Publikācijas par Latvijas Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2008. gadā
Igaunija - Latvija 90: izstāde, 2008. gada 13. marts - 11. aprīlis, Rīgā, Rūpniecības ielā 10 / LAB,
Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijā; teksta aut. A. Poriete. - Rīga: LAB, 2008. - 1 saloc. lp. 6 lpp.:
il.
Johann Christoph Brotze: Sammlung der Zeichnungen und Beschreibungen aus Livland von Johann
Christoph Brotze in der Akademischen Bibliothek Lettlands: Ausstellung, 17. Oktober - 22. November
2008, Ausstellungsraum der Staatsbibliothek zu Berlin: [Lettland feiert 90 Jahre: Plakat] / die Botschaft
der Republik Lettland in der Bundesrepublik Deutschland, die Akademische Bibliothek Lettland,
Staatsbibliothek zu Berlin; design A. Plotka. - [Riga: LAB], 2008. - 1 S.: Ill.
Johann Christoph Brotze: Colectia de desene şi descrieri a lui Johann Christoph Brotze privind tarile
Baltice la Biblioteca Academica Letona = Sammlung Baltischer Zeichnungen und Beschreibungen von
Johann Christoph Brotze aus der Akademischen Bibliothek Lettlands: Ausstellung: expoziţia va fi
deschisa intre 18 junie 2008 şi 18 iulie 2008 la Biblioteca Judeteana Astra, Sibiu / design G. Plotka, A.
Plotka. - [Riga: LAB], 2008. - 1 saloc. lp. 8 lpp.: il. - Teksts paral. rumāľu un vācu val.
Suomi ja Latvia - kulttuuriyhteyksiä kautta aikojen: Latvian Akateemisen kirjaston kokoelmista, 14.
marraskuuta 2008 - 14. helmikuuta 2009 Suomen Kansalliskirjastossa, Unioninkatu 36, 00170 Helsinki:
[Latvia - 90: plakat] / design A. Plotka. - [Riga: LAB], 2008. - 1 lp.: il. - Teksts somu val.
Suomi ja Latvia - kulttuuriyhteyksiä kautta aikojen: Latvian Akateemisen kirjaston kokoelmista, 14.
marraskuuta 2008 - 14. helmikuuta 2009 Suomen Kansalliskirjastossa, Unioninkatu 36, 00170 Helsinki:
[Latvia - 90] / design A. Plotka. - [Riga: LAB], 2008. - 1 saloc. lp. 6 lpp.: il. - Teksts somu val.
Беларусь - Латвiя: дыялогi гiсторыi, навукi i культуры з фондаў Латвiйскай акадэмiчнай
бiблiятэкi: выстаўка, 29 кастрычнiка - 29 лiстапада 2008 г. у памяшканнi нацыянальнай бiблiятэкi
Беларусi, Мiнск, прасп. незалежнасцi, 116: [да 90-х угодкаў незалежнасцi Латвii: плакат] / design
A. Plotka. - [Rīga: LAB], 2008. - 1 lp.: il. - Teksts baltkr. val.
Беларусь - Латвiя: дыялогi гiсторыi, навукi i культуры з фондаў Латвiйскай акадэмiчнай
бiблiятэкi: выстаўка, 29 кастрычнiка - 29 лiстапада 2008 г. ў памяшканнi Нацыянальнай бiблiятэкi
Беларусi, Мiнск, прасп. незалежнасцi, 116: [да 90-х угодкаў незалежнасцi Латвii] / design A.
Plotka. - [Rīga: LAB], 2008. - 1 saloc. lp. 6 lpp.: il. - Teksts baltkr. val.
Янiс Глейзд. Jānis Gleizds. "Вiдблиски свiтла": фотовиставка в рамках святкування 90-рiччя
проголошення Латвiйськой Республiки / Почесне консульство ЛР у м. Львовi, Латвiйська
Академiчна б-ка, Зонта клуб "Рига" ... [и др.]; iдея проекту Л. Янкiв, А. Пилип'юк. - м. Львiв,
2008. - 1 saloc. lp. 6 lpp.: il. - Teksts ukr. val.
***
Ādamsone A. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā notiks Moldovas Neatkarības dienai veltīta izstāde
[Elektroniskais resurss]: [par izstādi "Moldova - Latvija: no senatnes līdz mūsdienām" 2008. g. aug.]. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=920.
T. p. arī: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=9FDA1A47-0F42-45EE-8165-43F... . Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Antonevičs M. Biedrība būšot "domāšanas poligons": [par Latvijas Kultūras fonda priekšsēd. P.
Bankovska uzsākto biedrības veidošanu konservatīvo vērtību aizstāvībai; sakarā ar sanāksmi LAB 2008.
g. 16. apr.] // Latvijas Avīze. - Nr. 105 (2008, 17. apr.), 4. lpp.: il.
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Atklās literatūras izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" [Elektroniskais resurss]: [par izstādi
"Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" LAB 2008. g. pavasarī] / inform. sagat. I. Šmitiľa. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=694.
Sk. arī: http://www.innolatvia.lv/index.php?lang=lat&main_id=88&id=787. - Nos.: Izstāde "Inovācija
no zinātnes līdz biznesam". - Resurss aprakstīts 2008. g. 11. jūl.
Baķe A. Aizstāv neatkarīgas valsts ideju: [par pasākumu velt. LR proklamēšanas 90. gadadienai
"Edvarts Virza un Arnolds Spekke Latvijas vēsturē" un māksl. V. Spekkes izstādi "Gleznas no "Billīšu"
kolekcijas" LAB 2008. g. 5. nov.] // Vecumnieku pagasta Ziľas. - Nr. 10 (2008, nov.), [1.], 3. lpp.: il. Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.vecumnieki.lv/images/avize/vecumnieki_novembris.pdf.
Baltijas Grāmatu svētki 2008: kultūras programma: [pasākumu programma; apaļā galda lasījumos
"Tulkojuma nozīme starpkultūru dialogā" un "Zinātnisko un mācību grāmatu izdevējdarbība - izglītības
sistēmas Latvijā un Krievijā pamats" dalībniece arī V. Kocere] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.
49 (2008, 27. febr.), 15. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=E4EA38D1-D825-4485-802D-15...
Berlīnē būs skatāma Johana Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu izstāde [Elektroniskais resurss]:
["Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā"
kā arī LZA goda doktora R. Pullata grām. "Johann Christoph Brotze. Estonica" (Tallinn, 2006)
prezentācija 2008. g. okt. kultūras gada "Essentia Baltica 2008" ietvaros] / LETA. - Tiešsaistes
pakalpojums. - [Rīga]: SIA "Onlinetour", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://news.frut.lv/lv/culture/63619. - Resurss aprakstīts 2008. g. 22.
dec.
Berlīnē skatāma Johana Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu izstāde: ["Johana Kristofa Broces
Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā", kā arī par R. Pullata sast.
grām. "Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentāciju Valsts bibl. Berlīnē Baltijas valstu un Vācijas
kultūras gada "Essentia Baltica 2008" ietvaros 2008. g. 16. okt.-22. nov.] // Malienas Ziľas. - Nr. 120
(2008, 14. okt.), 6. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://de.essentiabaltica.de/exhibitions/exhibitions_18html; http://lv.essentia-baltica.de/exhibitions/exhibitions_18html.
Berlīnes Valsts bibliotēkā būs skatāma Johana Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu izstāde
[Elektroniskais resurss]: ["Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas
Akadēmiskajā bibliotēkā" kā arī LZA goda doktora R. Pullata grām. "Johann Christoph Brotze.
Estonica" (Tallinn, 2006) prezentācija 2008. g. okt.] / inform. sagat. Latvijas Republikas vēstniecība
Vācijā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1038.
Sk. arī: http://www.mfa.gov.lv/lv/berlin/news/press-releases/2008/13-10-2008/?print=on;
http://www.am.gov.lv/lv/berlin/news/press-releases/Template/?pg=14902&print=on. - Resurss aprakstīts
2008. g. 29. okt.
Bērziľa M. Izstāde "Rīgas grafiķu biedrība (1928-1938)": Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Mazajā
zālē no 12. septembra līdz 19. oktobrim: [izstādē viena no dalībniecēm arī LAB Misiľa bibl.] // Studija.
- Okt./nov. (2008), 49. lpp.: il.
Bērziľa M. LNMM būs skatāma Rīgas grafiķu biedrības 80 gadu jubilejai veltīta izstāde [Elektroniskais
resurss]: ["Rīgas grafiķu biedrība (1928-1938)" 2008. g. rudenī; izstādē viena no dalībniecēm arī LAB
Misiľa bibl.] / inform. sagat. N. Sujunšalijeva. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no
tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=EC8516AA-DE81-4461-9293-B7... . - Resurss
aprakstīts 2008. g. 1. dec.
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Johans Kristofs Broce: (1742-1823) // Latvijas krievi: izstādes katalogs / aut. kolektīvs: T. Feigmane, M.
Mitrofanovs, A. Gurins ... [u. c.]. - Rīga: Tajanas Ţdanokas fonds - krievu skolai, 2008. - 12.-[13.] lpp.:
il.
Cesberga I. Baltijas valstu restauratoru triennāle: [par LAB darbin. I. Cesbergas, I. Bites dalību 8.
Baltijas valstu restauratoru triennālē "Saglabāšana un restaurācija 21. gadsimtā: zināšanas uzdrīkstēšanās - attieksme" Tallinā 2008. g. maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25 (2008, 26. jūn.), 7.
lpp.: il.
Červinskis E. Vecais sīpols: Jānis Misiľš (1862-1945) gribēja sakrāt visas latviešu grāmatas: [par lit.
vēsturnieku, bibliofilu un bibliogrāfu J. Misiľu] / tekstā stāsta LAB Misiľa bibl. vad. A. Šmite;
rakstnieka A. Birkerta, operdziedoľa M. Vētras izteikumi // Klubs. - Nr. 9 (2008), 48.-[51.] lpp.: il.
Dāboliľš M. Portrets un akts: [par zīmēšanas studijas "AM - 13" izstādi "Portrets un akts" LAB 2008. g.
jūl.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 27 (2008, 24. jūl.), 7. lpp.
Degtere D. Leģendārais aktu fotogrāfs Gleizds jau divus gadus uz gultas: [par fotogr. J. Gleizdu un
"Privātās Dzīves" labdarības akciju, kurā 12 populāras sievietes fotogrāfēsies kailas, lai savāktu
līdzekļus fotogr. medicīniskai aprūpei; arī par fotogr. dāvinājumu LAB] / tekstā stāsta A. Gleizda, V.
Kocere // Privātā Dzīve. - Nr. 23 (2008, 10./16. jūn.), 24.-25. lpp.: il.
Digitālā izstāde "Gaujas pastkartes": [novadpētnieka J. K. Broces zīm. brīvdabas digitālā izstāde uz
Valmieras Novadpētniecības muzeja sienas sakarā ar Valmieras pils. 725. gadadienu] // Liesma. - (Iel.
"Valmierai - 725"). - Nr. 118 (2008, 5. aug.), 7. lpp.
Dzilna S. Fotomākslas leģendas Jāľa Gleizda izstāde Ļvovā: [par J. Gleizda izstādi "Gaismas atspulgs"
V. Pilipjuka galerijā Ļvovā 2008. g. janv. velt. LR proklamēšanas 90. gadadienai] // Mūsu Rajons. - Nr.
2 (2008), 24. lpp.: il.
Dzilna S. Latvija - Ukrainas ţurnālistu skatījumā: [par apaļā galda diskusiju starp lielākā Ukrainas laikr.
"Golos Ukraini" ţurnālistu delegāciju, Ukrainas vēstniecību Latvijā, Latvijas Ukraiľu biedrību
pārstāvjiem, kā arī Latvijas preses pārstāvjiem LAB Ukrainas Informācijas centrā Lielvārdes ielā 24
2008. g. 10. maijā]. - Paraksts: Ukrainas Inform. centra vad. // Izglītība un Kultūra. - Nr. 23 (2008, 12.
jūn.), 7. lpp.: il.
Dzilna S. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pirmie akordi, ieskandinot Latvijas proklamēšanas 90.
gadadienu: [par LAB vienošanos par sadarbību ar Ukrainas zin., izglītības, kultūras iestādēm, bibl.
Ļvovā, LAB Ukrainas inform. centra prezentāciju "Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas
informācijas centrs - izveidošana un attīstības perspektīvas" Ļvovas Zinātniskajā bibl., fotomākslinieka
J. Gleizda izstādes "Gaismas atspulgs" atklāšanu V. Pilipjuka galerijā 2008. g. janv.] // Izglītība un
Kultūra. - Nr. 5 (2008, 7. febr.), 10. lpp.: il.
Dzilna S. "Lielā lasīšana". Tulkojuma loma starpkultūru dialogā: [par apaļā galda diskusiju 11.
Starptaut. Baltijas grāmatu svētku laikā LAB 2008. g. pavasarī, kurā piedalījās LAB direktore V.
Kocere, M. Rudomino Viskrievijas valsts ārzemju lit. bibl. ģenerāldirektore un Tolerances inst. direktore
J. Geľijeva, tās pašas bibl. ģenerāldirektora vietnieks izdevējdarbības jautājumos G. Uspenskis un izd.
nod. un izd. "Vagrius" galv. red. A. Nikolajevska u.c.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 (2008, 27. marts),
14. lpp.: il.
Dzilna S. "Odesas vernisāţa" - Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: [par Odesas akvarelista V. Poľikarova
un batikas mākslas meistara V. Gnatovska darbu izstādi LAB] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 20 (2008, 8.
dec.), 4. lpp.
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Egle Kārlis, par viņu.
Ādmīdiľš R. Literārais kalendārs: 2. jūnijā: [par literatūrvēsturnieku, bibliogrāfu K. Egli (1887-1974)] //
Brīvā Latvija. - Nr. 23 (2008, 7./13. jūn.), 6. lpp.: ģīm.
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 23 (2008, 7./13. jūn.), 12. lpp.: ģīm.
Egle Kārlis, par viņu.
