GRAMA TAS NO TALIENES
Pateicoti es Latvijas Republikas un atsevišķu RTU mācību
spēku kontaktiem ar ārzemēm un it īpaši ar tur dzīvojošiem
latviešiem, RTU Zinātniskās bibliotēkas fondi papildinājušies
ar daudziem vērtigiem ārzemēs izdotajiem izdevumiem.
Pirmais dāvinājums, ko Zinātnis
kā biblioteka saņema 1989. gada no
gale, ir Kanādā dzīvojošā tautieša
inženiera celtnieka Andreja Tomasa

atsūtītā o:Latviešu tehniskās !ermi
noloģijas vārdnica» 5 sējumos, ko

izdevusi Latviešu inženieru apvie
nība Kanādā. Sis izdevums ietver
tehniskos terminus latviešu, angju
un vācu valoda un ir viens no ne
daudzajiem šāda veida izdevumiem
republikā. L TTV pieprasa ne tikai
RTU pasniedzeji un darbinieki, bet
arī citu organizāciju un iestāžu sp"!
ciālisti. Ar šo izde\·umu var iepazī
ties ZB Bibliogrāfijas nodaļā.

Daudz emigrācijas latviešu dāvi
nāto grāmatu un žurnālu bibliotēka
saņēma no Latvijas Kultūras fonda
gan latviešu, gan angju valodā.

Dala literatūras bija speciāli sütīta
Rīgas Tehniskajai universitātei, bet
daju literaturas Kullūras fonds no
deva RTU, jo pec sava satura tā at
bilda mflsu augstskolas profilam.
No Latvijas Kullüras fonda biblio
teka sm�emusi davinājumus - 872
grāma!as un ap 500 žurnālu la:
viešu, angju, vācu valodā. No lat
viešu valodā izdotām grāmatam vis
I ielako ievērību guvušas A. Aizsil

nieka «Latvijas saimniecibas vēsture,
1914-1945» (Sundbyberg, 1968),
E. Andersona «Latvijas vēsture,
1920-1940: Ārpolitika» (Stockholm,
1982-1984) 2 sejumos un «Senie
kurzemnieki Amerikā un Tobago ko
lonizācija»
( Stockhholm,
1970),
E. Dunsdorfa «Kārja Ulmaņa dzive»
(Stockholm, 1978). Tie, kuri intere
sejas par Baltijas augstskolas dar
bību un \·ēsturi pēckara Vacija laib
posma no 1946. lldz 1949. gadam,
var ieoazHies ar trimdas latvieša ar-

hilekta Arnolda Gramatiņa sastadīto
grāma tu
«Baltijas
Universitate.
1946-1949», izdotu 1989. gadā Min
.s'ere. Sis izdevums ir bagats ar fo
tografijām, dokumentiem un plašu
uzziņu materialu.
Liels iE>guvums bibliotēkai ir La'
viešu Korporaciju Apvienības un
Studentu Konventa žurnals «Univer
sitas». Bibliotekas fonda ir no 1959.
lldz 1989. gadam izdotie žurnala
«Uni\'ersitas» numuri. Bez šī žuc
nala biblioleka saņemusi žurnāh•�
angju valoda no ASV: «Scientifi.·
American» (1969-1974), «Üpticll
Engineering:o
(1981-1984), «Re
\'ie\\'
of
scifntific
Instruments»
(1950-1971), «Mechanical Enginee
ring» (1943-1968), «Journal of the
Optical Society of America» (19421946, 1962-1974), «Popular Scien
ct�»
(1985, 1989). Ar šiem žurn;;.
Jiem !asītaji var iepazīi.ies ZB Zinat
niskās literatūras lasītava, pasūto:
tos no Grāmatu kratuves.
Liels literatliras klasts saņemts
dažadi.is zinali.1u nozares: ķīmija,
ekonomikā,
biznesā,
skaitjošanas
tehnikā, celtniecība un arhitektūrā
Dala šis literatüras jau nodota lasī
tilju rīcībā. Ipaši var alzīmet 2 sē
jumu grāmatu: Schiller Bradley R
The Economy Today (New York,
1986). Lielu pateicību esam parādii

Udo 1. Sietiņam, Ievai Stürei-Biuķei

un Latviešu Kultūras fonda Kalifor
nijas nodalai par atsūtīto literatüru
iirēja lirdzniecīuā, ekonomika un fi·
nanses. Ļoli interesanti ir atsevišķī
statistikas krājumi par biznesu, me
ncdžmentu un marketingu, pieme
ram, Anderson D. R. Statistics for
Business and Economics (St. Paui,
1987): Bof!en J. 1.. Shioman S. S.

Financial

Handbook

(New

York,

1964); Kinnear T. C., Bernhardt K.

L. Principles of Marketing (Dalla'l,

1983).
Pateicoties ārzemju latviešu davi
nājumiem, it īpaši Jurim Blodnie
kam no Ņūdžersijas un Ģirtam Kan
garam no Kalamazū, ieverojami pa
pildinājies Ķīmijas tehnoloģijas fa
kultates bibliotēkas fonds ar litera
tūru fizikālajā, organiskaiā un vis·
pārējā ķīmija. Sevišl�i liels ieguvums
ir specialie ž.urnali «Analytical Che
mistry», <<Journal of the American
Chemical Society», «Journal of th�
Organic Chemistry». Celtniecība�.
Arhitektūras un Inženierbūvju fakul
tāšu pasniedzejus un studentus va
retu ieinteresēt rokasgramatas un
enciklopedijas celtniecība un arhi
tektūra, piemēram, Merrilt F. S.
Building Construktion Handbook
(New York, 1958) un Clarke D. Tlle·
Encyklopedia of how it's built (New
York, 1979).
Tiem lasītājiem, kuri labi prot a:l
glu valodu un interesējas par vēs
turi, bibliotēka iesaka iepazīties ar
grāmatam: Langer W. L. An Encyk
lopedia of World History (Boston,
1952), Miller M. A. A New History
of the United States (New York,
1958) un Family Treasury of Great
Biographies (New York, 1970).
Interesi izraisa atsūtītas mācību
gramatas koledžām. Sīs grāmatas
nodotas RTU Vidējas un videiās
specialas izglīlības nodalas rīcībā.

Bibliotēkas kolektīvs pateicas vi
siem tautiešiem ārzemēs, it īpaši
Andreiam TOMASAM, Karlim PET
ROVSKIM, Jurim BĻODNIEKAM,
Ģirtam KAUGARAM, Udo 1. SIE
TlŅAM, Ievai STOREI-BLUĶEI,
Laurim KALNJŅAM, Ansim UIBO,
A. OZOLAM un daudziem citiem,
kas nežēloja laiku un līdzekjus, tā
papildinot RTU Zinātniskās biblio
tēkas fondu ar ārzemju literatūru.
Ceram, ka lasītāji šis pūles novērtēs.
F. KAMINSKA

E. MEDNE

