
ZB piedalās projekta 
izstrādē 

RTU Zinātniskā bibliotēka 
(RTU ZB) ir uzsākusi dalību 
DEDICATE (Distance Educa
tion Courses with Access Through 
Ņetwor~) projektā. ŗ~ir a~stip
nnāts Eiropas KorrnsiJas Dtrek-
torāta DG - XIII programmas 

«Telemātika bibliotēkās» ietvaros un ir veltīts tālmācības 
kursu izstrādāšanai informācijas iegūšanā un izmantošanā 
ar datortīklu palīdzību. RTY ZB šajā projektā ir iesaistījuši 
ziemeļvalstu- Zviedrijas Calmera Tehno- loģiskās uni
versi~tes, Linčēpin~s Te~ol~ģiskās ':1-ni_versitātes ~~ 
Helsmku Tehnoloģiskās umvers1tātes- bt bhotēku kolēg:~, 
kuri ir DEDICATE projekta partneri. Sadarbība starp 
Baltijas valstu un ziemeļvalstu tehnoloģisko universitāšu 
bibliotēkām iesākās 1996. gada ziemā, kad ar 
NORDINFO atbalstu tika sarīkota pirmā sanāksme šo 
bibliotēku direktoriem par elektrpniskajām informācijas 
~hnoloģijJrn biblio_tēkāS un ]asītāju _apmācī~u _informā~i
Jas mekf~sanā un 1zmantosanā rml- zīgajā tzdotās m
formācijas pieauguma un daudzo informācijas 
tehnoloģiju izvēles dažādības apstākļos. Ziemeļvalstu 
bibliot~kas lietotāji~m ap~āc}bu _kurs~s pie- .c!,ā':ā jau no 
80. gadtem, un tās Ir uzkrājusas lielu pieredzi saJā JOmā. 
Čalmera Tehnoloģiskās universitātes bibliotēka kopā 

ar citām Rietumeiropas au~stskolu bib~i?_tēkāŗnv l~kā no 
1994. lidz 1997. gadam Etropas KormsiJaS piesķirtā fi
nansējuma ietvaros izstrādājusi EDUCATE projektu, 
kura mērķis bija izstrādāt apmācības kursus irtformācijas 
iegūšanai ar datortīklu palīdzību atsevi~ķās nozarēs -
fizikā, elektronikā, un elektrotehnikā. Sis projekts ir 
ieviests 10 valstis. 

Uz EDUCATE projekta bāzes ir izstrādāts pamats 
DEDICA TE projektam, kurā pirmoreiz Eiropas Komi
sijas Direktorāta DG -XIII programmas «Telemātika 
bibliotēkās)) vēsturē piedalās arī Austrumeiropas biblio
tēkas. Līdztekus RTU ZB tajā vēl piedalās Tallinas 
Tehniskās universitātes, Kauņas Tehnoloģiskās univer
sitātes, Polijas Toruņas Nikolaja Kopernika universitātes 
~. Ungārijas V~spremas 'ŗehn?loģisķās ~ni':"~rsitātes 
btbwtēkas, kā arī Sefildas umversitāte LtelbntāntJā. 

Projekta ilgums ir 16 mēneši un mērķis - izveidot 
efektīvus tālmācības kursus informācijas iegūšanai un 
izmantošanai ar datortīkla palīdzību noteiktās inžen
ierzinātņu nozarēs. Vispirms tālmācības kursus apgūs 
RTU ZB darbinieku grupa, tā būs t.s. {{Apmācība trene
riem», tālāk šajos kursos tiks iesaistīti atsevišķī RTU 
mācībspēki un studenti, lai piemērotu kursus mūsu ie
spējām un vajadzībām. Kursu laikā tiks iegūtas un pār
baudītas pilnu dokumentu tekstu piegādes metodes ar 
interneta palīdzību. Visi projektā iesaistīto kursu dalīb
nieki kursu laikā sazināsies ar elektroniskās konferences 
palīdzību un ievietos izstrādātos materiālus www lapās. 

Projekta gala mērķis ir izstrādāt šādu tālmācības kursu 
izveidošanas un piedāvāšanas metodiku dažādās noza
rēs. Projekta dalībnieki varētu kļūt par šāda apmācības 
veida piedāvātājiem gan katrā valstī, gan visā Eiropā. 

Projekta izstrādes gaitā veidosies arī ciešāka sadarbība 
un pieredzes apmaiņa starp Austrumeiropas un Rietum
eiropas augstskolu bibliotēkām, kā arī tiks tuvāk ie
paz~tas dažādu tautu kultūras un pārvarētas svešvalodu 
barJeras. 
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