Iznācis jaunais ţurnāla "Bibliotēku Pasaule" numurs [Elektroniskais resurss]: [ţurn. 44. nr-s; inform. arī
par publikāciju "Bibliogrāfs Kārlis Egle un Misiľa bibliotēka"] / mater. sagat. M. Krasovska. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1252. Resurss aprakstīts 2008. g. 23. dec.
Egle Kārlis, par viņu.
Krekle M. Bibliogrāfs Kārlis Egle un Misiľa bibliotēka. - Bibliogr.: 41. lpp. (43 nos.). - Kopsav. angļu
val. 90.-91. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), 36.-41. lpp.: il.
Filipovs A. Padarīt pasauli labāku: [arī par Latvijas Valsts prezidenta kundzes L. Zatleres un LAB
direktores V. Koceres piedalīšanos starptaut. forumā Baku "Paplašinot sievietes lomu starpkultūru
dialogā" 2008. g. 11.-12. jūnijā] // Mūsu Rajons. - Nr. 6 (2008), 8. lpp.: il.
Fotogrāfa Gleizda ģimene "Privātajai dzīvei" dāvina "Zelta fonda" aktu: [par LAB sadarbību ar fotogr. J.
Gleizdu un fotogr. "Ziediľš" dāvinājumu ţurn. "Privātā Dzīve"]. - Nr. 13 (2008), 6. lpp.: il.
Grundule L. Helsinku lordmērs novērtē plašo Latvijas valsts 90. gadadienai veltīto pasākumu klāstu
[Elektroniskais resurss]: [par gaidāmo LAB izstādi "Somija un Latvija laiku lokos" un grām. "Somija un
Latvija" prezentāciju Helsinkos]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=1E5485A4-D280-405A-AAE2-79... . - Resurss
aprakstīts 2008. g. 11. dec.
Grundule L. Kijevā atklās izstādi un prezentēs grāmatu par novadpētnieku Broci [Elektroniskais
resurss]: [par izstādes "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija LAB" un grām. "Johann Cristoph
Brotze. Estonica" prezentāciju 2008. g. febr.; dalībnieki arī LAB direktore V. Kocere, LZA goda doktors
R. Pullats]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=77B5C323-F6E3-4CFA890F-8.... . - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Grundule L. Tallinā atklās izstādi par Bīlenšteinu [Elektroniskais resurss]: [par teologam, valodniekam,
folkloristam, vēsturniekam A. Bīlenšteinam veltīto izstādi no LAB fondiem Igaunijas Nacionālajā bibl.
2008. g. aug.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=33612874-57B5-4B6DA242-E8CE.. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Gulbe D. Bibliopolis XXI: par Baltijas valstu akadēmisko bibliotēku starptautisko konferenci 2008.
gada 2.-5. jūnijā Molēti (Lietuva): [arī par LAB]. - Kopsav. angļu val. 90. lpp. // Bibliotēku Pasaule. Nr. 44 (2008), 30.-31. lpp.: il.
Gulbe I. Apskatāma Irēnas Pančenko personālizstāde "Daba dāvā iedvesmu...": [par Krievijas māksl. I.
Pančenko izstādi LAB 2008. g. apr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17/18 (2008, 8. maijs), 14. lpp.: il.
Gulbe I. Vasaras skolā tiekas bibliotekāri no visas Latvijas: [LATABAs rīkotajā Vasaras skolā par tēmu
"Bibliotekāra personības loma uz klientu orientētā bibliotēkā" Kuldīgas raj. "Lejastiezumos" 2008. g.
aug.; dalībniece arī LAB] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 34 (2008, 11. sept.), 6. lpp.
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Gūtenberga galaktika "Ex Bibliotheca Rigensis": [par izstādi "Ex Bibliotheca Rigensis" Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejā: sakarā ar Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības diskusijkluba "Gūtenberga
galaktika" sanāksmi 2007. g. 22. nov., lektore LAB darbin. A. Taimiľa. Eksponētas grām. un rokr. no
LAB fondiem] / mater. sagat. M. Krasovska. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2007. gada
oktobris-decembris)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 42 (2008), 82. lpp.: il.
Gūtenberga galaktikā notiks diskusija par miniatūrizdevumiem un 17. gs. mācību noslēguma darbiem
[Elektroniskais resurss]: [2008. g. 12. nov.; tekstā minēts arī LAB pieejamais krāj.] / inform. sagat. LNB
attīstības inst. Bibl. pētniecības un inform. nod. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1127. - Resurss aprakstīts 2008. g. 8. dec.
Hānberga "Tirgus stāsti" iziet tautās: [arī par Misiľa bibl. mater. izmantošanu grām. tapšanā (Rīga:
Jumava, 2008)] // Latvijas Avīze. - (Iel. "Tirgus ziľas"). - Nr. 262 (2008, 25. sept.), 18. lpp.: il.
Hānberga "Tirgus stāsti" trijos slāľos: [arī par Misiľa bibl. mater. izmantošanu grām. tapšanā] // Latvijas
Avīze. - (Iel. "Tirgus ziľas"). - Nr. 166 (2008, 19. jūn.), 18. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=DE5BC133-94C2-4E56-946D-CA...
http://notikumi.delfi.lv/archive/article.php?id=21817040
Helsinkos atklās izstādi "Somija un Latvija laiku lokos" [Elektroniskais resurss]: [par LAB izstādes
"Somija un Latvija laiku lokos" atklāšanu Somijas Nacionālajā bibl. Helsinkos 2008. g. 13. nov. par
godu Latvijas 90 g. jubilejai]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://latvija90.leta.lv/lv/jaunumi/helsinkos-atklas-izstadi-somijaun-latvija-laiku-loko... . - Resurss aprakstīts 2008. g. 22. dec.
Helsinkos tiek atklāta izstāde "Somija un Latvija laiku lokos" [Elektroniskais resurss]: [LAB veidotā
izstāde Somijas Nacionālajā bibl. 2008. g. 13. nov. atzīmējot Latvijas Republikas 90 g. jubileju]. Tiešsaistes pakalpojums. - Helsinki: LR vēstniecība Helsinkos, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.mfa.gov.lv/lv/helsinki/jaunumi/zinas/2008/2008-1112/?print=on.
T. p. arī: http://www.reitingi.lv/printNews.php?id=25036. - Resurss aprakstīts 2008. g. 18. dec.
Hermanis V. Divus zemgaliešus un Latviju godinot: [par pasākumu velt. LR proklamēšanas 90.
gadadienai "Edvarts Virza un Arnolds Spekke Latvijas vēsturē" un māksl. V. Spekkes izstādi "Gleznas
no "Billīšu" kolekcijas" LAB 2008. g. 5. nov.] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 265 (2008, 12.
nov.), 16. lpp.
Hermanis V. Letonikas avoti vienkopus Ventspilī: [par izstādi "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti"
Ventspils Galvenajā bibl. no LAB fondiem 2008. g. rudenī] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 220
(2008, 20. sept.), 13. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.livones.lv/libiesi/norises/?raksts=291.
Humanitāro un sociālo zinātľu nodaļas darbība: [minētas arī LAB izstādes veltītas Letonikas II kongr.
2007. g. "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" (29. okt.) un "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un
publikācijās" (30. okt.) sadarbībā ar S. Cimermani un T. Jundzi]. - Paraksts: T. Jundzis, I. Tālberga. (Humanitāro un sociālo zinātľu nodaļa) // Latvijas Zinātľu akadēmija. Gadagrāmata, 2008 / Latvijas
Zinātľu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edţiľa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga: Zinātne, 2008. - (2008), 223.
lpp.
Inovācija: no zinātnes līdz biznesam: [par lit. izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" LAB 2008.
g. maijā-jūn.] / pēc LETA mater. // EEN Latvija Ziľas. - Nr. 2 (2008. g. maijs), 4. lpp.
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Izdota grāmata "Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma" [Elektroniskais resurss]: [par LAB un
LU Latvijas vēstures inst. sagat. un izd. grām., atvēršanas svētkiem LAB 2008. g. 13. okt.] / inform.
sagat. LAB pārstāvji. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=2395CE51-5FF7-463A834F-945... . - Resurss aprakstīts 2008. g. 29. okt.
Izdota grāmata "Plakāts Latvijā" [Elektroniskais resurss]: [par unikālu kultūrvēsturiskas nozīmes
pētījumu, kurā aptverta 135 gadus ilgusī plakātmākslas evolūcija Latvijā; izmantoti mater. arī no LAB
fondiem] / inform. sagat. D. Vizule. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas
sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1008. - Resurss aprakstīts 2008. g. 29. okt.
Izstāde "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]: [par izstādi "2007. gads Latvijas
grāmatniecībā" LAB 2008. g. apr.] / inform. sagat. A. Šmite. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a
"Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=675. - Resurss aprakstīts 2008. g. 11. jūl.
Izstāde "Ūdens putna tautas. Somugru tautu portreti" [Elektroniskais resurss]: [LAB 2008. g. okt.] /
mater. sagat. LAB direkcija. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1010. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Jaunieguvumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā // Latvijas Zinātľu
Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 1 (2008), 92.-104. lpp.; 62.
sēj., Nr. 2 (2008), 86.-94. lpp.; 62. sēj., Nr. 3/4 (2008), 112.-127. lpp.; 62. sēj., Nr. 6 (2008), 57.-93. lpp.
Jēkabsone M. Austrijas un Šveices informācijas "vēstniecība" Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: [par
LAB Austrijas un Šveices lit. nod. LAB, izstādi "Jaunā Šveice, 1831.-1900. Šveiciešu emigrācija
Amerikas Savienotajās Valstīs (Madison County, Illinois) LAB konf. zālē 2008. g. maijā] / A. Melbārţa,
M. Jēkabsones foto. - Kopsav. angļu val. 89. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), 7.-9. lpp.: il.
Jundze A. Broces izstāde Prāgā: [par ekspozīcijas "Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un
aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" un R. Pullata sast. grām. "Johann Christoph
Brotze. Estonica" prezentāciju Čehijas Zinātľu akad. bibl. Prāgā 2008. g. 2. dec.] // Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai. - Nr. 291 (2008, 13. dec.), 13. lpp.: il.
Jundzis T. LZA Humanitāro un sociālo zinātľu nodaļas darbība 2007. gadā: [pārskats par nod. darbību
un sadarbību ar LAB] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (2008, 18. marts), 3. lpp.
Katajs Edgars, par viņu.
Zinātnes dzīves hronika: februāris: [3. febr. LZA goda doktoram E. Katajam - 85: inform.] // Latvijas
Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 3/4 (2008), 91. lpp.
Kijevā atklāj izstādi "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā"
[Elektroniskais resurss]: [par izstādes "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija LAB" atklāšanu
2008. g. febr. Kijevā; dalībnieki arī LAB direktore V. Kocere, sast., LZA goda doktors, Dr. habil. hist.
R. Pullats] / inform. sagat. Ārlietu min. Inform. un sabiedrisko attiecību depart. Preses centra nod. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=FRABB4F6F-77E8-4423-81C5-5... .
T. p. arī: http:www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=409. - Resurss aprakstīts 2008. g. 3.
jūl.
Kijevā atklāj "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" un
prezentē grāmatu "Johann Cristoph Brotze" [Elektroniskais resurss]: [par izstādes "J. K. Broces
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zīmējumu un aprakstu kolekcija LAB" un grām. "Johann Cristoph Brotze. Estonica" atklāšanu Kijevā
2008. g. febr.; dalībnieki arī LAB direktore V. Kocere, sast., LZA goda doktors, Dr. habil. hist. R.
Pullats] / Ārlietu min. preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Ārlietu ministrijas preses centrs,
2008. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.bna.lv/site/print.php?type=1&id=2843.
Sk. arī: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Paziľojumipresei/2008/Februāris/13-4/?print=on. - Resurss
aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Kince V. Mākslinieka darbi nonāk dzimtenē: [par Zviedrijā dzīvojošā māksl. M. Štrovalda (dz. 1909. g.)
darbiem Bārbeles pagasta bibl.; neilgu laiku gleznas atradās arī Misiľa bibl.] // Brīvā Latvija. - Nr. 16
(2008, 19./25. apr.), 10. lpp.: il.
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 16 (2008, 19./25. apr.), 16. lpp.: il.
Kļanska D. Notiks Pikuļa darbu apkopojuma "Parīze uz trim stundām - romāns un vēsturiskas
miniatūras" atvēršana [Elektroniskais resurss]: [par kr. rakstniekam V. Pikulim 80 gadu jubilejā velt.
izstādes atklāšanu un grām. "Parīze uz trim stundām - romāns un vēsturiskas miniatūras" atvēršanas
svētkiem LAB Lielvārdes ielā 24 2008. g. 9. jūl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos.
no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=5E22BC7E-0B07-4E0E-9844-E52.. - Resurss
aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Ko var inovēt? Mīkstu datoru, lai var ielikt mugursomā!: [par LAB un Latvijas Tehnoloģiskā centra lit.
izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" 2008. g. pavasarī] // Doctus. - Nr. 5 (2008, maijs), 68.
lpp.: il.
Kocere V. Gruzija - Latvija: vakar, šodien, rīt: [par Gruzijas un Latvijas sakariem vēsturē: sakarā LAB
veidoto izstādi "Gruzija - Latvija: vakar, šodien, rīt" Tbilisi Gruzijas Nacionālajā zinātniskajā bibliotēkā
2007. g. nov.; saturā arī LAB un Gruzijas Nacionās zinātniskās bibliotēkas sadarbības līguma teksts]. Bibliogr.: 67.-68. lpp. (31 nos.). - Kopsav. angļu val.: 96. lpp. // Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A
d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 2 (2008), 60.-68. lpp: il.
Kocere V. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka // Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs, 2008: [informatīvs
izd.]. - [Rīga: Smails], 2008. - 116.-117. lpp.: il.
Kocere V., Cimermanis S. J. K. Broces Limbaţu novada zīmējumu noderīgums Letonikai (sākotnējs
ieskats): [no LAB kolekcijas]. - Bibliogr.: 332. lpp. (4 nos.). - Kopsav. vācu val. 380.-381. lpp. //
Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red.,
papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [314.]-332. lpp.: il.
Kocere Venta, par viņu.
Nopietnas un nenopietnas ainas no bibliotekāru dzīves: [att. arī LAB direktore V. Kocere] // Bibliotēku
Pasaule. - Nr. 44 (2008), [3.] lpp. (vāks): il.
