (2009, 13. maijs), 2. lpp.: il. - Pieejams
arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/lat/politics/dienas-komentari/lailapakalnina-par-pesimismu-nenovidibu-un-ziediem.
T. p. arī: http://leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=D8998C8B-EDAB-4A2C-B5D0-8541426B2C ...

Par Akadēmiskās bibliotēkas reorganizāciju: [par LR Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komis. iebildumiem pret LAB reorganizāciju vai tās krājumu pārvietošanu] /
pēc Saeimas Preses dienesta inform. // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 79 (2009, 21. maijs),
52. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/archive_item.php?id=1328EA09-F865-CD85-C6B2AC5D33515E21&PHASE=BIBLIOT%C4%93ka&sd=1&sm=1&sy=1993&ed=17&e
m=06&ey=2009&t[]=t0&[]=t1&[]=t2&t[]=t3&[]=t4&t[]=t5&[]=t6&t[]=t7&t[]=t8&t[
]=t9&t[]=t10&t[]=t11&more-true&moreid=2;
http://www.vestnesis.lv/body_print.php?id=192162.
Par Akadēmiskās bibliotēkas reorganizāciju: [par LR Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas izbraukuma sēdi LAB 2009. g. 19. maijā sakarā ar LR Izglītības un
zinātnes ministrijas piedāvāto bibliotēkas reorganizācijas plānu un bibliotēkas
krājumu pārvietošanu] / tekstā stāsta komisijas deputāti J. Dukšinskis, Dz. Ābiķis, J.
Kursīte-Pakule; Saeimas preses dienests // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 83 (2009, 28.
maijs), 38. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/archivsn/print/?id=1328EA09-F865-CD85-C6B2-AC5D33515E2...
Par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas statusu [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: DELFI, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=24337197.
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu: [2009. g. 26. maijā arī LAB
direktorei V. Kocerei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas grāmatniecības mantojuma
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popularizēšanā pasaulē un Latvijas Valsts pozitīvā tēla veidošanā; LR MK rīkojums
Nr. 347]. - Paraksts: V. Dombrovskis, T. Koķe // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 85 (2009, 2.
jūn.), 83. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/archivsn/print/?id=1328EEA1-CF40-8134-08105A901DD6DCE... .
Par Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumu Nr. 688 "Valsts aģentūras
"Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1093 : [Rīgā 2009. g. 2. sept. (prot. Nr. 61 46§)]. Paraksts: V. Dombrovskis, T. Koķe // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 155 (2009, 30. sept.),
38. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198393&from=off.
Par valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" reorganizāciju: LR Ministru
kabineta rīkojums Nr. 595 : [Rīgā 2009. g. 31. aug. (prot. Nr. 52 74§); nodot ar 2009.
g. 1. okt. LU jurisdikcijā]. - Paraksts: V. Dombrovskis, T. Koķe // Latvijas Vēstnesis.
- Nr. 139 (2009, 2. sept.), 3. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=196879.
Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Rūpniecības ielā 10, Lielvārdes ielā 24 un
Lielvārdes 26, nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā: LR Ministru kabineta
rīkojums Nr. 694 : [Rīgā 2009. g. 13. okt. (prot. Nr. 61 47§)]. - Paraksts: V.
Dombrovskis, T. Koķe // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 163 (2009, 14. okt.), 4. lpp. Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/archivsn/print/?id=1329086F-B44D-6C02-E80F15EEC5F3A0A1... ; http://www.likumi.lv/doc.php?id=199102.
Pārmaiņas Akadēmiskajā bibliotēkā nesola ātrāk par 2010. gadu: [par iespējamām
juridiskām pārmaiņām LAB] / LETA; pēc I. Arhipovas inform. // Izglītība un Kultūra.
- Nr. 20 (2009, 21 maijs), 3. lpp.
Piedāvā radikālas izmaiņas izglītības nozarē [Elektroniskais resurss]: [par LR
Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu (2009. g. 24. apr.) par plānotajām nozares
politikas un strukturālajām izmaiņām 2009.-2011. g.; tekstā minēta arī iespējamā
LAB nodošana Kultūras ministrijai vienlaikus mainot tās statusu no valsts aģentūras
uz iestādi] / LETA. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:NRA.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.nra.lv/zinas/21283-piedavaradikalas-izmainas-izglitibas-nozare.htm.
T. p. arī:
http://www.leta.lv/lat/news/index.php?print=true&id=7CFD8D3B-1547-4A22-B228-C...
http://www.apollo.lv/portal/news/articles/155772;
http://skatiens.lv/zinas/24042009-piedava_radikalas_izmains -izglitibas_noz. - Resurss aprakstīts 2009.
g. 24. apr.

