1. 18. ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
1958. gada 1. augustā pēc RPI atjaunošanas savas darblbas otro posmu sāka arī RPI biblio
tēka. Tās pamatu veidoja LVU bibliotēkas Tehniskā nodaļa, kurā bija apvienotas LVU Inže
nierceltniecības un Mehānikas fakultātes bibliotēkas, kā arī Ķīmijas fakultātes un Arhitektūras
katedras metodiskā kabineta bibliotēkas. Šajā laikā beidza pastāvēt Rīgas Pedagoģiskais institūts
un Ļeņingradas Neklātienes industriālā institūta Rīgas filiāle. Daļa no šo bibliotēku krājumiem
tika nodoti RPI bibliotēkai. 1958. /1959. m. g. tās krājuma apjoms bija 140 145 eksemplāru.
Šajā mācību gadā izveidoja RPI Centrālo bibliotēku un trīs filiāles - Ķīmijas fakultātes, Arhi
tektūras metodiskā kabineta un Sabiedriski politiskās literatūras bibliotēku.
Bibliotēkai paredzētās telpas Ļeņina ielā 1 vēl nebija izmantojamas, tāpēc Centrālā biblio
tēka un tās filiāles, izņemot Ķīmijas fakultātes bibliotēku, kas atradās ēkā Kronvalda bulvā
ri 4, darbību sāka LVU telpās Raiņa bulvāri 19 un Ļeņina ielā 32. Jaundibinātās bibliotēkas
12 darbinieku lielais kolektīvs četru mēnešu laikā veica krājumu pārņemšanu, jaunās literatūras
komplektēšanu un apstrādāšanu un lasītāju apkalpošanu Centrālajā bibliotēkā un filiālēs. Uz
jaunajām telpām Ļeņina ielā 1 pirmajā stāvā bibliotēka pārcēlās 1959. gadā. Pašreiz šajās telpās
atrodas RTU grāmatvedība, arhīvs un tipogrāfija.
1959. gada sākumā uz institūta jaunajām telpām Ļeņina ielā 1 no Ļeņina ielas 32 tika
pārvesti bibliotēkas filiāles sabiedriski politiskās literatūras fondi, no bibliotēkas Raiņa bulvārī
19, sabiedriski politiskās literatūras krājumi un katalogos neiekļautie vecie tehniskās literatūras
fondi, kopā ap 60000 vienības. No Kronvalda bulvāra 1 - apmēram 50000 neinventarizētu
Neklātienes fakultātes metodisko materiālu un programmu, no Raiņa bulvāra 19- Celtniecības
metodiskā kabineta 5396 grāmatas, bet no LVU Speckatedras Suvorova ielā 36 u. c.- apmēram
3600 grāmatu. RPI Centrālajā bibliotēkā uz laiku !īdz visa fonda pakāpeniskai pārvešanai tika
izveidots otrs lasītāju apkalpošanas punkts, vienlaikus mainot bibliotēkas struktūru- likvidējot
divas mantojumā saņemtās nelielās bibliotēku filiāles: Sabiedriski politiskās literatūras biblio
tēku un Celtniecības fakultātes metodiskā kabineta bibliotēku. RPI centra bibliotēkas fondu

pārvešanu uz jaunajām telpām realizēja 1959. gada vasarā un pilnīgi pabeidza jaunā mācību
gada pirmajās dienās. Grāmatu saiņošana, izsaiņošana un sakārtošana plauktos prasīja ļoti
daudz darba. Šajos darbos, it sevišķi grāmatu pārvešanā, bibliotēkai palīdzēja institūta studenti.
Pēc izveidošanas pirmajos trīs gados bibliotēkas darbinieku skaits vairāk nekā divkāršojās.
1958. gada beigās darbinieku kopējais skaits bija 12, pēc gada- 18, 1960. gada beigās- 21, bet
1961. gada martā- jau 27. Ne mazāk strauji pieauga arī institūta bibliotēkas grāmatu fondi,
ik gadus papildinoties par apmērām 20000-35000 vienībām. 1961. gada 1. janvārī tajos bija
jau 192 476 inventarizētas vienības, neskaitot vairāk nekā 65 000 programmu, kontroldarbu
un metodisko materiālu.
Institūta bibliotēkas fondu pieauguma ātrie tempi pāris gadu laikā pārsniedza Ļeņina ielā
1 projektētās bibliotēkas krātuves un darba telpu maksimālās rezerves, tāpēc jaunceļamajā
laboratoriju ēkā, Ļeņina ielā la, paredzēja uzcelt institūta bibliotēkas augošajiem apjomiem
un vajadzībām atbilstoši projektētas modernas telpas.
Bibliotēkas fondu papildināšanas avoti bija šādi: pērkot grāmatas Rīgas Bibliotēku kolektorā,
grāmatu tirdzniecības tikla veikalos Rīgā u. c. PSRS pilsētās, tos iegūstot no tehniska profila
institūtiem un organizācijām; periodikas abonēšana «Preses apvienībā»; grāmatu apmaiņā ar
PSRS un ārvalstu bibliotēkām; tās saņemot dāvinājuma veidā (1958./59. m. g. no saņemtā
grāmatu klāsta ap 4,5% bija dāvinātas)..
Bibliotēkas veidošanā aktīvi darbojās direktore Dzidra Tomsone, kura izstrādāja stratēģiju,
struktūru, krājuma sistēmu. Viņa dibināja plašus kontaktus ar ļoti daudzām PSRS augstsko
lu u. c. lielajām bibliotēkām, kā arī ārzemju bibliotēkām, apguva to pieredzi un ieviesa RPI
bibliotēkas darbā. Ciešas saites visos darbības posmos RPI bibliotēkai bija ar Latvijas Valsts
universitātes bibliotēku.