Kocere Venta, par viņu.
Pētersons A. Rīgas "Zonta" klubam - 15: [LAB direktore V. Kocere - Rīgas "Zonta" kluba astotā
prezidente (2007-2009)] // Mūsu Rajons. - Nr. 10 (2008), 6.-7. lpp.: il.
Kocere Venta, par viņu.
Rīgas Zontu kluba 15. dzimšanas diena [Elektroniskais resurss]: [tekstā minēta arī Rīgas "Zonta" kluba
vad. V. Kocere]. - Tiešsaistes pakalpojums. - [Sweden]: Zonta International, District 21 Sweden &
Latvia, [2008]. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.zonta21.org/templates/page.aspx?id=8378. - Resurss aprakstīts 2009. g. 18. febr.
Kocere Venta, par viņu.
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Zinātnes dzīves hronika: aprīlis; jūnijs: [par LZA goda doktora grāda (Dr.h.c.philol.) piešķiršanu LAB
direktorei V. Kocerei LZA Senāta sēdē 15. apr., LZA goda doktora diploma pasniegšanu LZA Senāta
sēdē 17. jūn.] // Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj.,
Nr. 5 (2008), 90., 99. lpp.: il.
Kocers E. Ar acīgu eleganci: [sakarā ar gleznotāja A. Bromulta (1913-1991) piemiľas izstādi LAB
2008. g. apr.] // Latvijas Avīze. - (Mājas viesis). - Nr. 93 (2008, 4. apr.), 46. lpp.: il.
Kočetkova Ľ. Izcilā Šveices mūsdienu rakstnieka Paula Nizona lasījumi Rīgā: [par P. Nizola lasījumiem
LAB un LU Moderno valodu fak. 2008. g. pavasarī] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17/18 (2008, 8. maijs),
8. lpp.: il.
Kočetkova Ľ. Šveices lasītavu salidojums: [par Šveices Geberta Rifa fonda "Swiss Baltic Net" sadarbībā
ar LAB un Šveices lasītavu Rīgā rīkoto starptaut. Šveices Lasītavu salidojumu (Schweizer Lesezimmer)
un izstādes "Jaunā Šveice, 1831.-1900." atklāšanu LAB 2008. g. maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20
(2008, 22. maijs), 7. lpp.: il.
Kočetkova Ľ. Izrāde "Telefonsarunas ar Ernstu Jandlu. Klausa Siblevska telefonportrets": [austr. aktiera
S. Brukmaiera un vācu mūziķa J. Ambrosa izpildījumā LAB 2008. g. 10. okt.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - [Rīga]: StudentNet, 2008. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.studentnet.lv/teatris/article.php?id=238672. - Resurss aprakstīts 2009. g. 18. febr.
Kokts Juris, par viņu.
Graudonis J. Darbs sabiedrībai: [arī par zin. asoc. "Latvija un latvieši pasaulē" izveidošanu; aicinājumu
asoc. dibināšanai parakstījis arī J. Kokts - tehn. zin. kand., ZA FB direktors] // Mana dzīve atmiľu
gaismā: arheologa dzīvesstāsts / Turaidas muzejrezervāts; J. Graudonis. - Rīga: Zinātne, 2008. - 86. lpp.
Kompaktdiska prezentācija "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos": [par LNB, Rīgas vēstures
un kuģniecības muzeja un LAB izveidotā CD "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos"
prezentāciju Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē 2008. g. 17. janv.] / inform. sagat. I.
Egle; sast. E. Lazda. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2008. gada janvāris-marts)) // Bibliotēku
Pasaule. - Nr. 43 (2008), 76.-77. lpp.
Kompaktdiskā - Rīga kartogrāfiskajos attēlos: [par LNB, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un LAB
izveidotā CD "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos" gaidāmo prezentāciju Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejā 2008. g. 17. janv.] // Diena. - Nr. 14 (2008, 17. janv.), 19. lpp.: il.
Kompaktdiska "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos" prezentācija [Elektroniskais resurss]:
[par LNB, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un LAB izveidotā CD "Rīga 1621.-1710. gada
kartogrāfiskajos attēlos" gaidāmo prezentāciju Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 2008. g. janv.] /
inform. sagat. I. Egle. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=318. - Resurss aprakstīts 2008. g. 11. jūl.
Kondrāts Ģ. Lietuva akmenī un fotogrāfijā: [arī par lietuviešu foto māksl. V. Gončarukas (1983) darbu
izstādi "Zilā" LAB 2008. g. apr.] // Latvijas Avīze. - Nr. 98 (2008, 10. apr.), 8. lpp.: il.
Kongresa plenārsēdes un sekcijas Arľa Blumberga un Jāľa Brenča fotogrāfijās: [arī izstādes veltītas
Letonikas II kongr. 2007. g. okt. "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" Rūpniecības ielā 10 un
"Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA Mazās zāles vestibilā] // Letonikas otrais
kongress, Rīga, 2007. g. 30.-31. okt.: plenārsēţu mater. - Rīga: Latvijas Zinātľu akad., 2008. - 186.-190.
lpp.: il.
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Kozule E. Atklās izstādi "Igaunija - Latvija: 90" [Elektroniskais resurss]: [par izstādes "Igaunija Latvija: 90" atklāšanu LAB 2008. g. martā; piedalījās arī LZA goda doktors, igauľu vēturnieks R.
Pullats, LAB direktore V. Kocere]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/news/index.php?print=true&id=C3052D59-026F-42D1-8E9B-... .
Sk. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=528. - Nos.: Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā atklās izstādi "Igaunija - Latvija: 90" / inform. sagat. izstādes "Igaunija - Latvija: 90" rīkotāji.
- Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Kozule E. Atklās Rīgas grafiķu biedrībai veltītu izstādi [Elektroniskais resurss]: ["Rīgas grafiķu biedrība
(1928-1938)" 2008. g. rudenī; izstādē viena no dalībniecēm arī LAB Misiľa bibl.]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=DF1D863D-51A0-446A-B4DA-C... . - Resurss
aprakstīts 2008. g. 1. dec.
Krauja V. Cauri likteľgrieţu krustcelēm: [par Latvijas un Čehijas sadarbības asoc.; arī par čehu
izcelsmes ped., novadpētnieku J. K. Broci, LAB sagat. izstādi veltītu J. K. Brocem] // Latvijas Avīze. Nr. 315 (2008, 17. nov.), 13. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=098BCDDA-7B21-441A-8918-87...
Krekle M. Bibliogrāfs Kārlis Egle un Misiľa bibliotēka. - Bibliogr.: 41. lpp. (43 nos.). - Kopsav. angļu
val. 90.-91. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), 36.-41. lpp.: il.
Kusiľa L. Izdots unikāls Livonijas piļu albums: [par grām. "Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči
albuma" atvēršanu LAB 2008. g. okt.] / tekstā stāsta A. Caune // Latvijas Avīze. - Nr. 287 (2008, 20.
okt.), 14. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www/leta.lv/archive_item.php?print=true&id=B75ED381-6228-42E6-8309-BD...
Kusiľa L. Jaunie, niknie, plaši lasītie un starptautiski tulkotie: [par kr. lit. popularizēšanas pasākumiem
Baltijas Grāmatu svētkos no 28. febr. līdz 2. martam Rīgā; 28. febr. saruna arī LAB par tulkojumu lomu
starpkultūru dialogā] // Latvijas Avīze. - (Iel. "Kultūrzīmes"). - Nr. 55 (2008, 25. febr.), 24. lpp.: il.
Kusiľa L. Par politiku - personīgi un silti: [par Lietuvas Republikas prezidenta V. Adamkus
autobiogrāfiskās grām. "Bez noklusējumiem" atvēršanu LAB 2008. g. 30. sept.] // Latvijas Avīze. - Nr.
268 (2008, 1. okt), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/?doc=37674&ins_print.
Kūle M. Letonikas gads. Eiropas vērtības Latvijā un intelektuālās tradīcijas veidošanās no apgaismības
līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.: [minēta Misiľa bibliotēka sakarā ar dalību projekta izstrādē] / M. Kūle;
intervēja A. Bērziľš // Izglītība un Kultūra. - Nr. 4 (2008, 31. janv.), 10. lpp.
Lagzdiľa I. Dāvana somu zemei dzimšanas dienā: [par izstādi "Somija un Latvija laiku lokos" LAB] //
Laiks. - Nr. 4 (2008, 26.janv./1.febr.), 13. lpp.
T. p. izd.: Brīvā Latvija. - Nr. 4 (2008, 26.janv./1.febr.), 7. lpp.
Lagzdiľa I. Latvija svētkos godina krietnus vīrus: [par pasākumu velt. LR proklamēšanas 90. gadadienai
"Edvarts Virza un Arnolds Spekke Latvijas vēsturē" un māksl. V. Spekkes izstādi "Gleznas no "Billīšu"
kolekcijas" LAB 2008. g. 5. nov.] // Brīvā Latvija. - Nr. 46 (2008, 29. nov./5. dec.), 5. lpp.: ģīm.
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 46 (2008, 29. nov./5. dec.), 11. lpp.: ģīm.
Lagzdiľa I. Pasaules harmonijas un pretrunu apdziedātājs: [par vācu rakstnieka P. Nizona daiļrades
pēcpusdienu LAB 2008. g. maijā] // Laiks. - Nr. 20 (2008, 17/23. maijs), 13. lpp.
T. p. izd.: Brīvā Latvija. - Nr. 20 (2008, 17./23. maijs), 7. lpp.
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Lagzdiľa I. Ūdensputna tautas: [par izstādi "Ūdensputna tautas. Somugru tautu portreti" LAB 2008. g.
rudenī] // Brīvā Latvija. - Nr. 42 (2008, 1./7. nov.), 6. lpp.: il.
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 42 (2008, 1./7. nov.), 12. lpp.: il.
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka nostiprina sadarbību ar Baltijas Starptautisko akadēmiju: [sakarā ar
ilgtermiľa sadarbības līguma parakstīšanu strap LAB un BSA 2007. g. aug.] / mater. sagat. M. Petriľa. (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2007. gada jūlijs-septembris)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 41
(2008), 79. lpp.
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Valsts aģentūra // Izglītības ceļvedis: informatīvs izdevums, 2008. [Rīga]: LATAUT KOM, 2008. - (2008), 116.-117. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.izglitiba.bzb.lv.
Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta dāvinājuma izstāde "Krievijas zinātniskās grāmatas un
periodiskie izdevumi" [Elektroniskais resurss]: [par izstādes "Krievijas zinātniskās grāmatas un
periodiskie izdevumi" atklāšanu LAB 2008. g. martā] / inform. sagat. I. Gulbe. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=B94BC4B4-A556-42B7-A1B8-77... .
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/post.aspx?ID=476. - Nos.: Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā dāvinājuma izstāde "Krievijas zinātniskās grāmatas un periodiskie izdevumi". - Resurss
aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Latvijas bibliotēku darba rādītāji [Elektroniskais resurss]: [par LNB Bibl. attīstības inst. sagat. stat. izd.
"Latvijas bibliotēku darba rādītāji, 2003-2007"; inform. arī par LAB] / inform. sagat. I. Kļaviľa. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=844. Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 2003-2007: [ziľas arī par LAB] / datus apkop. I. Kļaviľa // Bibliotēku
Pasaule. - Nr. 43 (2008), 70.-74. lpp.: tab.
Latvijas bibliotēku darba rādītāji, 2003-2007 [Elektroniskais resurss]: [ziľas arī par LAB] / izd. sast. I.
Kļaviľa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LNB. Bibl. attīstības inst., 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/statistika/latvijas-bibliotekudarba-raditaji.2003-2007. - Resurss aprakstīts 2008. g. 8. dec.
Latvijas krievu vēstures un kultūras pētnieki: [minēta arī Rīgas vecākajai pareizticīgo kapsētai - Pokrova
kapiem veltītā izstāde LAB 2006. g. vasarā] // Latvijas krievi: izstādes katalogs / aut. kolektīvs: T.
Feigmane, M. Mitrofanovs, A. Gurins ... [u. c.]. - Rīga: Tajanas Ţdanokas fonds - krievu skolai, 2008. 76.-[77.] lpp.: il.
Latvijas Universitāte, Nacionālā bibliotēka un Akadēmiskā bibliotēka vienojas par sadarbību
[Elektroniskais resurss]: [par LU, LNB un LAB vienošanos par trīspusēju sadarbību 2008. g. 21. janv.] /
LU preses centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU preses centrs, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/print/laikraksts/zinas/884/index.html.
T. p. arī: http:www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=998BC545-3E90-4387-A2A7-84D...;
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=342. - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Latvijas Universitāte, Nacionālā bibliotēka un Akadēmiskā bibliotēka vienojas par sadarbību: [par LU,
LNB un LAB trīspusēju vienošanos par sadarbību 2008. g. 21. janv.] // Oluksna. - (2008): il. - Pieejams
elektroniskais resurss: http://www.oluksna.lv/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=305.
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Latvijas Universitāte, Nacionālā bibliotēka un Akadēmiskā bibliotēka vienojas par sadarbību: [2008. g.
21. janv.] / sast. E. Lazda. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2008. gada janvāris-marts)) //
Bibliotēku Pasaule. - Nr. 43 (2008), 77. lpp.
Latvijas Universitāte, Nacionālā bibliotēka un Akadēmiskā bibliotēka vienojas par sadarbību: [2008. g.
21. janv.: inform.]. - (Svarīgākie notikumi Latvijas Universitātē no 2007. gada decembra līdz 2008. gada
februārim) // Universitātes Avīze. - (2008, pavasaris), 29. lpp.: il.
Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums piedalās Augustam Bīlenšteinam veltītas izstādes
atklāšanā Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā Tallinā [Elektroniskais resurss]: [par teologam, valodniekam,
folkloristam, vēsturniekam A. Bīlenšteinam veltīto izstādi no LAB fondiem 2008. g. aug.] / mater. sagat.