Piedāvā radikālas izmaiņas izglītības nozarē: [par LR Izglītības un zinātnes ministrijas
ziņojumu par plānotajām nozares politikas un strukturālajām izmaiņām 2009.-2011.
g.; tekstā minēta arī iespējamā LAB nodošana Kultūras ministrijai vienlaikus mainot
tās statusu no valsts aģentūras uz iestādi] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17 (2009, 30.
apr.), [1.], 3. lpp.
T. p. izd.: Novadnieks. - Nr. 32 (2009, 28. apr.), 5. lpp.
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"Pilsoniskā savienība": T. Koķei nav priekšstata par izglītības sistēmas vietu
tautsaimniecībā [Elektroniskais resurss]: [partijas "Pilsoniskā savienība" Saeimas
frakcijas deputātu pieprasījuma iesniegums Izglītības un zinātnes ministrei T. Koķei
"Par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā" (2009. g. 19. febr., Rīgā); arī par atbildīgo
amatpersonu IZM finansējuma samazināšanā LAB 2009. g. par 30% salīdzinājumā ar
2008. g., kas nenodrošina bibl. funkcionēšanu, seno rokr. un grām. saglabāšanu] /
inform. sagat. D. Balode. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=E3032BB3-805F-423D-AB4AB83... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 24. febr.
Procevska O. Paštaisītas ziepes un apakšbikses no krekla: LD Latvijas vēsturē meklē
taupīšanas padomus, bagātības veidošanas ceļus un iedvesmu krīzes pārvarēšanai :
[tekstā minēta arī izst. LAB 2009. g. pavasarī par šo tēmu] // Lietišķā Diena. - Nr. 125
(2009, 20. apr.), 12.-14. lpp.: il.
Projekts "Daiļuma vēstneši": [sakarā ar lit. un gleznu reprodukciju izst. "Daiļuma
vēstneši", kopīga LU AB, Baltijas Starptaut. akad. un Starptaut. Rērihu centra
projekta, veltītu N. Rēriha 135. dz. d., H. Rērihas 130. dz. d. un S. Rēriha 105. dz. d.
atklāšanu LU AB 2009. g. 5. okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Starptaut.
Rērihu centra Latvijas nod., 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.rerihs.lv/Misina_bibliot_lv.htm. - Resurss aprakstīts 2009.
18. dec.
Radzobe Z. Bažas par Misiņa bibliotēkas nākotni: Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas
statusa maiņa varot apdraudēt unikālas kolekcijas saglabāšanu : [par LAB iespējamo
fondu sadalīšanu un Misiņa bibliotēkas iespējamo pievienošanu LNB] // Diena. - Nr.
108 (2009, 12. maijs), 9. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.diena.lv/lat/politics/hot/bazas-par-misina-bibliotekas-nakotni;
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?!D=1591.
Radzobe Z. Pārmaiņas. Bet kādas?: kultūras nozarei tiks samaināts finansējums. Kādi
būs samazināšanas kritēriji? : [tekstā minēta arī LAB un Misiņa bibliotēka] // Diena. Nr. 105 (2009, 8. maijs), 16. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http?//www.diena.lv/lat/izklaide/kd/parmainas-bet-kadas.
Reorganizējamās un saglabājamās valsts aģentūras pēc 2009. gada 31. decembra
(indikatīvs saraksts): [Valsts aģentūra "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" struktūrvienība Latvijas Universitātes sastāvā; nodarbināto skaits uz 2009. g. 1. jūl.
vai plānotais līdz 2009. g. 31. dec. - 88]. - (Par valsts pārvaldes samazinājumu: [LR
Ministru prezidenta ziņojums] / V. Dombrovskis) // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 112
(2009, 16. jūl.), 33. lpp.
Rīgas pilsētas bibliotēka (Bibliotheca Rigensis). - (Bibliotēkas) // Lielā Latvijas
enciklopēdija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. - 145. lpp.: il.
Rivža B. Frakciju viedokļi [Elektroniskais resurss]: 2009. gada 7. maijā : [LR
Saeimas deputātes B. Rivžas viedoklis sakarā ar iespējamo LAB pārvietošanu uz
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Silakroga grām. krātuvi]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR Saeima, 2009. - Nos.
no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.saeima.lv/pages/html-saturs.jsp?id=14062&mode=print. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 10. maijā.
Romislovs L. Latviešu un lietuviešu kultūrvēsturisko saikņu lappuses: Lietuvas
valstiskuma 90. atjaunošanas gadadienai veltītā izstāde "Ai, māsa Lietuva! Lietuvas
un Latvijas kultūvēsturiskās saiknes Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā . - Bibliogr.:
100.-101. lpp. (37 nos.) // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un
humanitārās zinātnes. - 63. sēj., Nr. 1/2 (2009), 95.-101. lpp.
Rone L. Rērihu dzimtas "Daiļuma vēstneši": [sakarā ar lit. un gleznu reprodukciju
izst. "Daiļuma vēstneši" veltītu Dzīvās Ētikas Mācības pamatlicēju N. Rēriha 135. dz.
d., H. Rērihas 130. dz. d. un S. Rēriha 105. dz. d. LU AB atklāšanu 2009. g. 5. okt.] //
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 231 (2009, 6. okt.), 19. lpp.: il.
Saeimas komisija: Akadēmiskās bibliotēkas reorganizācija nav pieļaujama
[Elektroniskais resurss]: [2009. g. 12. maija komisijas sēdē]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: NRA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:http://www.nra.lv/zinas/22440-saeimas-komisija-akademiskasbibliotekas-reorganizacija-nav-pielaujama.htm;
T. p. arī:
http://www.saeima.lv/kastors/aktualitates.jsp?page=saeimas-zinas&id=14099&p=34;
http://www.lzs.lv/?menu_id_s=hf57ce&sub_m=1&id_d=vgftr6&r_id=1000. - Resurss aprakstīts 2009.
g. 12. maijā.

Saeimas komisija vēršas pret nepārdomātu Akadēmiskās bibliotēkas reorganizāciju
[Elektroniskais resurss]: [pēc 2009. g. 19. maija izbraukuma komisijas sēdes LAB
atkārtoti pret LAB krājumu pārvietošanu pirms LNB jaunās ēkas uzcelšanas] /
Saeimas Preses dienests. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga, Saeimas Preses dienests,
2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.saeima.lv/pages/aktualitates.jsp?page=info-medijiem&id=14175.
Seminārs "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, preventīvā saglabāšana,
informācija visiem" [Elektroniskais resurss]: [LAB 2009. g. 19. martā] / inform.
sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - 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?list=70ac3680%2D3b17%2D44
a7%2Da7d7%2Dbe3c16a3e4da&ID=1456. - Resurss aprakstīts 2009. g. 19. martā.
Slišāne K. Akadēmiskā bibliotēka gatava apvienoties ar LU bibliotēku [Elektroniskais
resurss]: [par LAB tālāko attīstību; 2009. g. 2. jūn.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?phase=bibliot%C4%93ka&id=B1053E74-EED1-4963B53F-67D288DCFF28.
T. p. arī: http://www.delfi.lv/news/national/politics/article/php?id=24885155. - Resurss aprakstīts 2009.
g. 3. jūn. - Resurss aprakstīts 2009. g. 3. jūn.
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Slišāne K. Akadēmiskā bibliotēka gatava darboties kā LU institūcija [Elektroniskais
resurss]: [precizēta LETAs 2009. g. 2. jūn. inform.]. - Tiešsaistes pakalpojums. Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=94F54750-63EF-4499-9CBC-88309715B6BF.
Slišāne K. Akadēmiskajai bibliotēkai uzdod sagatavot priekšlikumus par tās tālāko
darbību [Elektroniskais resurss]: [IZM sanāksmē 2009. g. 11. maijā LAB vadībai
sagatavot līdz 2009. g. 20. maijam priekšlikumus par tālāko attīstību un darbību]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/news/?id=CE23494B-57EB-4A3A-819407BB7225F67C;
http://www.leta.lv/lat/news/?id=7696EDOB-8C84-4B11-9F13-365770054964.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post/aspx?ID-1589. - Resurss aprakstīts 2009. g.
11. maijā.

