
Bibliotēka papildina 
savus literatūras 

krājumus 
1997. gada 31. oktobri Latvijā sācis dar

boties «Poligr?-fisko un citu izd~vumu 
bezmaksas obhgāto eksemplāru ptegādes 
likumS~>, kurš nosaka kārtību, kādā pub
liskai izmantošanai parcdzēto poligrāfis
ko izdevumu, elektronisko izdevumu un 
nep~bl~cēto I?at~riālu ~bligātie. ekSet:ņ-: 
plān p1egādājami LatviJas NanonālaJai 
bibliotēlci.i, kā arī kārtību, kādā obligātic 
eksemplāri tiek sadalīti šajā likumā mi
nētajām bibliotēkām. Likuma mērķis ir 
nodrošināt nacionālā kultūras mantoju
ma -visu Latvijas poligrāfisko izdevumu, 
elektronisko izdevumu un nepublicēto 
materiālu - mūžigu saglabāšanu, statis
tisku uzskaiti, bibliografēšanu, katalo
ģi.zēšanu un publisku izmantošanu . 
. Saskaņā ar šo likum~ izdevēji ~~us ob
hgātos eksemplārus ptegādā LatviJas Na
cionālajai bibliotēkai, lCas daļu no obli
gātajiem e~emplārieJ? n~dod citām bib
liotēkām hkumā notetktaJā kārtībā. 

Arī Rīgas Tehniskās universitātes Zi
nātniskā bibliotēka ir to bibliotēku skaitā, 
kuras saņem bezmaksas obligāto eksem
plāru- 1 eksemplāru no katra poligrāfiskā 
un katra elektroniskā izdevuma dabas zi
mtnēs, ekoloģi.jā, tehniskajās zinātnēs, 
sabiedriskajās zinātnēs, ekonomikā, māk
slā, arhitektūra un valodu apguvē, kā arī 
atsevišķus daiļliteratūras un citus popu
lārus izdevumus. Mūsu bibliotēkas lite
ratūras krājumi ievērojami papildināsies. 
Ir pamats cerēt, ka mūsu bibliotēkā būs 
atrodams katrs Latvijā iznāķušais iespied
darbs minētajās nozarēs. Sādā veidā ce
ram iegūt arī RTU mācībspēku Latvijā 
publicētos darbus, kā arī citu augstskolu 
izdevumus. Tikai diemžēl visiem ir zi
nāms, ka Latvijā neiznāk pārāk daudz grā
matu tehniskajās un citās RTU bakalau
rus, maģistrantus, doktorantus un mā
ctbspēkUs intercsējošās zinātnēs. 

Šā gadajanvāra pirmajā pusē bibliotēka 
bezmaksas obligātā eksemplāra ceļā jau 
saņēmusi 79 izde'ņlmus. To skaitā ir šā
das grāmatas: K.Steiners, B.Süiņa, Aug
stākā matemātika; Mehānikas terminu vārd
nica; Elektroenerģētikas pamatterminu skaid
rojošā vārdnica; Latvijas statistikas gadagrā
mata 1997; LattJijas darba likumu kodekss; 
Autortiesības; Antīkā un tliduslaiku filozofija; 
M.Dimde, Nostradams; D.E.Smits, Nado
nālti identitāte; E.H.Gombrihs, Makslas vēs
ture. Vēl var minēt arī šādus izdevumus: 
!Jaunsudrabiņš, Aija; K. Valdemtirs, Lietis'ķā 
un privātā sarakste; I.Utena, Cilvēks God
manis;].Gorders, Pasjansa noslēpums; U.Da
nella, Mākoņdeja; R.Lī, Liktenigā, izvēle; -
l.AnderS()~'v Z.l~aņinoks, Liŗ!ā ~āra grāma- ~ 
ta; M.Rittņs, Mtelasts ar Marttņu; Roka$..:.._ 
w-āmata sie!'ietei '98 u.c. 
Bibliotēka veiks pasāk:umus; lai obli

gātā :ksemplāra ~eļā iegū_~ literat~r:. OJ?e
ratīvt nonāktu p1e lasitāJtem. Vist s1e IZ

devumi tiks eksponēti «lnformācijas die-

(Nobeigums 7.lpp.) 



Bibliotēka 

(Sākums 6.lpp.) 
nās», kuras notiek pēc īpaša plāna vienu reizi 
mēnesī Centralajā bibliotēkā un filiālbiblio
tēkās. Šajā mācību gadā «Informācijas dienas» 
Centrālajā bibliotēkā notiks šādos datumos: 
P9.1)2. -13.p2.; 09.03. -13.03.; 13.04. -17.04.; 
11.05 - 15.05.; 15.06. - 19.06. Izmantojot 
datortehniku, katru mēnesi tiks izdots iaun
saņemtās literatūras biletens. Tuvākaji laikā 
tiks palielināts datoru skaits katalogu zālē, lai 
lasītāji paši varētu meklēt literatūru elektro
niskajā katalogā un sekot bibliotēkas fondu 
papildinājumiem. Informācija par jaunsa
ņemto literatūru būs atrodama arī RTU Zi
nātniskās bibliotēkas WWW !apā Internetā 
(http://www.rtu.lv./wruw _ zb/rtu _ zb.htm). 
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