LR Ārlietu min. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LR Ārlietu min., 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2008/2008-0804/?print=on. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Latvijas vēstnieks Rumānijā apmeklē Sibiu pilsētu un atklāj Johana Kristofa Broces izstādi
[Elektroniskais resurss]: [Sibiu pilsētā Rumānijā 2008. g. apr.] / inform. sagat. LR Ārlietu min. Inform.
un sabiedrisko attiecību depart. centrs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas
sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=824.
T. p. arī: www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2008/19-2/?print=on. - Resurss aprakstīts 2008. g. 11.
jūl.
Latvijas Zinātľu akadēmijas un Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" sadarbības līgums:
Rīgā, 2007. gada 26. oktobrī. - Paraksts: J. Ekmanis, V. Kocere // Latvijas Zinātľu akadēmija.
Gadagrāmata, 2008 / Latvijas Zinātľu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edţiľa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga:
Zinātne, 2008. - (2008), 246. lpp.
Latvijas Zinātľu akadēmijas zinātniskā un organizatoriskā darbība 2007. gadā: nozīmīgi notikumi
Latvijas zinātnē un Latvijas Zinātľu akadēmijā 2007. gadā: [arī par notikumiem LAB: J. K. Broces
"Monumente" 4. sēj. "Latvijas mazās pilsētas un lauki" izdošana un prezentācija, biobibliogrāfiju
izdošana akadēmiķiem O. Neilandam un I. Kalviľam, ref. krāj. "Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu
kultūras pamatvērtībām - arī Eiropā" izdošana un zin. konf. A. Bīlenšteina atcerei organizēšana 6. jūl.,
izstādes veltītas Letonikas II kongr. 2007. g. okt. "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" Rūpniecības ielā
10 un "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA Mazās zāles vestibilā, grām. izstāde,
atceres pasākums "Ko Zenta Mauriľa varētu teikt mūsdienu Latvijai" velt. rakstnieces 100. dz. d. 5. dec.,
par LZA sadarbību ar LAB, LAB direktores V. Koceres ziľojumu LZA Senāta sēdē par LZA un LAB
turpmākām sadarbības formām 2007. g. 20. febr., LZA un LAB pārastāvju viesošanos Gruzijas
Nacionālajā zinātľu akad. 2007. g. okt.] / pārskatu sast. J. Kristapsons // Latvijas Zinātľu akadēmija.
Gadagrāmata, 2008 / Latvijas Zinātľu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edţiľa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga:
Zinātne, 2008. - (2008), 109., 116., 117., 123., [124.], 159.-160., 165., 168., 169., 195. lpp.
Lazda E. Ласкаво просимо: par 15. starptautisko Krimas konferenci "Bibliotēkas un informācijas
resursi mūsdienu zinātnes, kultūras, izglītības un biznesa pasaulē" 2008. gada 7.-15. jūnijā Sudakā:
[tekstā minēta arī V. Mazuļa un J. Ezera uzstāšanās par LAB retumu digitalizēšanu un digitalizējamo
dokum. atlasi]. - Bibliogr.: 29. lpp. (4 nos.). - Kopsav. angļu val. 90. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44
(2008), 22.-29. lpp.: il.
Lekcija par Juridiskās vācu valodas vārdnīcu [Elektroniskais resurss]: [inform. par prof. U. Kronauera
lekciju Moderno valodu fak. par Juridisko vācu val. vārdnīcu un tās dāvinājumu LAB 2008. g. 20. nov.].
- Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LU Juridiskās fak. studentu pašpārvalde, 2008. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.casus.lv/site/home/article.lv/MVF_lekcija_20_novembris. - Resurss aprakstīts 2008. g. 15.
dec.
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Letonikas avoti: Latvijas piekraste: [par izstādi "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" LAB 2007. g.
rudenī Letonikas II kongr. ietvaros] / I. Cimermane, A. Poriete, S. Cimermanis. - Kopsav. angļu val.: 95.
lpp. // Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 2
(2008), 19.-39. lpp: il.
Letonikas avoti: Latvijas piekraste: (LZAV 2008. gada 2. numurā publicētā pārskata papildinājums):
[izstādes "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" mater. LAB 2007. g. rudenī] / I. Cimermane, A. Poriete,
S. Cimermanis. - Kopsav. vācu val. 366.-367. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste:
[Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas
Zinātľu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [14.]-34. lpp.: il., faks.; il. [333.]-339. lpp.
Liepiľš J. Nenolaist rokas - būs biļetes!: Jānis Liepiľš Misiľa bibliotēkā risina ikdienas un mūţības
jautājumus: [autors par LAB darbinieču labo apkalpošanu un A. Šmites optimistisko ieteikumu - "Tikai
nenolaist rokas"] // Latvija Amerikā. - Nr. 28 (2008, 12. jūl.), 5. lpp.: il.
Linē A. 23 miljoni cilvēku - somugru valodās: [par izstādes "Ūdensputna tautas. Somugru tautu portreti"
atklāšanu LAB 2008. g. 2. okt.]. - (Pie lielā valodu koka) // Mūsu Rajons. - Nr. 9 (2008), 11. lpp.: il.
Linē A. Dzimšanas dienas dāvana no Polijas: [par LAB sadarbību ar Polijas Republikas vēstniecību un
grām. dāvinājumu bibl.] // Mūsu Rajons. - Nr. 3 (2008), 17. lpp.
Linē A. Dzimusi vienā gadā ar Latviju: [par V. V. Heinrihsones un R. Ļeonova gleznu izstādes "Kopā ar
Latviju" atklāšanu LAB 2008. g. dec.]. - (Krāsa, skaľa un vārds) // Mūsu Rajons. - Nr. 12 (2008), 7.
lpp.: il.
Linē A. Gleznošanas prieks: [par māksl. U. Rēdeļa 70. dz. d. jubilejas izstādes "Gleznošanas prieks"
atklāšanu LAB 2008. g. nov.]. - (Krāsa, skaľa un vārds) // Mūsu Rajons. - Nr. 12 (2008), 6. lpp.: il.
Linē A. Izredzētais: rakstniekam Valentīnam Pikulim - 80: [par kr. rakstniekam V. Pikulim (1928-1990)
80. dz. d. velt. atceres sarīkojumu un izstādi "Ar spalvu un zobenu" un jubilejas krāj. "Parīze uz trim
stundām" (Rīga: Kontinents, 2008) LAB 2008. g. 9. jūl.] // Mūsu Rajons. - Nr. 7 (2008), 10.-11. lpp.: il.
Linē A. Izstāde "Igaunija - Latvija 90": [par izstādes "Igaunija - Latvija 90" atklāšanu LAB 2008. g.
martā] // Mūsu Rajons. - Nr. 3 (2008), 16. lpp.: il.
Linē A. Kopēji svētki, kopēja raţa: sveiciens, Ukraina!: [par Ukrainas Republikas Neatkarības dienai
(24. aug.) velt. ukraiľu grām. izstādi LAB 2008. g. aug.] // Mūsu Rajons. - Nr. 8 (2008), 12. lpp.: il.
Linē A. Krievijas zinātniskās grāmatas un periodiskie izdevumi - dāvinājums Latvijas Akadēmiskajai
bibliotēkai: [par dāvinājumu LAB 11. Baltijas grāmatu svētku ietvaros no Krievijas izdevniecībām, kurā
ir vairāk nekā 500 zin. grām. un ţurn.] // Mūsu Rajons. - Nr. 3 (2008), 17. lpp.: il.
Linē A. Latviešu ortogrāfijai - 100: [par t. p. nos. izstādes atklāšanu LAB 2008. g. 18. jūn.] // Mūsu
Rajons. - Nr. 6 (2008), 9. lpp.: il.
Linē A. Latvisko krāsu meistars: [par gleznotāja A. Bromulta (1913-1991) 95 g. jubilejas piemiľas
izstādi LAB 2008. g. apr.] // Mūsu Rajons. - Nr. 4 (2008), 15. lpp.: il.
Linē A. Savu vērtību apzināšanās laiks: [par E. Mārtuţas vēsturisko romānu "Pētera zvērests" (Rīga:
Daugava, 2008) un tā atvēršanas svētkiem LAB 2008. g. 20. nov.] // Mūsu Rajons. - Nr. 11 (2008), 9.
lpp.: il.
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Linē A. Šveices literatūras klasiķis Rīgā: [par tikšanos ar P. Nizonu un viľa lasījumiem LAB 2008. g.
apr.] // Mūsu Rajons. - Nr. 4 (2008), 14. lpp.: il.
Linē A. Valda Adamkus grāmata - latviski: [par Lietuvas Republikas prezidenta V. Adamkus
autobiogrāfiskās grām. "Bez noklusējumiem" (Rīga: Lauku Avīze, 2008) atvēršanu LAB 2008. g. 30.
sept.]. - (Pie lielā valodu koka) // Mūsu Rajons. - Nr. 9 (2008), 10.-11. lpp.: il.
Linē A. Zentai Mauriľai - 110: [sakarā ar rakstnieces (1897-1978) 110. dz. d. velt. sarīkojumu "Ko
Zenta Mauriľa verētu teikt mūsdienu Latvijai?" LAB 2007. g. dec.] // Mūsu Rajons. - Nr. 1 (2008), 14.
lpp.: il.
Lithens K. Kurzemes piekrastei veltīta izstāde: [par izstādi "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti"
Ventspils Galvenajā bibl. no LAB fondiem 2008. g. rudenī] / tekstā stāsta izstādes līdzaut. S.
Cimermanis // Ventas Balss. - Nr. 182 (2008, 19. sept.), 5. lpp.: il.
T. p. izd.: Вентас Балсс. - N 182 (19 сент. 2008), с. 5: ил.
Luksa M. No zinātnes līdz biznesam. No pirmskara gadiem līdz šodienai: [par izstādi "Inovācija: no
zinātnes līdz biznesam" LAB 2008. g. pavasarī] / tekstā stāsta I. Šmitiľa, J. Stabulnieks // Komersanta
Vēstnesis. - Nr. 18/19 (2008, 30. apr.), 32. lpp.: il.
LNMM notiks tikšanās, lai runātu par dzejnieku Grasu [Elektroniskais resurss]: [par gleznotāju, grafiķi
un dzejnieku K. G. Grasu (1767-1814), kura pedagogs un ievirzītājs mākslas pasaulē bija liceja
konrektors J. K. Broce, un viľam veltīto 2008. g. 2. martā gaidāmo Svētdienas sarunu LNMM] / inform.
sagat. N. Sujunšalijeva. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=1B9626C6A8D6-4B9E-AEF8-F... - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
LZA lepna par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2007. gadā: [LAB minēta sakarā ar darba pabeigšanu pie
J. K. Broces zīmējumu un aprakstu sērijas "Monumente" zin. apstrādes un izdošanas] / LETA inform. //
Izglītība un Kultūra. - Nr. 8 (2008, 28. febr.), 17. lpp.
Maskavā atklās izstādi "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā"
un prezentēs grāmatu "Johann Christoph Brotze. Estonica"[Elektroniskais resurss]: [par izstādes "J. K.
Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija LAB" un grām. "Johann Cristoph Brotze. Estonica" I.
Turgeľeva bibl. atklāšanu Maskavā 2008. g. apr.; dalībnieki arī LAB direktore V. Kocere, sast., LZA
goda doktors, Dr. habil. hist. R. Pullats] / inform. sagat. Ārlietu min. Preses centrs. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Maskava: Latvijas Republikas vēstniecība, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.am.gov.lv/lv/moscow/news/temple/?pg=13823&print=on.
Sk. arī: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=CE7766CF-DA54-433D-AE58-37...;
http:www.reitingi.lv/printNews.php?id=19586;
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=709. - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Matisāne I. Viľi mīlēja Latviju no sirds [Elektroniskais resurss]: [par pasākumu velt. LR proklamēšanas
90. gadadienai "Edvarts Virza un Arnolds Spekke Latvijas vēsturē" un māksl. V. Spekkes izstādi
"Gleznas no "Billīšu" kolekcijas" LAB 2008. g. 5. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.lv.lv/body_print.php?id=183467. - Resurss aprakstīts 2008. g. 18. dec.
Mazulis V. Broces zīmējumi un apraksti Kijevā: [sakarā ar izstādes "Johans Kristofa Broces zīmējumu
un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" un grām. "Johann Christoph Brotze. Estonica"
atklāšanas svētkiem V. Vernadska Ukrainas Nacionālajā bibliotēkā Kijevā 2008. g. febr.] // Izglītība un
Kultūra. - Nr. 7 (2008, 21. febr.), 6. lpp.

14

Mazulis V. "Digitalizācijas skolas" semināri Krievijas Valsts publiskajā vēstures bibliotēkā: [par
KVPVB organizētajiem digitalizācijas semināriem 2007. g. martā un sept., kā arī par LAB pārstāvju V.
Mazuļa, J. Ezera, A. Liepas dalību tajos]. - Kopsav. angļu val. 98. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 42
(2008), 44.-45. lpp.: il.
Mazulis V. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pieredze krājuma digitalizācijā: [saruna ar LAB direktora
vietnieku krāj. digitalizācijas jaut.] / pierakst. M. Krasovska. - Kopsav. angļu val. 95. lpp. // Bibliotēku
Pasaule. - Nr. 43 (2008), 28.-33. lpp.: il.
Mazulis V. Latvijas piekrastes kultūrvides atainojums Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas attēlu
kolekcijās. - Kopsav. vācu val. 380. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais
kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātľu
Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [307.]-313. lpp.: il.; il. 363.-364. lpp.
Mazulis V. Rīgas sadraudzības pilsētā Kijevā (Ukrainā) atklāj Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izstādi:
[par LAB izstādes "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā"
atklāšanu un grām. Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentāciju V. Vernadska Nacionālajā bibl.
Kijevā 2008. g. febr. velt. Latvijas un Igaunijas Republiku proklamēšanas 90. gadadienai] // Mūsu
Rajons. - Nr. 2 (2008), 25. lpp.: il.
Mīlgrāve I. Grāmatas, grāmatas un vēlreiz grāmatas: [par izstādi "2007. gads Latvijas grāmatniecībā"
LAB Misiľa bibl. 2008. g. pavasarī] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 19 (2008, 15. maijs), 7. lpp.