Slišāne K. Akadēmiskās bibliotēkas direktorei piešķirs Ministru kabineta Atzinības
rakstu [Elektroniskais resurss]: [2009. g. 26. maijā V. Kocerei par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas grāmatniecības mantojuma popularizēšanā pasaulē un Latvijas
Valsts pozitīvā tēla veidošanā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos.
no
tīmekļa
lapas.
Pieejas
veids:
tīmeklis
WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=89125013-D444-4EE9-B89E-5B666C7B8463.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1634. - Resurss aprakstīts 2009. g.
26. maijā.

Slišāne K. Dālderis un Birkerts pārliecināti par "Gaismas pils" nozīmi nacionālās
pašapziņas celšanā: [kā arī Misiņa bibl. nākotnes redzējums jaunajā Latvijas
Nacionālajā bibl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas
sistēmas", 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Sator/News/ArticleItem.aspx?article=1736&type=0.
T. p. arī: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=5BF0E383-9CF7-4572-8384-65FFFFAEAF3F... . Resurss aprakstīts 2009. g. 21. jūl.

Slišāne K. Diskutēs par valsts nozīmes bibliotēku situāciju 2009. gadā [Elektroniskais
resurss]: [LNB 2009. g. 27. maijā; par bibliotēku finansiālo nodrošinājumu
ekonomiskās recesijas laikā, arī par LAB statusu, iespēju to nodot LR Kultūras
ministrijai, Misiņa bibl. nodot LNB, Akadēmisko bibl. apvienot ar augstskolu
bibliotēkām, sadalot krājumu atbilstoši augstskolu profilam]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=9E0B5586-36B7-49D3-9F534B3AB0DBE66D. - Resurss aprakstīts 2009. g. 27. maijā.
Slišāne K. Fiziskas pārmaiņas Akadēmiskajā bibliotēka nesola ātrāk par 2010. gadu
[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no
tīmekļa
lapas.
Pieejas
veids:
tīmeklis
WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=F3C8EFB5-A9D8-4CO4-9513-B46A7B26E7EA;
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1620. - Resurss aprakstīts 2009. g.
20. maijā.

Slišāne K. Izdota Baibai Rivžai un viņas darbam veltīta grāmata [Elektroniskais
resurss]: ["Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža:
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biobibliogrāfija"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?phase=riv%C5%BEa&id=7CEO97E1-8EC3-4018-9081E942723D189D. - Resurss aprakstīts 2009. g. 5. jūn.
Slišāne K. LU pārņem Latvijas Akadēmisko bibliotēku [Elektroniskais resurss]:
[valdības sēdē 2009. g. 11. aug. par LAB reorganizāciju; IZM līdz 2009. g. 15. okt.
nodot LAB LU lietojumā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/index.php?print=true&id=51690EDC-7A36-4F2A-A6FB
-4... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 12. aug.
Slišāne K. LU vadība principiāli piekrīt Akadēmiskās bibliotēkas pārņemšanai
[Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=F3D20CO7-3AF5-47E9-83C6-307F72C3E92C.
T. p. arī: www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1682. - Resurss aprakstīts 2009. g. 10. jūn.

Slišāne K. LU valdījumā nodod Akadēmiskās bibliotēkas ēkas [Elektroniskais
resurss]: [2009. g. 22. sept. ar valdības lēmumu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?phase=bibliot%C4%93ka&id=81142DBD-7008-4D49A688-941EC2A51FC0.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1882. - Resurss aprakstīts 2009. g.
22. sept.

Slišāne K. Nākamgad plāno par 40% palielināt valsts finansējumu Latvijas
Akadēmiskajai bibliotēkai [Elektroniskais resurss]: [sagatavotais Zinātnes un
tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu projekts MK sēdei]. - Tiešsaistes pakalpojums. Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=34FOC9D5-52A6-485B-B7A4-42AF8B7231BE.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1710. - Resurss aprakstīts 2009. g.
26. jūn.

Slišāne K. Saeimas komisija prasa atteikties no Akadēmiskās bibliotēkas
reorganizēšanas līdz "Gaismas pils" pabeigšanai [Elektroniskais resurss]: [2009. g. 12.
maija Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/?id=0B51B2B3-6B90-498F-A42BD7B09DDBA1CD.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1594. - Resurss aprakstīts 2009. g.
12. maijā.

Stradiņš J., Kalviņš I. Aicinām nesasteigt lēmumus par Akadēmisko bibliotēku
[Elektroniskais resurss]: [sakarā ar izglītības un zinātnes nozares optimizācijas
plāniem]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: DELFI, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/article.php?id=24337197.
T. p. arī: http://www.nra.lv/zinas/21789-par-latvijas-akademisko-biblioteku.htm;
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http://www.dienalv/lat/tautas_balss/lasitaji_aicina/aicinam-nesasteigt-lemumus-par-akademiskobiblioteku. - Resurss aprakstīts 2009. g. 30. apr.