Mīlgrāve I. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās: [par Letonikas II kongr. sekcijai
"Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā" veltīto LAB un Tautas frontes
muzeja izstādi "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA augstceltnē 2007. g.
rudenī]. - Bibliogr.: 44. lpp. (3 nos.). - Kopsav. angļu val.: 95. lpp. // Latvijas Zinātľu Akadēmijas
Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 2 (2008), 40.-44. lpp: il.
Mīlgrāve I. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās: [par Letonikas II kongr. sekcijai
"Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā" veltīto LAB un Tautas frontes
muzeja izstādi "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA augstceltnē 2007. g.
rudenī]. - Bibliogr.: 39. lpp. (3 nos.). - Kopsav. vācu val. 367. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas
piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga:
Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [35.]-39. lpp.: il.
Millere L. Atklātā vēstulē aicina nesamazināt finansējumu zinātnei: [2008. g. 28. okt. LR Prezidentam
V. Zatleram, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, vad. J. Strazdiľam, Ministru
prezidentam I. Godmanim, LR Izglītības un zinātnes ministrei T. Koķei par finansējumu zinātniskajiem
projektiem 2009. g.; vēstuli parakstījusi arī LAB] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 41 (2008, 30. okt.), 3. lpp.
Minskā atklās izstādi "Baltkrievija - Latvija: vēstures, zinātnes un kultūras dialogi" [Elektroniskais
resurss]: [izstāde Baltkrievijas Nacionālajā bibl. 2008. g. 29. okt. no LAB fondiem] / inform. sagat. LR
vēstniecība Baltkrievijā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1085. - Resurss aprakstīts 2008. g. 29. okt.
Minskā Latvijas izstāde: [inform. par izstādes "Baltkrievija - Latvija: vēstures, zinātnes un kultūras
dialogi" atklāšanu 2008. g. 29. okt.] // Latvijas Avīze. - Nr. 295 (2008, 28. okt.), 4. lpp.
Misiņš Jānis, par viņu.
Ādmīdiľš R. Literārais kalendārs: 25. aprīlī: [1862. g. 25. apr. Tirzas "Krācēs" dzimis J. Misiľš] // Brīvā
Latvija. - Nr. 21 (2008, 24./30. maijs), 6. lpp.: ģīm.
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 21 (2008, 24./30. maijs), 12. lpp.: ģīm.
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Misiņš Jānis, par viņu.
"Meklējiet rakstos": [par J. Misiľu (1862-1945)]. - Saturs: Jānim Misiľam dzimšanas gadskārta un avīţu
nākotne / G. Nāgels. Jānis Misiľš / izmantoti LAB un IT ALISEs mater. // Austrālijas Latvietis. - Nr.
2888 (2008, 23. apr.), [1.]-3. lpp.: il.
MVF ielūdz uz lekciju par Juridiskās vācu valodas vārdnīcu [Elektroniskais resurss]: [inform. par prof.
U. Kronauera lekciju Moderno valodu fak. par Juridisko vācu val. vārdnīcu un tās dāvinājumu LAB
2008. g. 20. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. - Nos. no tīmekļa
lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.lu.lv/aktualitates/print.html?id=3127. - Resurss
aprakstīts 2008. g. 18. dec.
Nipere M. Bibliotēkas - līdzi laikam: par Latvijas zinātnisko un speciālo bibliotēku direktoru pavasara
sanāksmi 2008. gada 22. maijā Rīgā: [tekstā minēta arī LAB sakarā ar personāla pārstrukturizāciju]. Kopsav. angļu val. 95. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 43 (2008), 41.-44. lpp.: il.
No cita krasta: par latviešiem, baltkrieviem un par latviešiem Baltkrievijā: [arī par LAB izstādes
"Baltkrievija - Latvija: vēstures, zinātnes un kultūras dialogi" un J. Gleizda fotoizstādes "Sapľa
piepildījums" atklāšanu Baltkrievijas Nacionālajā bibl. 2008. g. 29. okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. [Minska, 2008]. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://nocitakrasta.blogspot.com. - Resurss
aprakstīts 2009. g. 18. febr.
Nolikums par Latvijas Zinātľu akadēmijas Dītriha Andreja Lēbera balvas piešķiršanu: (apstiprināts LZA
Senātā 2007. gada 13. martā): [arī par D. A. Lēbera balvas ieguvušo publikāciju nodošanu glabāšanā
LAB] // Latvijas Zinātľu akadēmija. Gadagrāmata, 2008 / Latvijas Zinātľu akad.; sast. B. Ādamsone, A.
Edţiľa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga: Zinātne, 2008. - (2008), [251.] lpp.
Nosauks konkursā "Zelta Ābele 2007" nominētās grāmatas [Elektroniskais resurss]: [par preses konf.
Misiľa bibl. 2008. g. 6. martā] / inform. sagat. B. Pare. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras
informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=484. - Resurss aprakstīts 2008. g. 11. jūl.
Notiks krājuma saglabāšanai veltīts seminārs [Elektroniskais resurss]: [par lekciju ciklu par tēmu
"Preventīvā konservācija - 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" turpinājumu LAB Rūpniecības
ielā 10, 2008. g. okt.] / inform. sagat.: I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a
"Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=981. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Notiks lekciju cikla "Preventīvā konservācija - 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā"
[Elektroniskais resurss]: [LAB Rūpniecības ielā 10, 2008. g. 11. dec.: semināra progr.] / inform. sagat. J.
Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=DF8FAA1D-2126-4104-84AE-F8... .
- Resurss aprakstīts 2008. g. 11. dec.
Notiks lekciju cikla "Preventīvā konservācija - 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" 4.
seminārs [Elektroniskais resurss]: [LAB 2008. g. 11. dec.] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1191. Resurss aprakstīts 2008. g. 8. dec.
Notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem
[Elektroniskais resurss]: [LAB Rūpniecības ielā 10, 2008. g. 9. okt.: semināra progr.] / inform. sagat. J.
Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
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WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=2F9ACAB1-8296-4FDA-B7E6-96... .
- Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Notiks seminārs "Preventīvā konservācija - 21. gadsimta prioritātes krājuma saglabāšanas darbā"
[Elektroniskais resurss]: [LAB 2008. g. maijā] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?List=70ac3680%2D3b17%2D44a7%2Da7d7%2D
be3c16a3e4da&ID=770. - Resurss aprakstīts 2008. g. 11. jūl.
Ozoliľa R. "Lielais terors (1937.-1938. un citi gadi) laikmeta liecībās" Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā: [2007. g. okt.]. - Bibliogr.: 58.-59. lpp. (47 nos.). - Kopsav. angļu val.: 95. lpp. // Latvijas
Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 2 (2008), 45.-59. lpp:
il., tab.
Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Puikules ielā 5: Ministru kabineta rīkojums
Nr. 530, Rīgā 2008. g. 4. sept. (prot. Nr. 61 7. paragrāfs): [par problēmu privātā zemesgabala
Rūpniecības ielā 8 Reto grām. un rokr. krātuves izbūvei valsts aģentūrai "Latvijas Akadēmiskā
bibliotēka" apmaiľai pret valsts īpašumu; tekstā arī par LAB Reto grām. un rokr. krāj. nozīmi Latvijas
zinātnē un kultūrā]. - Paraksts: I. Godmanis, A. Slakteris // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 139 (2008, 9. sept.),
45.-46. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=132690D5-C120-05F4-178A-5A4...
Par izstādi "Ai, māsa Lietuva! Lietuvas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" Viļľā: [par abu Baltijas
valstu proklamēšanas 90. gadadienai velt. izstādi no LAB fondiem M. Maţvīda Lietuvas Nacionālajā
bibl.] / LR vēstniecības Lietuvā inform. // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 51 (2008, 2. apr.), 51. lpp.
[Par 11. Starptautiskajiem Baltijas grāmatu svētkiem Ķīpsalā 2008. gada februārī - martā]: [inform. par
apaļā galda diskusiju, kurā piedalījās LAB direktore V. Kocere, M. Rudomino Viskrievijas valsts
ārzemju lit. bibl. ģenerāldirektore un Tolerances inst. direktore J. Geľijeva, tās pašas bibl.
ģenerāldirektora vietnieks izdevējdarbības jautājumos G. Uspenskis un izd. nod. un izd. "Vagrius" galv.
red. A. Nikolajevska u.c.] // Baltijas Grāmatu svētki, 2008 = Baltic Book fair 2008: viesu valsts Krievija: [progr.]. - Rīga: BT1, 2008. - [1.] lpp.
Pasākumi ārvalstīs, kas veltīti Latvijas 90. gadadienai [Elektroniskais resurss]: [arī par LAB izstāţu
atklāšanu 2008. g.: "Baltkrievija - Latvija: vēstures, zinātnes un kultūras dialogs", J. Gleizda fotoizstāde
"Sapľu piepildījums" 29. okt. Baltkrievijas Nacionālajā bibl., "J. K. Broces Livonijas zīmējumu un
aprakstu kolekcijas Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" Rumānijā, Sibiu pils. ASTRA bibl. 25. nov.,
"Somija un Latvija laiku lokos" Somijas Nacionālajā bibl. 13. nov.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga:
LR Ārlietu min., 2008. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2008/novembris/14-6/pasakumi/. - Resurss
aprakstīts 2008. g. 1. dec.
Pētersons A. Vēstures lappusēs ieklausoties ...: [par pasākumu velt. LR proklamēšanas 90. gadadienai
"Edvarts Virza un Arnolds Spekke Latvijas vēsturē" un māksl. V. Spekkes izstādi "Gleznas no "Billīšu"
kolekcijas" LAB 2008. g. 5. nov.] // Mūsu Rajons. - Nr. 11 (2008), 8. lpp.: il.
Petriľa M. "Kas notiek Latvijas bibliotēkās?": par Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku
direktoru rudens sanāksmi 2007. gada 27.-28. novembrī Rīgā: [dalībnieki arī V. Kocere, J. Ezers] /
tekstā izsakās arī V. Kocere, J. Ezers. - Kopsav. angļu val. 98.-99. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 41
(2008), 38.-44. lpp.: il.
5. februārī atklās Lietuvas proklamēšanai veltītu izstādi [Elektroniskais resurss]: [par Lietuvas
Republikas 90. proklamēšanas gadadienai veltītu izstādi "Ai, māsa Lietuva: Lietuvas un Latvijas

17

kultūrvēsturiskās saiknes" un tās atklāšanu LAB 2008. g. febr.] / inform. sagat. A. Poriete. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/lat/pr/index.php?print=true&id=BCC5009E-5ECF-486C-B51B-6-... .
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=389. - Nos.: Rīgā būs skatāma
Lietuvas proklamēšanas 90. gadadienai veltīta izstāde. - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
Poriete A. Ai, māsa Lietuva!: [par Lietuvas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai velt. izstādi "Ai,
māsa Lietuva!: Lietuvas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" LAB 2008. g. febr.] // Mūsu Rajons. Nr. 2 (2008, febr.), 25. lpp.: il.
Poriete A., Cimermanis S. Kurzemes piekraste: Letonikas avoti: [par dokum., fotoatt., publikāciju un
zīm. izstādi "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti" Ventspils Galvenajā bibl. no LAB fondiem 2008. g.
sept.-okt.]. - Kopsav. vācu val. 370.-371. lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika,
otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātľu
Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [94.]-99. lpp.
Prāgā atklāta izstāde "J. K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā" [Elektroniskais resurss]: [Čehijas Zinātnu akad. bibl. 2008. g. 2. dec., arī par R. Pullata sast.
grām. "Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentāciju]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Prāga: LR
vēstniecība Prāgā, 2008. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.am.gov.lv/lv/prague/zinas/zinas/?pg=15316. - Resurss aprakstīts 2008. g. 1. dec.
Radzobe Z. Ar detektīva azartu: par kultūras mantojuma izpēti balva piešķirta Muntim Aunam: [sakarā
ar Kultūras mantojuma gada balvas par J. K. Broces zīm. un aprakstu krāj. "Monumente" sast., izd., red.
un komentēšanu] / tekstā stāsta arī M. Auns // Diena. - Nr. 132 (2008, 7. jūn.), 18. lpp.: il.
Riekstiľa A. Svētkus krāšľo ugunīgās cittautietes: [par Latvijā dzīvojošo mazākumtautību, rumāľumoldāvu biedrības folkloras ansambļa "Doina", dalību festivālā "Latvijas vainags" XXIV Vispārējos
latviešu dziesmu svētkos 2008. g. jūl.; dalībniece arī LAB tehniskā darbin. J. Čiţevska]. - 1. lpp. nos.:
Ar piederību savai tautai // 5 min. - Nr. 130 (2008, 10. jūl.), [1.], 3. lpp.: il.
T. p. izd.: 5 min. - N 130 (10 июля 2008), с. [1], 3: ил.
Romislovs L. Dāvanā no Polijas - 180 grāmatas un ţurnāli: [par Polijas Republikas vēstniecības
dāvinājumu un izstādi LAB 2008. g. 6. martā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 (2008, 27. marts), 14. lpp.:
il.
Romislovs L. "Glezno Jūlijs: nāc un ieskaties": [par gleznotāja J. Lekuţa (dz. 1938. g.) darbu izstādi
"Nāc un ieskaties..." LAB 2008. g. janv.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 7 (2008, 21. febr.), 6. lpp.: il.
Romislovs L. "Gleznoju savai dzimtenei": [par māksl. A. Bromulta (1913-1991) 95. dz. d. veltīto
piemiľas izstādi LAB 2008. g. apr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 16 (2008, 24. apr.), 14. lpp.: il.
Romislovs L. "Gūtenberga galaktikā" piemin "Lielo teroru": [par diskusijkluba sanāksmi LAB "Sarkanā
terora upurus pieminot: 20. gadsimta 30. gadi laikmeta liecībās" 2007. g. 16. okt., kā arī terora 70 g.
piemiľai velt. izstādi LAB "Lielais terors (1937., 1938. un citi gadi) laikmeta liecībās"] / mater. sagat.
M. Petriľa. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2007. gada oktobris-decembris)) // Bibliotēku
Pasaule. - Nr. 42 (2008), 72.-73. lpp.
Romislovs L. Kuršu kāpu poētika: [sakarā ar lietuviešu foto māksl. V. Gončarukas darbu izstādes "Zilā"
atklāšanu LAB 2008. g. 8. apr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 16 (2008, 24. apr.), 14. lpp.: il.