Stradiņš J. Apgaismības laikmeta dižākie rīdzinieki - Bērensu ģimene, J. G. Hāmanis,
J. G. Herders, J. K. Broce un G. Merķelis. Rīgas brīvmūrnieki // Zinātnes un
augstskolu sākotne Latvijā / Latvijas Zinātņu akad., LU Latvijas vēstures inst.; J.
Stradiņš. - Rīga: Latvijas vēstures inst. , 2009. - 207.-218. lpp.: il.
Stradiņš J., Kalviņš I. Atklāta vēstule: [sakarā izglītības un zinātnes nozares
optimiācijas plāniem, IZM vēlmi nodot Latvijas Akadēmisko bibliotēku Kultūras
ministrijai] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 (2009, 11. maijs), [1.] lpp.
T. p. izd.: Brīvā Latvija. - Nr. 19 (2009, 9./15. maijs), 7. lpp.
Laiks. - Nr. 19 (2009, 9./15. maijs), 13. lpp.
Latvietis. - Nr. 35 (2009, 5. maijs), 7., 8. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=626&Itemid=47;
http://www.laikraksts.com/laikraksti/Latvietis035.pdf.

Stradiņš J., Kalviņš I. Atklāta vēstule par IZM vēlmi nodot Latvijas Akadēmisko
bibliotēku Kultūras ministrijai [Elektroniskais resurss]: [2009. g. 29. apr.]. 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=2574. - Resurss aprakstīts
2009. g. 30. apr.
Stradiņš J. 23. Starptautiskā baltijas zinātņu vēstures konference: [2008. g. 9.-10. okt.;
arī par noslēguma sēdi LAB Misiņs bibl., A. Porietes veidotās grām. un dokum. no
18. gs. līdz mūsdienām izstādes atklāšanu (121., 123. lpp.)] // Latvijas Zinātņu
Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 63. sēj., Nr. 1/2 (2009),
118.-124. lpp.
Stradiņš J. [Informācija par Johanu Kristofu Broci] // Zinātnes un augstskolu sākotne
Latvijā / Latvijas Zinātņu akad., LU Latvijas vēstures inst.; J. Stradiņš. - Rīga:
Latvijas vēstures inst. , 2009. - 20., 21., 51., 53., 83., 134., 145., 155., 157., 158., 191.,
193., 194., 201., 219., 227., 312., 318., 338., 339., 368., 374., 392., 393., 445., 499.,
505., 534., 538., 555. lpp.: il.
Stradiņš J. [Informācija par Latvijas Akadēmisko bibliotēku] // Zinātnes un
augstskolu sākotne Latvijā / Latvijas Zinātņu akad., LU Latvijas vēstures inst.; J.
Stradiņš. - Rīga: Latvijas vēstures inst. , 2009. - 13., 14., 49., 51., 57., 79., 82., 92.,
95., 96., 104.-107., 114., 132., 136., 141., 143., 147., 153., 155., 156., 159., 161., 168.,
179., 200., 205., 225., 244., 245., 350., 358., 402., 476., 483., 513., 518., 528., 555.
lpp.: il.
Stradiņš J. [Informācija par J. Misiņa bibliotēku]: [par izstādi saistībā ar Baltijas
zinātņu vēstures starptaut. 23. konf. 2008. g. 10. okt. (kuratore A. Poriete), kā arī par
bibl. attīstības perspektīvu izveidojušās ekonomiskās situācijas apstākļos 2009. g.
sākumā] // Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Latvijas Zinātņu akad., LU
Latvijas vēstures inst.; J. Stradiņš. - Rīga: Latvijas vēstures inst. , 2009. - 14., 55.,
555-556. lpp.
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Stradiņš J. [Informācija par Rīgas pilsētas bibliotēku, Bibliotheca Rigensis] //
Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Latvijas Zinātņu akad., LU Latvijas vēstures
inst.; J. Stradiņš. - Rīga: Latvijas vēstures inst. , 2009. - 44., 49., 67., 71., 81., 82.,
103., 142., 197., 201., 216., 223., 351., 392., 408., 535., 555. lpp.: il.
Stradiņš J. Par akadēmiķi Baibu Rivžu: [sakarā ar "Latvijas Zinātņu akadēmijas
akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija" atvēršanas svētkiem LAB 2009.
g. 5. jūn.] // Latvijas Avīze. - Nr. 148 (2009, 4. jūn.), 10. lpp.: ģīm.
Stradiņš J., Kalviņš I. Par Latvijas Akadēmisko bibliotēku: [par LAB kultūrvēsturisko
nozīmi] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 101 (2009, 2. maijs), 11. lpp. Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.nra.lv/zinas/21789-par-latvijasakademisko-biblioteku.htm.
Stradiņš J. Rīgas pilsētas bibliotēkas dibināšana 1524. gadā. Protestantiskās
Domskolas sākumi // Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Latvijas Zinātņu akad.,
LU Latvijas vēstures inst.; J. Stradiņš. - Rīga: Latvijas vēstures inst. , 2009. - 103.108. lpp.: il.
Strenga G. Bibliotēka mirst [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. [Rīga], 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
ttp://www.strenga.lv/2009/02/17/biblioteka-mirst/. - Resurss aprakstīts 2009. 17. febr.
Stubailova G. Izdota grāmata par LU profesori Baibu Rivžu [Elektroniskais resurss]:
["Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija"]. Tiešsaistes pakalpojums. - [Jelgava], 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.llu.lv/?ri=3407. - Resurss aprakstīts 2009. g. 5. jūn.
Svece A. Kultūrkapitālisms 2: [par valsts kultūras iestāžu finansējumu; tekstā minēta
arī LAB] // Diena. - (Kultūras Diena; Nr. 9). - Nr. 55 (2009, 6. marts), 2. lpp. Pieejams
arī
elektroniskais
resurss:
http://www.diena.lv/lat/izklaide/kd/kulturkapitalisms-2.
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., Kusiņa L. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā vēta 2008. gada Latvijas
grāmatniecības ražu: [sakarā ar izst. "2008. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšanu
2009. g. 11. febr. un diskusiju par aktuālajiem procesiem un tendencēm Latvijas
grāmatniecībā] / inform. sagat. A. Šmite, L. Kusiņa // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 47
(2009), 87. lpp.
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.

Šmite A. Vai vēlamies Latviju bez vēsturiskās atmiņas?!: [sakarā ar Akadēmiskās
bibliotēkas reorganizācijas projektu] // Latvietis. - Nr. 35 (2009, 5. maijs), 6. lpp.: il. Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.laikraksts.com/laikraksti/Latvietis035.pdf.
Šmitiņa I. Atklās izstādi "Azerbaidžāna - Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs"
[Elektroniskais resurss]: [LAB 2009. g. 20. febr., kā arī Rīgas Klasiskā ģimnāzijas
direktora R. Alijeva grām. "Azerbaidžānas vēstures līkumainie ceļi" atvēršanas
svētkiem un gleznotājas A. Bērziņas gleznu izst. "Labirints" atklāšanu]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=CC68EFA3-94C6-4C74-B96D08E3F4534919... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 20. febr.
Šmitiņa I. Azerbaidžāna - Latvija: kultūrvēsturisks dialogs: [sakarā ar Azerbaidžānas
Republikas un LR diplomātisko attiecību nodibināšanas 15. gadadienai velt. izst.
atklāšanu LAB 2009. g. 20. febr., kā arī māksl. A. Bērziņas gleznu izst. "Labirinti" un
R. Alijeva grām. "Azerbaidžānas vēstures līkumainie ceļi" atvēršanu] // Zinātnes
Vēstnesis. - Nr. 5 (2009, 9. marts), 4. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=562&Itemid=226.
Šmitiņa I. Izstāde "Kultūras pieminekļi - cilvēciskā naida upuri": [sakarā ar ceļojošās
ekspozīcijas atklāšanu LAB 2008. g. 12. dec. sadarbībā ar M. Rudomino Viskrievijas
Valsts Ārzemju literatūras bibliotēku un Labdarības fondu "Tolerances institūts"] //
Mūsu Rajons. - Nr. 1 (2009), 7. lpp.: il.
Šmitiņa I. LAB atklās izstādi "Azerbaidžāna-Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs"
[Elektroniskais resurss]: [2009. g. 20. febr. par godu Azerbaidžānas Republikas un
Latvijas republikas diplomātisko attiecību nodibināšanas 15. gadadienai]. - 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=1401.
T. p. arī: http://www.delfi.lv/news/travel/local/article/php?id-23287521. - Resurss aprakstīts 2009. g.
30. apr.

Šmitiņa I. LAB atklās literatūras izstādi "Aleksandrs Puškins un Latvija" un gleznu
izstādi "Latvijas mākslinieku dāvana Aleksandra Puškina jubilejā" [Elektroniskais
resurss]: [2009. g. 28. maijā] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - 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=1646. - Resurss aprakstīts
2009. g. 28. maijā.
Šmitiņa I. Literatūras izstāde "Puškins un Latvija": [par kr. dzejn. A. Puškinam (17991837) 210. dz. d. veltīto literatūras izst. un gleznu izst. "Latvijas mākslinieku dāvana
dāvana Aleksandra Puškina jubilejā" LAB no 28. maija līdz sept. 2009. g.] // Zinātnes
Vēstnesis. - Nr. 13 (2009, 7. sept.), [1.] lpp.; Nr. 15 (2009, 5. okt.), 2.-3. lpp. -
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Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=236;
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=238.
Šmitiņa I. Veicinot toleranci: [sakarā ar ceļojošās ekspozīcijas "Kultūras pieminekļi cilvēciskā naida upuri" atklāšanu LAB 2008. g. 12. dec. sadarbībā ar M. Rudomino
Viskrievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēku un Labdarības fondu "Tolerances
institūts"] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 1 (2009, 12. janv.), 4. lpp. - Pieejams arī
elektroniskais resurss:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=217.
Šteinerte S. Izdota grāmata par LU profesori Baibu Rivžu [Elektroniskais resurss]:
["Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija"]. Tiešsaistes pakalpojums. - [Jelgava], 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.jelgava.lv/index.php?id=50677. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 5. jūn.
Šveice I. Atklās izstādi "Lietuvas kultūras materiālais un nemateriālais mantojums"
[Elektroniskais resurss]: [2009. g. 11. martā LAB] / inform. sagat. I. Šveice. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=C5246570ABA0-4095-9479-42EC6... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 11. martā.
Šveice I. LAB notiks Haralda Prekla koncerts [Elektroniskais resurss]: [2009. g. 27.
febr.] / inform. sagat. I. Šveice. - 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=1399.
Resurss aprakstīts 2009. g. 27. febr.
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.
Tālberga I. Zinātņu akadēmija: ar dzirnakmeņa pamatīgumu, ar saules starojumu: zem
letonikas zīmola, pie letonikas avotiem: [par Letonikas 2. kongr. velt. rakstu krāj.
"Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste" (Rīga: LZA Vēstis, 2008) svinīgo
atvēršanu LAB 2009. g. 11. febr.; tekstā analizēti arī LAB darbinieku - G.
Jaunmuktānes, I. Mīlgrāves, A. Porietes pētījumi] // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 25
(2009, 13. febr., 132. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=1328D653-3D68-A86B-E506798370586884&... .
Tiļļa A. Vērtības Lietuvas garīgajā ģeogrāfijā: [sakarā ar ceļojošo izst. "Lietuvas
materiālās un nemateriālās kultūras mantojums" LAB] // Latvijas Avīze. - (Iel.
"Kultūrzīmes"). - Nr. 73 (2009, 16. marts), 10. lpp.: il.
Tautas partija: ir jāizbeidz diskusijas par Valsts Akadēmiskās bibliotēkas krājumu
pārvietošanu [Elektroniskais resurss]: [Tautas partijas frakcijas deputāti 2009. g. 13.
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maijā]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: TP.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.tp.lv/notikumi/zinas/2844-tautaspartija-ir-jizbeidz-diskusijas-par-valsts-akadmisks-bibliotkas-krjumu-prvietoanu.
Resurss aprakstīts 2009. g. 13. maijā.
Valsts prezidenta darba kārtība 25.-30. maijam [Elektroniskais resurss]: [arī par LAB
direktores V. Koceres, izglītības ministres T. Koķes, Kultūras ministrijas valsts
sekretāres S. Zvidriņas tikšanos Rīgas pilī 2009. g. 25. maijā]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=8FC2B424-9826-4B2C-BCB408F697162FAB... . - Resurss aprakstīts 2009. g. 26. maijā.
Vanags E. Rokas nost no Misiņa!: [protests pret P. Apiņa, T. Koķes u.c. sabiedrībā
izskanējošo bibliotēkas optimizācijas plānu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
Diena.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.diena.lv/lat/tautas_balss/blog/edmunds-vanags/rokas-nost-no-misina.
Resurss aprakstīts 2009. g. 11. maijā.
Vanags R. Latvijas Universitāte pārņem LAB: [par valdības 2009. g. 11. aug. lēmumu
sakarā ar LAB reorganizāciju un tās turpmāko darbību]. - (Notikumi) // Karogs. - Nr.
9 (2009), 194. lpp.
Vilks A. LNB - funkcija un ēka: [sakarā ar diskusiju sabiedrībā par LAB
reorganizāciju - J. Misiņa bibl. un Rokrakstu un reto grām. nod. krājuma atdalīšanu un
nodošanu LNB pēc jaunās ēkas uzcelšanas] // Diena. - Nr. 146 (2009, 27. jūn.), 12.
lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/lat/arhivsn/print/?id=E5E2BF42-E6AF-4E40-AC378364DAC2058... .
Vilks A. Nacionālā bibliotēka - funkcija un ēka [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar
diskusiju sabiedrībā par LAB reorganizāciju - J. Misiņa bibl. un Rokrakstu un reto
grām. nod. krājuma atdalīšanu un nodošanu LNB pēc jaunās ēkas uzcelšanas]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Diena.lv, 2009. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.diena.lv/lat/politics/viedoklis/nacionalabiblioteka-funkcija-un-eka.
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1718. - Resurss aprakstīts 2009. g.
27. jūn.