Romislovs L. Latviešu valodas ceļš: [par LAB un LU Latviešu valodas inst. organizēto izstādi "Latviešu
ortogrāfijai - 100" LAB 2008. g. jūl.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 27 (2008, 24. jūl.), 6. lpp.
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Romislovs L. Mūsu kaimiľi - igauľi: [sakarā ar izstādes "Igaunija - Latvija - 90" atklāšanu LAB 2008.
g. 13. martā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 (2008, 27. marts), 14. lpp.: il.
Romislovs L. "Pasmelties no slāvu dvēseles bezgalīgajiem dziļumiem...": [par Slāvu kultūras un
rakstniecības dienai(24. maijā) veltīto literārisko sarīkojumu "Viss sākas ar mīlestību..." LAB 2008. g.
maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25 (2008, 26. jūn.), 7. lpp.
Romislovs L. Rakstītā vārda un mākslu gredzenā: [par gleznotāja J. Lekuţa darbu izstādi "Nāc un
ieskaties" LAB 2008. g. janv.] // Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2008), 24. lpp.: il.
Romislovs L. Sadarbība, kas kļūst par tradīciju: [par dāvinājumu izstādi LAB "Krievijas zinātniskās
grāmatas, periodika un VINITI informatīvie izdevumi"] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 10 (2008, 13.
marts), 6. lpp.: il.
Romislovs L. Ulda Rēdeļa gleznošanas prieks: [par māksl. izstādi "Gleznošanas prieks" LAB no 2008.
g. nov. līdz 2009. g. martam] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 47 (2008, 11. dec.), 7. lpp.: il.
Romislovs L. Viena no baltu māsām: [par izstādes "Ai, māsa Lietuva: Lietuvas un Latvijas
kultūrvēsturiskās saiknes" atklāšanu LAB] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 8 (2008, 28. febr.), 6. lpp.: il.
Runā un domā Lietuvas prezidents Valds Adamkus: [par Lietuvas Republikas prezidenta V. Adamkus
grām. "Bez noklusējumiem. Dienasgrāmatas, vērtējumi, piezīmes" (Rīga: Lauku Avīze, 2008) gaidāmo
atvēršanu LAB 2008. g. 30. sept.] / ar V. Adamkus, LR prezidenta V. Zatlera, V. Vīķes-Freibergas
ievadvārdiem no izd. // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 151 (2008, 30. sept.), 79.-80. lpp.: il.
Sadarbosies LU un bibliotēkas: [par LU, LNB un LAB trīspusēju vienošanos par sadarbību 2008. g.
janv.] // Diena. - Nr. 22 (2008, 26. janv.), 2. lpp.
Sallinene I. Rīgas gatavību pārbaudot: Latvijas bibliotekāru 11. novadpētniecības konference "Vai Rīga
jau gatava?": [tekstā minēta arī LAB direktores V. Koceres uzstāšanās ar ziľojumu "Rīga un Rīgas
apkārtne Johana Kristofa Broces zīmējumos un aprakstos: no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas
kolekcijas"] // Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2007 / sast. I. Sallinene. - Rīga: Rīgas Centrālā
bibliotēka, 2008. - 37.-40. lpp.: il.
Sallinene I. "Vai Rīga jau gatava?": par Latvijas bibliotekāru 11. novadpētniecības konferenci 2007.
gada 26. un 27. septembrī Rīgā: [arī par LAB piedāvājumu Latvijas novadpētniekiem, kā arī par V.
Koceres ref. "Rīga un Rīgas apkārtne Johana Kristofa Broces zīmējumos un aprakstos: no Latvijas
Akadēmiskās bibliotēkas kolekcijas"]. - Kopsav. angļu val. 99. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 41
(2008), 45.-48. lpp.: il.
Semināru cikls "Perventīvā konservācija - 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" [Elektroniskais
resurss]: [par semināru LAB 2008. g. apr.] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=550. - Resurss
aprakstīts 2008. g. 11. jūl.
6. martā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās poļu grāmatu izstādi [Elektroniskais resurss]: [par
Polijas Republikas vēstniecības grām. dāvinājuma izstādi LAB 2008. g. martā] / inform. sagat. I.
Šmitiľa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids:
tīmeklis WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=6E6E9616-556A-4915BO3A-7CB... .
T. p. arī: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=494. - Nos.: Latvijas Akadēmiskajā
bibliotēkā atklās poļu grāmatu izstādi. - Resurss aprakstīts 2008. g. 3. jūl.
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Slišāne K. Zinātnes institūti atklātā vēstulē aicina nesamazināt finansējumu zinātnei: [2008. g. 28. okt.
LR Prezidentam V. Zatleram, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, vad. J. Strazdiľam,
Ministru prezidentam I. Godmanim, LR Izglītības un zinātnes ministrei T. Koķei par finansējumu
zinātniskajiem projektiem 2009. g.; parakstījusi arī V/a "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka"]. - Tiešsaistes
pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=F4DCCEFC-1A63-4E6C-80F6-9.... . - Resurss
aprakstīts 2008. g. 1. dec.
Somijā atzīmē Latvijas Republikas 90. gadadienu [Elektroniskais resurss]: [minēta arī LAB izstāde
"Somija un Latvija laiku lokos" Somijas Nacionālajā bibl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Helsinki: LR
vēstniecība Helsinkos, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.mfa.gov.lv/lv/helsinki/jaunumi/zinas/2008/2008-11-18/?print=on. - Resurss aprakstīts 2008.
g. 18. dec.
Somijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta izstāde par literatūru latviešu valodā no 1828. līdz 1917. gadam
[Elektroniskais resurss]: [arī LAB izstāde "Somija un Latvija laiku lokos"]. - Tiešsaistes pakalpojums. Helsinki: LR vēstniecība Helsinkos, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.mfa.gov.lv/lv/helsinki/jaunumi/zinas/2008/2008-12-08/. - Resurss aprakstīts
2008. g. 18. dec.
Sprūde V. Gaidot Lietuvas neatkarības gadadienu: [par izstādes "Ai, māsa Lietuva: Lietuvas un Latvijas
kultūrvēsturiskās saiknes" un lietuv. mākslinieka Ē. Šemetuļska gleznu ekspozīcijas atklāšanu LAB
2008. g. febr.] // Latvijas Avīze. - Nr. 37 (2008, 7. febr.), 5. lpp.: il.
Starptautiskā sadarbība: [arī par LAB izstādes "Latvija-Gruzija. Vakar. Šodien. Rīt" atklāšanu Tbilisi
2007. g. 15. nov.] // Latvijas Zinātľu akadēmija. Gadagrāmata, 2008 / Latvijas Zinātľu akad.; sast. B.
Ādamsone, A. Edţiľa, I. Tālberga ... [u. c.]. - Rīga: Zinātne, 2008. - (2008), 241. lpp.
Šmite A. 2007. gads Latvijas grāmatniecībā: [par grām. izstādi LAB 2008. g. pavasarī]. - (Cāļus skaita
ne tikai rudenī) // Mūsu Rajons. - Nr. 5 (2008), 11. lpp.: il.
Šmitiľa I. "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam": literatūras izstāde Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā:
[sakarā ar izstādes atklāšanu LAB 2008. g. apr.]. - (Cāļus skaita ne tikai rudenī) // Mūsu Rajons. - Nr. 5
(2008), 10.-11. lpp.: il.
T. p. izd.: Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 (2008, 12. maijs), 2. lpp. ar nos.: Grāmatu izstāde "Inovācija: no
zinātnes līdz biznesam".
Šmitiľa I. Izstāde "Improvizācijas meistars Minhauzens": [par LAB un Baltijas Starptaut. akad.
Centrālās bibl. veidoto H. K. F. Minhauzenam veltīto izstādi sakarā ar 288. dz. d. 2008. g. maijā Baltijas
Starptaut. akad.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20 (2008, 22. maijs), 7. lpp.: il.
Šmitiľa I. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka dodas pie zinātniekiem: [par LAB un Elektronikas inst. rīkoto
semināru "LAB: Informācijas pakalpojumi 2008. g."] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (2008, 18. marts), 3.
lpp.
Šmitiľa I. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izstāde Minskā "Baltkrievija - Latvija: vēstures, zinātnes un
kultūras dialogi": [par izstādes atklāšanu] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 20 (2008, 8. dec.), 4. lpp.
Šmitiľa I. Moldova - Latvija: no senatnes līdz mūsdienām: [par Moldovas Neatkarības dienai (27. aug.)
veltīto izstādi "Moldova - Latvija: no senatnes līdz mūsdienām" un mākslinieku N. Paksadzes un E.
Grebas gleznu iastādes "Besarābijas motīvi" atklāšanu LAB 2008. g. aug.] // Mūsu Rajons. - Nr. 8
(2008), 13. lpp.: il.
T. p. izd.: Izglītība un Kultūra. - Nr. 34 (2008, 11. sept.), 6. lpp.
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Šmitiľa I. Seminārs "Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz nākotni": [par LAB, Baltijas Starptaut. akad.
un V. Karazina Harkovas Nacionālās universitātes organizēto starptaut. zin. praktisku semināru "Kultūru
daudzveidība: no pagātnes uz nākotni" Saulkrastos 2008. g. maijā.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25
(2008, 26. jūn.), 7. lpp.
Šodien notiks Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas biedru sapulce [Elektroniskais resurss]: [par
gadskārtējo LATABA sapulci LU 2008. g. martā; dalībniece arī LAB] / inform. sagat. Latvijas
Akadēmisko bibl. asoc. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=500. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Šteinberga M. Rīga uz daudziem gadiem, Parīze uz trim stundām: [par kr. rakstniekam V. Pikulim
(1928-1990) 80. dz. d. velt. izstādi "Ar spalvu un zobenu: dzīves un darba mozaīka" LAB un jubilejas
krāj. "Parīze uz trim stundām" (Rīga: Kontinents, 2008)] // Karogs. - Nr. 8 (2008), 186.-187. lpp.
Šveice I. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā viesojas kolēģi no Šauļiem: [Šauļu Universitātes bibl.
delegācija 2008. g. 11. apr.] / inform. sagat. I. Šveice; sast. E. Lazda. - (Latvijas bibliotēku notikumu
apskats (2008. gada aprīlis-jūnijs)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), 65.-66. lpp.: il.
Taimiņa Aija, par viņu.
Vilīte V. Garlībs Merķelis par Olaines pagastu: [arī par A. Taimiľas sniegto inform. par vācu luterāľu
mācītāja, rakstnieka G. Merķeļa (1769-1850) uzturēšanos Olaines pasta stacijā atceļā uz Vidzemi pēc 10
gadu prombūtnes] // Olaines Pagasta Ziľas. - Nr. 3 (2008, 20. jūn.), 11. lpp.: il.
Treščenkova R. Daugavpils Universitātes bibliotēka: [tekstā minēta arī sadarbībā ar LAB eksponētā
izstāde "Harkova-Latvija: vēstures lappuses" DU bibl. 2006. g.] // Daugavpils augstskolas pedagogi un
studenti / Daugavpils Universitāte; J. Šteimans. - Daugavpils: Saule, 2008. - 146.-148. lpp.: il. pirms 97.
lpp.
1980: [16. dec. Latvijas PSR ZA FB jaunceltnes 1. kārtas atklāšana] // 90 Latvijas gadi, 1918-2008 /
sast. A. Jansone, I. Robeţniece, I. Zeibārte. - Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008. - 142.
lpp.
Vēsturisko romānu grandam Valentīnam Pikulim - 80 [Elektroniskais resurss]: [par kr. rakstniekam V.
Pikulim 80 gadu jubilejā velt. izstādes atklāšanu un grām. "Parīze uz trim stundām - romāns un
vēsturiskas miniatūras" atvēršanas svētkiem LAB Lielvārdes ielā 24 2008. g. jūl.] / inform. sagat. S.
Zemīte. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.lv/archive_item.php?print=true&id=3FD61B78-F740-4F93-99D9-77F.. Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Viļľā atklāj vērienīgu izstādi "Ai, māsa Lietuva!" [Elektroniskais resurss]: [par izstādi "Ai, māsa
Lietuva! Lietuvas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" no LAB fondiem 2008. g. apr.] / mater. sagat.
LR vēstniecība Lietuvā. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", 2008. Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=597. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Zelmane I. Zviedrijas dabas varenība un skaistums: [par zviedru fotogr. G. Lundkvista darbu izstādi
"Meţonīga, dramatiska, neaprēķināma!" LAB 2008. g. jūl.] // Latvijas Avīze. - (Iel. "Nedēļa kabatā"). Nr. 228 (2008, 22. aug.), 23. lpp.: il.
Zichmane A. Grāmatas un bibliotēkas senāk un tagad: Latviešu Centra Toronto bibliotēka: [tekstā
pieminēta arī LAB] // Latvija Amerikā. - Nr. 7 (2008, 16. febr.), 12., 15. lpp.
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Zinātnes dzīves hronika: septembris; oktobris; novembris; decembris: [2007: arī par pasākumiem LAB:
J. K. Broces Rakstu 4. sēj. atvēršana 14. sept., LAB un biedrības "Rīgas memoriāls" izstādes "Lielais
terors. 1937., 1938. un citi gadi laikmeta liecībās" atklāšana 2. okt., tikšanās ar Maskavas zinātniekiem A. Saharova fonda priekšsēd., "Memoriāla" priekšsēd. prof. J. Afanasjevu u. c. LAB, kā arī
dokumentālu krāj. par PSRS vēsturi davinājumu bibl. nov. sākumā, A. Lejiľa grām. "Skats nākotnē
atskatoties" atvēršana 12. nov., LAB izstādes "Latvija - Gruzija. Vakar. Šodien. Rīt" atklāšana Tbilisi
15. nov., V/a "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" IZM apstiprinātās konsultatīvās padomes pirmā sēde I.