Zelča I. Pēc dabas eksperimentētāja: [par LAB darbin. K. Plostnieces piedalīšanos
pērvērtību konkursā]. - (Pārvērtības: konkurss) // Māja. - Nr. 43 (2009, 7.-13. nov.),
38.-39. lpp.: il. - Tekstā kļūdaini iesp.: Plotniece.
Zinātnes dzīves hronika: novembris; decembris: [2008] : [LAB: 4. nov. izstādes
"Odesas vernisāža" atklāšana; 5. nov. svētku sarīkojums Latvijas Republikas 90.
gadadienai "Edvarts Virza un Arnolds Spekke Latvijas vēsturē" un V. Spekkes izstāde
"Gleznas no Billīšu kolekcijas"; 19. nov. E. Mārtužas romāna "Pētera zvērests"
atvēršana; 12. dec. ceļojošās izstādes "Kultūras pieminekļi - cilvēciskā naida upuri"
atklāšana, M. Rudomino Viskrievijas valsts Ārzemju literatūras bibl. 200 grām. par
kultūru, ētiku, lit. un vēsturi dāvinājums LAB; 16. dec. M. Krekles grām. "Es laikam
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mīlēju" prezentācija] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un
humanitārās zinātnes. - 63. sēj., Nr. 1/2 (2009), 125., 127., 129., 130. lpp.
Zinātnes dzīves hronika: [janvāris-jūnijs, 2009] : [LAB: 28. janv. konsultatīvās
padomes sēde akadēmiķa I. Kalviņa vadībā par atbalsta vēstules pieņemšanu
finasējuma piešķiršanai grām. fonda saglabāšanā; 11. febr. grām. "Kultūrvēstures
avoti un Latvijas piekraste" atvēršana un izstādes "2008. gads Latvijas grāmatniecībā"
atklāšana; 17. febr. LZA Senāta sēdē inform. arī par situāciju LAB; 19. febr. LZA
ārzemju loc. U. Ģērmaņa grām. "Latviešu tautas piedzīvojumi" atvēršana; 20. febr.
izstādes "Azerbaidžāna - Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs", māksl. A. Bērziņas
gleznu izstādes "Labirinti" un R. Alijeva grām. "Azerbaidžānas vēstures līkumainie
ceļi" atvēršana; 27. febr. H. Prekla koncerts; 5. martā A. Harvata fotoizstāde "Apceļot
pasauli"; 11. martā ceļojošās izstādes "Lietuvas materiālais un nemateriālais kultūras
mantojums" atklāšana; 1. apr. izstādes "Taupība mūžam dzīva" atklāšana; 29. apr.
Atklātā vēstule par LAB un Misiņa bibl. statusu sakarā ar izglītības un zinātnes
nozares reorganizācijas plāniem; 12. maijā - turpinās diskusija par LAB; 19. maijā LR
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde LAB; 5. jūn. grām. "Latvijas
Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Baiba Rivža: biobibliogrāfija" atvēršanas svētki; 30.
jūn. inform. par LU Senāta balsojumu par LAB iekļaušanu LU sastāvā; inform. par
publicētajām vēstulēm sakarā ar LAB reorganizāciju: 17. febr., 2., 8., 16. maijā, 5.,
26. jūn.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās
zinātnes. - 63. sēj., Nr. 3/4 (2009), 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 95., 99., 101., 103.,
104., 106. lpp.
Zinātnes dzīves hronika: [jūlijs-septembris, 2009] : [LAB: 4. sept. izstādes "Tičīna un
Ziemeļi. Šveices arhitekti ceļā uz Ziemeļu zemēm" atklāšana; 5. sept. valodnieces A.
Blinkenas 80 g. jubilejas atzīmēšana] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa,
Sociālās un humanitārās zinātnes. - 63. sēj., Nr. 5/6 (2009), 151. lpp.
Dekretas dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo
Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais [Electronic resource]: liepos 6-osios valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga, 2009 m. birželio
26 d. Nr.1K-1907, Vilnius : [Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu - V. Kocere Latvijos akademinės bibliotekos direktorė, Latvijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių
puoselėtoja]. - V. Adamkus. - Online regime. - Vilnius: Artūras Račas, 2009. - Title
from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://racas.lt/tauta-ir-josdidvyriai. - Description based on resource as of: Dec. 15, 2009.
S. a.: http://www.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256/p5540.html.

Doctors Honoris Causa of the Latvian Academy of Sciences: [also V. Kocere
(Literary criticism), confered 20. 03. 2008. Division of Humanities and Social
Sciences]. - (Members of the Latvian Academy of Sciences) // Latvian Academy of
Sciences. Yearbook, 2008/09 / Latv. Acad. of Sciences. - Rīga: Zinātne, 2009. - P.
167.
Drubiņa L. Johann Christoph Brotze näituse avamine ja raamatu esitlus [Electronic
resource]: ["Johann Christoph Brotze Liivimas joonistuste ja kirjelduste kogu Läti
Ülikooli Akadeemilises Raamatugus", prof. R. Pullats raamatut "Johann Cristoph
Brotze. Estonica" Valka Koduloomuuseumis 27 nov.]. - Online regime. - Valga:
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Valga Linnavalitsus, 2009. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet.
URL: http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=577. - Description based on resource
as of: Nov. 29, 2009.
Jonaitienė N. Latvijoje pristatyti UNESCO Lietuvoje globojami objektai: [par
ceļojošās izst. "Lietuvas materiālās un nemateriālās kultūras mantojums" atklāšanu
LAB 2009. g. 11. martā] // Tarp knygų. - N 4 (2009, balandis), p. 25.
Lätte Ü. Põltsamaa muuseumis avati esmakordselt rahvusvaheline näitus: [par LAB
izst. "Johann Christoph Brotze joonistusi ja käsikirju Eesti- ja Liivimaast" 2009. g.
okt. Peltsamā muzejā] // Vali Uudised. - N 73 (2. okt. 2009), lk. 5: ill.
Rutka N. Berühmte Persönlichkeiten, die mit Riga verbunden sind: [par novadpētn. J.
K. Broces (1742-1823) u. c. personību saistību ar Rīgu] // Lett-landweit. - N [1]
(2009), p. 52-53.
Rygoje pristatomi UNESCO globojami pasaulio paveldo objektai Lietuvoje: [par
ceļojošās izst. "Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas Lietuvoje" atklāšanu
LAB 2009. g. 11. martā]. - Online regime. - Rygoje: Lietuvos Respublikos Ambasada
Latvijoje, 2009. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL:
http://lv.mfa.lt/index.php?-67015012.
Soosaar M. Johann Cristoph Brotze parand: [uue kunsti muuseum Viljandis]. - Online
regime. - Viljandi: Viljandi Muuseumi, 2009. - Title from WWW page. - Mode of
access: Internet. URL: http://www.chaplin.ee/viljandi/mees&naine2.htm.
S. a.: http://www.folk.ee/et/Tutvustus/Aita-Aita. - Description based on resource as of: Dec. 15, 2009.