Kalviľa vadībā par bibl. stratēģiju 28. nov., Rīgas balvu pasniegšana LAB 30. nov., Z. Mauriľas 110.
gadadiena un grām. izstāde "Ko Zenta Mauriľa varētu teikt mūsdienu Latvijai?" LAB 5. dec., apspriede
LZA Senāta sēdē 11. dec. par LAB sadarbību ar LZA, LAB pārstāvju viesošanos Gruzijas Nacionālajā
zinātľu akad., lit. izstādes "Somija un Latvija laiku lokos", kā arī vairāku mākslinieku gleznu un zīm.
izstādes atklāšana LAB 12. dec.] // Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās
zinātnes. - 62. sēj., Nr. 1 (2008), 77., 78., 84.-85., 88., 89., 90. lpp.
Zinātnes dzīves hronika: janvāris; februāris; marts: [arī par pasākumiem LAB: izstādes "Ai, māsa
Lietuva" un lietuviešu māksl. Ē. Šemetuļska darbu atklāšana 5. febr., izstādes "Johana Kristofa Broces
zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana un J. K. Broces sēj.
"Estonica" prezentācija V. Vernadska Ukrainas Nacionālajā bibl. Kijevā 14. febr., "Informnauka"
(Krievija) dāvinājumu "Krievijas zinātniskās grāmatas, periodika un VINITI informatīvie izdevumi"
izstādes atklāšana 3. martā, Polijas Republikas vēstniecības grāmatu dāvinājums LAB 6. martā, izstādes
"Igaunija-Latvija 90" atklāšana 13. martā] // Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un
humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 3/4 (2008), 91., 92., 94., 95. lpp.
Zinātnes dzīves hronika: aprīlis; maijs: [arī par pasākumiem LAB: Šveices rakstnieka P. Nizona
lasījums un diskusija 2. apr., izstādes "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" atklāšana 15. apr., izstādes
"Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" atklāšana 18. apr., Starptautiskais Šveices lasītavu salidojums,
izstāde "Jaunā Šveice. 1831-1900. Šveiciešu emigrācija Amerikas Savienotajās valstīs" 9. maijā] //
Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 5 (2008), 87.,
90., 91., 94. lpp.
Zinātnes dzīves hronika: septembris; oktobris: [arī par pasākumiem LAB: LAB, LZA un Ventspils bibl.
izstādes "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti" atklāšana Ventspilī Galvenajā bibl. 16. sept., Lietuvas
prezidenta V. Adamkus grām. "Bez noklusējumiem" atvēršana LAB 30. sept., Igaunijas Mākslas akad.
ceļojošās izstādes "Somugru cilvēku sejas" atklāšana 2. okt., izstādes par zinātľu vēsturi Baltijā, J.
Strupuļa zinātnei velt. medaļu ekspozīcijas atklāšana 10. okt., LU Latvijas vēstures inst. kopīgi ar LAB
sagat. grām. "Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma" prezentācija 11. okt.] // Latvijas Zinātľu
Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 62. sēj., Nr. 6 (2008), 49., 50., 51., 52. lpp.
Zinātnisko institūtu atklāta vēstule [Elektroniskais resurss]: [2008. g. 28. okt. LR Prezidentam V.
Zatleram, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, vad. J. Strazdiľam, Ministru
prezidentam I. Godmanim, LR Izglītības un zinātnes ministrei T. Koķei par finansējumu zinātniskajiem
projektiem 2009. g.; parakstījusi arī V/a "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka"] / inform. sagat. M. Kūle. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://www.leta.lv/archive_item.php?print=true&id=8374B769-86BC-4375-B9A0-B68... .
- Resurss aprakstīts 2008. g. 1. dec.
Zūle-Lapimā A. Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta izstāde par Augustu Bīlenšteinu [Elektroniskais
resurss]: [par teologam, valodniekam, folkloristam, vēsturniekam A. Bīlenšteinam veltīto izstādi no
LAB fondiem 2008. g. aug.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas",
2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=887. - Resurss aprakstīts 2008. g. 17. okt.
Acedemicieni din Letonia [Elektroniskais resurss]: [par J. K. Broces izstādi Sibiu pilsētā Rumānijā
2008. g. jūl.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Sibiu: Sibiu Standard, 2008. - Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas
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veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.sibiujobs.ro/pop_print_stire.php?stire_id=18913. - Resurss
aprakstīts 2008. g. 28. okt.
[Also about J. Ch. Brotze] // Nieobecna kultura: przypadek Inflant Polskich / K. Zajas. - Kraków, 2008.
- S. 30, 31, 325.
Balandţio 1 d. Nacionalinėje bibliotekoje įvyko leidinių parados iš Latvijos Akademinės bibliotekos
fondų "Ak, sese, Lietuva! Lietuvos ir Latvijos kultūriniai istoriniai ryšiai" atidarymas [Elektroniskais
resurss]: [2008. g. febr.] / naujieną parengė A. Poriete. - Tiešsaistes pakalpojums. - Vilnius: LNB, 2008.
- Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://www.lnb.lt/lnb/content/news.jsp?docLocator=08DBD3BEFBC711DC8F7A746164617373&pathI
d=&type=NEWS&sortBy=publishDateFromDese&inlanguge=It&categoryId=. - Resurss aprakstīts
2008. g. 4. jūl.
Brotze pärand Prahas [Electronic resource]: [īsa inform. par LAB veidotās J. K. Broces kolekcijas
izstādi Čehijas Zinātľu akad. Prāgā 2008. g. dec. un R. Pullata sast. grām. Johann Cristoph Brotze.
Estonica"]. - Online regime. - Tallinn: Eesti Instituut, 2008. - Title from WWW page. - Mode of access:
Internet. URL: http://www.kultuur.info/prindi.html?id=110876&op=naitus. - Description based on
resource as of: Dec. 19, 2008.
Johann Christoph Brotze und seine "Sammlung verschiedener liefländischer Monumente" [Electronic
resource]: [über die Ausstellung aus der Akademischen Bibliothek Lettlands in der Staatsbibliothek zu
Berlin - 17. Okt.- 22. Nov. 2008]. - Online regime. - Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin, 2008. - Title
from WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://staatsbibliothekberlin.de/deutsch/austellungen/jcbrotze. - Description based on resource as of: Dec. 15, 2008.
Drews J. Vorwort des Herausgebers: [im Text auch der Dank des Herausgebers A. Taimina, V. Mazulis
für die geleistete Hilfe bei der Einrichtung einer umfangreichen Ausstellung über J. G. Seume im
Baltikum, der Tagung Anfang Mai 2005 in den Räumen der Akademischen Bibliothek Lettlands] // In
Polen, Palermo und St. Petersburg: Vortr. der Colloguien zu Johann Gottfried Seume in Grimma, Riga
und Tartu 2003 und 2005 / J. Drews (Hg.). - Bielefeld: Aisthesis Verl., 2008. - S. [7]-8.
Eesti ja Läti 90. juubeliaasta naitus Riias: [sakarā ar Igaunijas 90 gades jubilejas izstādi LAB 2008. g.
martā; piedalījās arī prof. R. Pullats] // Tallinna Ülikooli. - N 7 (4 apr. 2008).
Expoziţia internaţionalǎ: "Moldova-Letonia: legǎturi ştiinţifice şi istorico-literare" [Electronic resource]:
[izstāde sadarbībā ar LAB Moldāvijas Zinātľu akad. Ekonomikas, finansu un stat. inst. velt. Latvijas
proklamēšanas 90. gadadienai 2008. g. nov.]. - Online regime. - Chisinau: IEFS, 2008. - Title from
WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://www.iefs.md/x_pdf/e-18xi2008.pdf. - Description
based on resource as of: Dec. 19, 2008.
Extindem arealul de colaborare ştiinţificǎ [Electronic resource]: [par Moldovas Neatkarības dienai (27.
aug.) veltīto izstādi "Moldova - Latvija: no senatnes līdz mūsdienām" un mākslinieku N. Paksadzes un
E. Grebas gleznu iastādes "Besarābijas motīvi" atklāšanu LAB 2008. g. aug.]. - Online regime. Chisinau: IEFS, 2008. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL:
http://www.iefs.md/x_hdf/letonia.pdf. - Description based on resource as of: Dec. 19, 2008.
Gelumbeckaite J. Geschichte allgemein [Electronic resource]: [Rez. über das Buch: K. Garber.
Schatzhäuser des Geistes: alte Bibliotheken und Büchersammlungen im Balticum (Köln: Böhlau, 2007,
474 S.); im Text ist auch die Sammlung von J. K. Brotze erwähnt]. - Art. in Online regime. - Title from
title screen. - Description based on resource as of: July 5, 2008 // H-Soz-u-Kult [Electronic resource]. (Den 24. Apr. 2008). - Online magazine. - Mode of access: Internet. URL: http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/id=10463&type=rezbuecher&sort=datum&order=down&search=gelumbeckaite.
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Interviu cu directorul Bibliotcii Judetene, dl. Onuc Nemes-Vintila [Electronic resource]: [also about
expoziţia de carte Romania şi Letonia in Europa Unita, in colaborare cu Biblioteca Academica din Riga
anul 2007] / O. Nemes-Vintila; interviewer V. D. Niculescu. - Online regime. - Brasov: Zile si Nopti,
2008. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL:
http://www.zilesinopti.ro/index.php?m=2&sp=2&art=1065. - Description based on resource as of: Dec.
15, 2008.
Kazakovich A. Friendship between countries [Electronic resource]: National Library of Belarus hosts
exhibition dedicated to 90th anniversary of Republic of Latvia, showcasing about 300 editions from
Latvian Academic Library . - Online режим. - Минск: нац. б-ка Беларуси, 2008. - Вид доступа: сеть
WWW.URL: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=3706. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
Kuliešiene S. Latvijos meno ir knygu parodos: [par Latvijas un Lietuvas proklamēšanas 90. gadadienai
velt. LAB sagat. grām. izstādi M. Maţvīda Lietuvas Nacionālajā bibl. Viļľā] // Tarp knygu. - N 5
(2008), p. 31-32.
Männa K. Kiiev tutvub Brotze pärandiga: [2008. g. febr.] // Tallina Ülikooli ajaleht. - N 4 (2008), lk.: ill.
Monatsbericht der Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz (SBB-PK) für Oktober 2008
[Electronic resource]: [über die Eroffnung Tafelausstellung "Sammlung der Zeichnungen und
Beschreibungen aus Livland von Johann Christoph Brotze in der Akademischen Bibliothek Lettlands"
am 16. Okt. 2008]. - Online regime. - Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin, 2008. - Title from WWW page.
- Mode of access: Internet. URL: http://staatsbibliothek-berlin.de/deutsch/monatsbericht/08_10.pdf. Description based on resource as of: Dec. 15, 2008.
Näyttely: Suomi ja Latvia - kulttuurriyhteyksiä kautta aikojen = Exhibition: Finland and Latvia - cultural
interaction over the years [Electronic resource]: [inform. par LAB izstādi "Finland och Lettland kulturkontakter genom tiderna" ("Somija un Latvija laiku lokos") Somijas Nacionālajā bibl. atzīmējot
Latvijas Republikas 90 g. jubileju]. - Online regime. - Helsinki: Kansalliskirjasto, 2008. - Title from
WWW page. - Mode of access: Internet. URL:
http://www.kansalliskirjasto.fi/kulttuuritoiminta/tapahtumat/1221053009190.html;
http://www.nationallibrary.fi/culture/tapahtumat/1223119988492.html. - Description based on resource
as of: Dec. 19, 2008.
Österreich-Bibliothek Riga lädt ein: Theateraufführung in deutscher Sprache "Telefongespräche mit
Ernst Jandl: eine Telefonoperette von Klaus Siblewski" [Electronic resource]: [am Freitag, 10. Okt.
2008 in der Akademischen Bibliothek Lettland]. - Online regime. - Riga: LAB, 2008. - Title from
WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://www.acadlib.lv/jaunumi/teatris.htm. - Description
based on resource as of: Dec. 15, 2008.
Rotaru T. Moldova-Letonia: legǎturi ştiinţifice şi istorico-literare [Electronic resource]: [izstāde
sadarbībā ar LAB Moldāvijas Zinātľu akad. Ekonomikas, finansu un stat. inst. velt. Latvijas
proklamēšanas 90. gadadienai 2008. g. nov.]. - Online regime. - Chisinau: Acad. de Ştiinte a Moldovei,
2008. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL:
http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=1704&new_language=0.- Description based on resource as
of: Dec. 19, 2008.
Sammlung baltischer Zeichnungen und Beschreibungen von Johann Christoph Brotze aus der
Akademischen Bibliothek Lettlands [Electronic resource]: eine Ausstellung der Akademischen
Bibliothek Lettlands, in Zusammenarbeit mit der Botschaft der Republik Lettlands in der
Bundesrepublik Deutschland und der Staatsbibliothek zu Berlin: [17. Okt.- 22. Nov. 2008]. - Online
regime. - Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin, 2008. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet.
URL: http://staatsbibliothek-berlin.de/cgi-bin/drucken.cgi?deutsch/aktuelles/aus tellungen/index.html. Description based on resource as of: Dec. 15, 2008.
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Suomi ja Latvia - kulttuurriyhteyksiä kautta aikojen: 14.11.2008-14.2.2009 [Electronic resource]:
[inform. par LAB izstādi "Finland och Lettland - kulturkontakter genom tiderna" ("Somija un Latvija
laiku lokos") Somijas Nacionālajā bibl. atzīmējot Latvijas Republikas 90 g. jubileju]. - Online regime. Helsinki: Kansalliskirjasto, 2008. - Title from WWW page. - Mode of access: Internet. URL:
http://www.kansalliskirjasto.fi/kulttuuritoiminta/nayttelyt/rotunda.html. - Description based on resource
as of: Dec. 19, 2008.
Vystava praci Johanna Christopha Brotze v Praze [Electronic resource]: [2.-19. prosince 2008 se v
budove Knihovny Akademie ved ČR "Sbirka kreseb a popisu Livonska Johanna Christopha Brotze v
Lotyšske Akademicke knihovne" a predstavena kniha "Johann Christoph Brotze. Estonica" (R. Pullat.
Tallinn, 2006)]. - Online regime. - Česke republic: Skandinavsky dum, 2008. - Title from WWW page. Mode of access: Internet. URL: http://www.skandinavskydum.cz/cs/vystava-praci-johanna-christophabrotze-v-praze. - Description based on resource as of: Dec. 15, 2008.
Vystava praci Johanna Christopha Brotze v Praze [Electronic resource]: [2.12. 2008 v budove Knihovny
Akademie ved ČR "Sbirka kreseb a popisu Livonska Johanna Christopha Brotze v Lotyšske
Akademicke knihovne"]. -(Aktualne). - Online regime. - Praha: Česko-lotyšsky klub, 2008. - Title from
WWW page. - Mode of access: Internet. URL: http://www.lotyssko.unas.cz/clk/aktualne.htm. Description based on resource as of: Dec. 15, 2008.
Александрова Ю. 35 томов скорби: [о презентации уникального изд. - Книги памяти блокадников
Ленинграда в ЛАБ марта 2008 г.] // Вести сегодня. - N 60 (12 марта 2008), с. 2: ил. - Доступен
также электрон. ресурс: http://www.ves.lv/vs/0/38177/print.
Амалина А. Весна. Коровы прилетели: Барон Мюнхгаузен справил свой день рождения в 13
часов 64 минуты. Гостей приветствовала парящая в воздухе буренка: [в связи с. выст. с 288
юбилеем И. Г. Ф. фон Мюнхгаузена в БМА из ЛАБ и. др. фондов мая 2008 г.] // Телеграф. - N 90
(6 мая 2008), с. [1], 23: ил.
Амалина А. О любви - словами классиков и своими: в Риге отметили День славянской
письменности и культуры: [в ЛАБ 2008 г. мая] // Телеграф. - N 101 (29 мая 2008), с. 16: ил. Доступен также электрон. ресурс: http://www.leta.lv/rus/archive_item.php?print=true&id=358AEF96C9E-42CB-A216...
Анисимова Л. Полеты наяву: [в связи с выст.В. Гончарук в ЛАБ апр. 2008 г.] // Вести сегодня. - N
85 (12 апр. 2008), с. 11: ил.
Антоненко О. Чем Латвия удивила научный мир: [о самых значимых достижениях ученых в
Латвии за 2007 г. и изд. "Маленькие города и деревни Латвии" серии Monumente ЛАБ] //
Телеграф. - N 33 (18 февр. 2008), с. [1], 4: ил. - Доступен также электрон. ресурс:
https:www.lursoft.lv/library?.
Антропов П. Круглы стол в Риге: "Валентин Пикуль - гордость России и Латвии" [Электрон.
ресурс]: [в рижском Доме Москвы 8 июля 2008 г., орган. Информ. деловым центром СанктПетербурга в Риге и ЛАБ, в дискус. приняла участие также директор ЛАБ В. Коцере]. - Online
режим. - Рига: Cordex Media, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.balticcourse.com/rus/kruglij_stol/?doc=3132&ins_print. - Ресурс описан 18 дек. 2008 г.
Антропов П. Мюнхгаузен мимо пролетел ...: [о выст. посвящ. 288-й годовщине И. К. Ф. фон
Мюнхгаузена, организовонной ЛАБ и центр. б-кой БМА] // Час. - N 91 (14 мая 2008), c. 12: ил.
Беларусь - Латвия: диалог истории, науки и культуры [Электрон. ресурс]: [в связи с открытием
выст. из фондов ЛАБ и фотовыст. Я. Глейзда "Исполнение мечты" в Нац. б-ке Беларуси 29 окт.

25

2008 г. посвящ. 90-летию провозглашения ЛР]. - Online режим. - Минск: Нац. б-ка Беларуси,
2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL:
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news/print_detailed_news?param0=7709&lang=ru
&rubricId=894. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
Беларусь - Латвия: диалог истории, науки и культуры [Электрон. ресурс]: [в связи с открытием
выст. из фондов ЛАБ и фотовыст. Я. Глейзда "Исполнение мечты" в Нац. б-ке Беларуси 29 окт.
2008 г. посвящ. 90-летию провозглашения ЛР]. - Online режим. - Минск: Интерфакс-Запад, 2008.
- Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.interfax.by/event/29145. - Ресурс описан 11 дек. 2008
г.
В Минске работает выставка "Беларусь - Латвия: диалог истории, науки и культуры" [Электрон.
ресурс]: [в связи с открытием выст. из фондов ЛАБ и фотовыст. Я. Глейзда "Исполнение мечты"
в Нац. б-ке Беларуси 29 окт. 2008 г. посвящ. 90-летию провозглашения ЛР]. - Online режим. Минск: БелаПАН, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL:
http://naviny.by/rubrics/culture/2008/10/30/ic_news_117_300736/print.
См. также: http://www.newsdate.by/culture_80269.html; http://news.np.by/message280627. - Ресурс
описан 11 дек. 2008 г.
В унiверситетi вiдбулась науково-практична конференцiя "Украiна та Польща на мiжнароднiй
аренi (кiнец XX - початок XXI столiття)" [Электрон. ресурс]: [также о реф. директора ЛАБ В.
Коцере "Роль Латвiйськой Академiчноi бiблiотеки в латвiйсько-украiнсько-польскому
мiжкультурному дiалозi", участии рук. Укр. информ. цетра в ЛАБ С. Дзилна 18-19 сент. 2008 г.]. Online режим. - [Украiна]: Миколаiвський Державний гуманiтарний ун-т iм. П. Могили, 2008. Вид доступа: сеть WWW.URL:
http://www.kma.mk.ua/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=60&cntnt01showtempl
ate=false&cntnt01returnid=15;
http://www.kma.mk.ua/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=60&cntnt01returnid=1
5. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
Ватолин И. Валентину Пикулю - 80: юбилей писателя отметят в России и Латвии: [в связи с
юбилеем писателя В. Пикуля (1928-1990) в ЛАБ 2008 г.] // Час. - N 99 (26 мая 2008), с. 4: ил.
Ватолин И. 80-летие Пикуля: время пошло!: [о мероприятиях в честь 80-летия В. Пикуля (19281990), также о выст. в ЛАБ июля 2008 г.] // Час. - N 129 (9 июля 2008), с. 4: ил. - Доступен также
электрон. ресурс: http://www.chas-daily.com/win/2008/07/09/g_021.html?r=32&printer=1&.
Ватолин И. Все о Пикуле: в Риге открылась выставка о жизни и творчестве писателя: [в честь 80летия В. Пикуля (1928-1990) в ЛАБ 9 июля 2008 г.] / в тексте высказывается также А. Вешняков,
Р. Чилачава // Час. - N 131 (11 июля 2008) с. 8: ил. - Доступен также электрон. ресурс:
http://www.chas-daily.com/win/2008/07/11/g_010.html?r=32&printer=1&.
Виставка "Колекцiя малюнкiв та описiв Лiфляндiї Iоганна Христофора Бротце у Латвiйськiй
Академiчнiй бiблiотецi" та презентацiя книги "Johann Christoph Brotze. Estonica" [Электрон.
ресурс]: [14 лютого 2008 р. в Киеве]. - Online режим. - Киiїв: Нацiональна библiотека Украiїни,
2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.nbuv.gov.ua/new/2008/02_latviya.html. - Ресурс
описан 4 июля 2008 г.
Выставка "Беларусь - Латвия: диалог истории, науки и культуры" [Электрон. ресурс]: [в связи с
открытием выст. из фондов ЛАБ и фотовыст. Я. Глейзда "Исполнение мечты" в Нац. б-ке
Беларуси 29 окт. 2008 г. посвящ. 90-летию провозглашения ЛР]. - Online режим. - Minsk:
Podzemka
Art
Gallery,
2008.
Вид
доступа:
сеть
WWW.URL:
http://podzemka.org/index.php?c=ar&i=827. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
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Выставка "Беларусь - Латвия: диалог истории, науки и культуры" откроется в национальной
библиотеке 29 октября [Электрон. ресурс]: [в связи с открытием выст. из фондов ЛАБ и
фотовыст. Я. Глейзда "Исполнение мечты" в Нац. б-ке Беларуси 29 окт. 2008 г. посвящ. 90-летию
провозглашения ЛР]. - Online режим. - Минск: новое Радио, 2008. - Вид доступа: сеть
WWW.URL: http://www.novoeradio.by/news/view_news/12801. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
Дзилна С. Украинский информационный центр Латвийской академической библиотеки:
становление и перспективы. - Библиогр.: с. 178 (4 назв.). - Рез. на укр., англ. яз. // Историчний
архiв: науковi студiї / Мiн. освiтi i науки України. Миколаївський державний гуманiтарний ун-т
им. П. Могили, Iн-т укр. археографiї та джерелознавтсва iм. М. С. Грушевського НАН України;
гол. ред. П. С. Сохань. - Миколаїв , 2008. - Вип. 1 (2008), с. 173-178: ил.
Доктора науки из Польши доказывали николаевцам о преимуществах вступления в Европейский
Союз [Электрон. ресурс]: [о науч.-практич. конф. в николаевском гос. гуманитарном ун-те им. П.
Могилы 18-19 сент. 2008 г.; также о реф. директора ЛАБ В. Коцере "Роль Латвийской
Академической библиотеки в латвийско-украинско-польском межкультурном диалоге", участии
рук. Укр. информ. цетра в ЛАБ С. Дзилна] / отд. связей с общественностью НГГУ им. П.
Могилы. - Online режим. - [Николаев]: Новости N - Николаевская обл. интернет-газ., 2008. - Вид
доступа: сеть WWW.URL: http://novosti-n.mk.ua/news/read/?id=8135&p. - Ресурс описан 11 дек.
2008 г.
Дубровский В. День рождения Kalve: [юбилей Латв. ассоц. малых и средних предприятий
"Kalve"; поздравление также от директора ЛАБ В. Коцере 2008 г.] // Час. - N 140 (24 июля 2008),
с. 3: ил. - Доступен также электрон. ресурс:
http://www.leta.lv/rus/archive_item.php?print=true&id=53354B5D-3976-4D91-9B38...
Дубровский В. Долгая дорога к Памяти: [о торжеств. передачи более 30 т. "Книги Памяти"
блокадного Ленинграда ЛАБ 2008 г. марта] // Час. - N 51 (13 марта 2008), с. 7: ил. - Доступен
также электрон. ресурс: http://www.chas-daily.com/win/2008/03/13/g_016.html?r=32&printer=1&;
http://www.leta.lv/rus/archive_item.php?print=true&id=A19DD068-A343-4E58-84B...
Иоганн Христофор Броце: (1742-1823) // Русские Латвии: каталог выставки / Т. Фейгмане, М.
Митрофанов, А. Гурин ... [и др.]. - Рига: Фонд Татьяны Жданок - русской школе, 2008. - С. 12[13]: ил.
Исследователи истории и културы русских в Латвии: [также о выст., посвящ. Покровскому
кладбищу в ЛАБ летом 2006 г.] // Русские Латвии: каталог выставки / Т. Фейгмане, М.
Митрофанов, А. Гурин ... [и др.]. - Рига: Фонд Татьяны Жданок - русской школе, 2008. - С. 76[77]: ил.
Казакова А. Дружим странами [Электрон. ресурс]: выставка, посвященная 90-летию со дня
провозглашения Латвийской Республики, открылась в национальной библиотеке Белоруси.
Около трехсот экспонатов здесь представила Латвийская академическая библиотека: [также о
презентации выст. "Исполнение мечты" фотохудож. Я. Глейзда]. - Online режим. - Минск: Нац. бка Беларуси, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL:
http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=3685. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
Kalve - 70 лет! [Электрон. ресурс]: Латвийская ассоциация малых и средних предприятий Kalve
торжественно отметила свое 70-летие: [в ЛАБ, поздравление также от директора ЛАБ В. Коцере
2008 г.]. - Online режим. - Рига: Информ. агентство "Европа-Балтия-Россия", 2008. - Вид доступа:
сеть WWW.URL: http://www.kapitalist.lv/2008-06-01/724.html. - Ресурс описан 12 янв. 2009 г.
Компанеец Ж. Честь имевший, или Как Пикуль попал в историю: [о выст. в честь 80-летия В.
Пикуля (1928-1990) в ЛАБ июля 2008 г.] // Панорама. - N 28 (11/17 июля 2008), с. 2: ил.
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Коняева И. Мелодия русского языка: [в связи с лит. чтениями "Все начинается с любви..." в ЛАБ
мая 2008 г. к Дню славян. письменности и культуры; беседа с координатором проекта И.
Коняевой] / записал С. Николаев // Час. - N 99 (26 мая 2008), с. 11: ил.
Культуру Украiни i Латвiї може поэднати барон Мюнхгаузен [Электрон. ресурс]: [о конф. в Риги
"Рiзноманiтнiсть культур: вiд минулого до майбутнього"; в тексте также упомянут культурный
диалог ЛАБ с Харьковом в связи с выст. о бароне Мюнхгаузена]. - Online режим. - [Киев]:
Iнтернет-холдинг "ОБОЗ.ua", 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL:
http://oglyadach.com/news/2008/5/29/195452.htm. - Ресурс описан 11 дек. 2008 г.
Лебедева Н. День дискуссий: [о дискус. "круглого стола" "Большое чтение. Роль перевода в
межкульторном диалоге" в ЛАБ февр. 2008 г.; модератор дискус. В. Коцере] // Вести сегодня. - N
49 (28 февр. 2008), с. 12. - Доступен также электрон. ресурс: http://www.ves.lv/vs/0/36911/print;
http://www.leta.lv/rus/archive_item.php?print=true&id=43F96F53-DBB0-472F-B7B...
Лебедева Н. Женщины и природа: [о выст. худож. Ф. Шалаева в галерее Bastejs 2008 г. июня в
которой участвовала дир. ЛАБ В. Коцере] // Вести сегодня. - N 132 (10 июня 2008), с. 11: ил. Доступен также электрон. ресурс:
http://www.leta.lv/rus/archive_item.php?print=true&id=B51F5E28-C039-469C-A1D0-...
Лебедева Н. Кукла для Валентина Пикуля: [о мероприятиях в честь 80-летия В. Пикуля (19281990); также о выст. в ЛАБ организованной дир. ЛАБ В. Коцере] // Вести сегодня. - N 155 (9
июля 2008), с. 2: ил.
Лебедева Н. Морская душа русского писателя: [о выст. в честь 80-летия В. Пикуля (1928-1990) в
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