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.
Антропов П. Рига чествует классика: [рус. писателя Н. Гоголя в связи с 200летием в ЛАБ апр. 2009 г.] // Российский писатель. - N 5 (2009), с. 11: ил.
Антропов П. И в Риге помнят Гоголя: 200-летию со дня рождения великого
писателя были посвящены выставка и литературные чтения в Латвийской
академической библиотеке, в которых приняли участие поэты и писатели,
дипломаты, учителя и школьники рижских школ : [апр. 2009 г.] // Час. - N 69 (8
апр. 2009), с. 12: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.chasdaily.com/win/2009/04/08/g-013.html?r=32&;
http://www/leta.lv/rus/arhivsn/print/?id=EA7A5945-48A9-4D86-895E0B4CAE85E97... .
Акопян Р. К юбилею Гоголя: [о мероприятий в ЛАБ рус. писателя Н. Гоголя в
связи с 200-летием апр. 2009 г.] // Арарат. - N 4 (апр. 2009), с. 2: ил.
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Выставка "Пушкин и Латвия", приуроченная к 210-летию поэта, проходит в
Риге в Латвийской академической библиотеке: [28 мая 2009 г.] // Российский
писатель. - N 6 (2009), с. 2: ил.
Гайлит Г. Миражи "замка света": [о реорганизации ЛАБ] // Ракурс. - N 27 (4/10
июля 2009), с. 18: ил.
Гокова Е. В Харькове откроют мемориальную доску латышскому языковеду
[Электрон. ресурс]: [Я. Эндзелину на здание Центр. науч. б-ки Харьковского
нац. ун-та им. В. Н. Каразина 19 нояб. 2009 г. Также о передачи произведения Я.
Эндзелина из фондов АБ ЛУ Цетр. науч. б-ки Харьковского нац. ун-та]. - Online
режим. - Харьков: Медиа группа "Объектив", 2009. - Вид доступа: сеть
WWW.URL: http://www.objectiv.tv/171109/33874.print.html. - Ресурс описан 3
февр. 2010 г.
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.
Дубровский В. Кредитирование: проблемы и решения: [о конф.
"Кредитирование малого и среднего бизнеса в Латвии: проблемы и решения"
ассоц. малого и среднего бизнеса "Калве" в ЛАБ окт. 2009 г.] // Час. - N 200 (19
окт. 2009), с. 3. - Доступен также электрон. ресурс:
http://www.leta.lv/rus/archivsn/print/?id=154BD5E3-292D-40A8-B370EF420E53DCB... .
Иванова А. Памяти языковеда: [на здание Центр. науч. б-ки Харьковского нац.
ун-та им. Каразина открыта мемориальная доска латыш. языковеду Я.
Эндзелину 19 нояб. 2009 г. В открытии приняла участие также дир. АБ ЛУ В.
Коцере] // Харьковские известия. - (19 нояб. 2009): ил.
Кабанов Н. Руки прочь от инкунабул!: Академическая библиотека не хочет,
чтобы ее сливали : [в связи с решением М-ва образования и науки Латв. Респ. о
сокращ. финансирования Латв. акад. б-ки] / в тексте рассказывает директор б-ки
В. Коцере // Вести сегодня. - N 100 (20 мая 2009), c. [1], 3: ил. - Доступен также
электрон. ресурс: http://www.ves.lv/article/80713.
Когда взгляды близки: [о конф. "Проблемы малого и среднего бизнеса в
условиях социально-экономического кризиса в Латвии" Латв. ассоц. малых и
средних предприятий "Kalve" в ЛАБ 30 июня 2009 г.] // Товары. Услуги.
Законы. - N 5 (июнь 2009), с. 3: ил.
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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.
Лебедева Н. Дружеские оды: [в связи с празднования 70-летие рус. писателя М.
Каландарова в ЛАБ авг. 2009 г.] // Вести сегодня+. - N 26 (13 авг. 2009), с. 2: ил.
Лебедева Н. Крестоделие, геодезия и никита Струве: [в связи с открытием выст.
"Материальное и нематериальное культурное наследие Литвы" к 1000-летию
образования Литов. государства в ЛАБ марта 2009 г.] // Вести сегодня. - N 61
(18 марта 2009), с. 10: ил. - Доступен также электрон. ресурс:
http://www.ves.lv/article/73854.
Лебедева Н. Латвийская пушкиниада: [в связи с открытием в ЛАБ выст.
"Пушкин и Латвия" к 210-летию со дня рождения рус. поэта А. Пушкина (17991837)] // Вести сегодня. - N 107 (30 мая 2009), с. 3.
Лебедева Н. Художник, майор, марафонец ...: [в связи с открытием выст. работ
укр. фотохудожника А. Харвата в Риге, ЛАБ 5 марта 2009 г.] / в тексте
рассказывает А. Харват // Вести сегодня. - N 54 (9 марта 2009), с. 11: ил.
Лигостаева С. В Харькове увековечена память о Янисе Эндзелине [Электрон.
ресурс]: [на здание Центр. науч. б-ки Харьковского нац. ун-та им. Каразина
открыта мемориальная доска латыш. языковеду Я. Эндзелину 19 нояб. 2009 г. В
открытии приняла участие также дир. АБ ЛУ В. Коцере]. - Online режим. - Киев:
Укринформ,
2009.
Вид
доступа:
сеть
WWW.URL:
http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=864892. - Ресурс описан 3 февр. 2010 г.
Лигостаева С. В Харькове увековечена память о Янисе Эндзелине: [Я.
Эндзелину на здание Центр. науч. б-ки Харьковского нац. ун-та им. В. Н.
Каразина 19 нояб. 2009 г.]. - Online режим. - Киiв: Укрiнформ, 2009. - Вид
доступа: сеть WWW.URL: http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=864892. - Ресурс
описан 3 февр. 2010 г.
Мажан Т., Шмитиня И. Здесь был Пушкин: в Латвии не утихают споры вокруг
имени великого поэта : [упомянута также выст. в ЛАБ "Александр Пушкин и
Латвия" посвящ. 210-му юбилею поэта] / в тексте высказывается также
организатор выст., помощник директора АБ ЛУ И. Шмитиня // Телеграф. - N
202 (22 окт. 2009), с. 11: ил.
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МАПП поздравляет своего президента: [в связи с празднования 70-летие рус.
писателя М. Каландарова в ЛАБ авг. 2009 г.] // Российский писатель. - N 7
(2009): ил.
Март Д. "Академичка" под угрозой!: [о протесте членов Балтийского отд-ния
Петровской акад. наук и искусств против угроза закрытия ЛАБ] // Вести
сегодня. - N 94 (12 мая 2009), c. 7: ил. - Доступен также электрон. ресурс:
http://www.ves.lv/article/79813.
Март Д. Рижская Шаляпиниана: [вечер оперного баса Ф. Шаляпина (1873-1938)
в ЛАБ 13 февр. 2009 г.] // Вести сегодня. - N 37 (13 февр. 2009), c. 3: ил. Доступен также электрон. ресурс: http://www.ves.lv/article/70138.
Морозова Н. Вера Мухина ждет музей: юбилей знаменитого скульптора пока
отмечается под чузой крышей : [круглый стол и выст. в ЛАБ 1 июля 2009 г. в
честь 120-летием со дня рождения скульптора В. Мухиной] // Телеграф. - N 121
(1 июля 2009), с. 12 : ил.
Муталлимова С. 15 лет дипломатии и века дружбы: в Риге отметили годовщину
установления дипотношений между Латвией и Азербайджаном : [также
открытием литературной выставкой и выставкой картин художницей А.
Берзини "Ненарисованного ритуала" в ЛАБ февр. 2009 г.] / в тексте
рвссказывают директор ЛАБ В. Коцере, худож. А. Берзиня // Час. - N 38 (24
февр. 2009), с. 3: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.chasdaily.com/win/2009/02/24/l_19.html?r=30&.
На сцене ЦНБ университета им. В. Н. Каразина появится мемориальная доска
латышскому языковеду [Электрон. ресурс]: [Я. Эндзелину на здание Центр.
науч. б-ки Харьковского нац. ун-та им. В. Н. Каразина 19 нояб. 2009 г. Также о
передачи произведения Я. Эндзелина из фондов АБ ЛУ Цетр. науч. б-ки
Харьковского нац. ун-та]. - Online режим. - Харьков: Kharkiv.proUAcom, 2009. Вид доступа: сеть WWW.URL:
http://kharkiv.proua.com/news/2009/11/17/154530.html. - Ресурс описан 3 февр.
2010 г.
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