1958. /59. m. g. vidū lasītāju skaits bija 3126. Tika izveidota pirmā Studentu kopmītnes
bibliotēka Skolas ielā Il. Tā darbojās gan neilgu laiku un pēc gada tika slēgta. Kopš 1959. gada
lasītājiem pieejams bija arī Starpbibliotēku abonements. 1960. /61. m. g. izveidoja Komplek
tēšanas, Apstrādes un Bibliogrāfijas nodaļas. Sakarā ar lasītāju skaita strauju pieaugumu, kas
1961. gada sākumā jau pārsniedza 5000, radās nepieciešamība diferencēt literatūras izsniegša
nu- izveidoja divus atsevišķus abonementus (Mācību literatūras abonements un Zinātniskās,
sabiedriski politiskās un daiļliteratūras abonements), kas 1961. gada beigās tika pārveidoti par
specializētām lasītāju apkalpošanas nodaļām. 1960. gadā noorganizēja brīvu pieeju grāmatām,
žurnāliem un laikrakstiem. Šajā laikā izveidoja otru studentu kopmītnes bibliotēku Burtnieku
ielā 2a, kā arī Daugavpils un Liepājas Vispārtehnisko fakultāšu un Jelgavas Mācību konsul
tāciju punkta bibliotēkas.
Institūta bibliotēka grāmatu apmaiņu sāka 1960. gadā ar 107 partneriem 12 valstis. Pirmo
10 mēnešu laikā vien izsūtīja 338 un saņēma 872 sējumus. 1960. gadam pasūtīja 436 žurnālus,
no tiem 261 bija padomju, 175 ārzemjlt izdevumi.
Sakarā ar straujo institūta attīstību paplašinājās arī bibliotēkas darbība: palielinājās lasītāju
un iegādāto grāmatu skaits, veidojās jaunas nodaļas un filiāles. 1961. gadā izveidoja krātuvi un
sāka veidot katedru, kabinetu un zinātniskās pētniecības laboratoriju bibliotēkas, kas grāmatas
un žurnālus iegādājās ar RPI bibliotēkas palīdzību un atradās tās pārziņā. 1963. gadā izveidoja

Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes bibliotēku Ausekļa ielā 7/9, kuru 1969. gadā
reorganizēja par Radiotehnikas un sakaru fakultātes bibliotēku un pārvietoja uz Āzenes ielu
12 Ķīpsalā, izvietojot to jaunajā fakultātes ēkā. 1965. gadā bibliotēkas filiāles atvēra mācību
konsultāciju punktos Valmierā, Ventspili, Rēzeknē, Jēkabpilī un Gulbenē.
1965. gadā RPI izveidoja zinātniski tehniskās informācijas dienestu- Zinātniski tehniskās
informācijas biroju, kas vairāk nekā gadu !īdz tā reorganizēšanai un administratīvai pakļaušanai
institūta Zinātniskās pētniecības daļai darbojās bibliotēkas direktores vadībā.
Bibliotēkas sākuma posmā darbu sāka daudzi ļoti aktīvi un zinoši darbinieki, kuri izveidoja
stabilu bibliotēkas pamatu un veicināja tās turpmāko attīstību. Šie bibliotēkas darba entuziasti
bija: pirmā direktore Dzidra Tomsone, direktores vietniece Valentīna Gustsone, Bibliogrālijas
nodaļas vadītāja Alma Janoviča, galvenā bibliotekāre Ērika Celmiņa (izveidoja sistemātisko
katalogu), Komplektēšanas nodaļas vadītāja Ārija Ozoliņa, Ķīmijas fakultātes bibliotēkas
vadītāja Minjona Okrašinska, Mācību literatūras abonementa vadītāja Tija Gīze. (I-88. att.)
Lielas pārmaiņas bibliotēkas attīstībā notika laikā no 1966. !īdz 1969. gadam. Triju gadu
laikā Centrālā bibliotēka saņēma jaunas, plašas un moderni iekārtotas telpas institūta labo
ratoriju korpusā Ļeņina ielā la. (1-89. att.) Centrālās bibliotēkas platība palielinājās vairāk
nekā divas reizes, lasītāju vietu skaits trīskāršojās (no 60 !īdz 192 vietām). Izveidojās četras
specializētas lasītavas (mācību, zinātniskās, sabiedriski politiskās literatūras un mācību spēku)
ar plašu brīvpieejas krājumu. 1966. gadā jaunas telpas ieguva arī Daugavpils filiāle.
1965. gadā RPI bibliotēkai piešķīra 2. kategoriju, bet 1969. gadā- Zinātniskās bibliotēkas
nosaukumu. 1971. gadā no pārvietojamās bibliotēkas par filiāli tika pārveidota Kara katedras
bibliotēka. 1974. gadā uz Bibliogrāfijas nodaļas bāzes izveidoja Augstskolu problēmu zinātniski
metodisko kabinetu, 1975./76. m. g. - divus specializētos mācību literatūras abonementus
jaunāko un vecāko kursu studentiem un Ražošanas normatīvu un informatīvo izdevumu
nodaļu.
197 8. gadā Ķīpsalā Āzenes ielā 20 Rūtas Piešiņas vadībā darbu sāka jauna filiāle- Celt
niecības fakultātes bibliotēka jaunajā fakultātes ēkā. 1981. gadā tika atvērta vēl viena studentu
kopmītnes bibliotēka Laimdotas ielā 2a. 1983. gadā uz jaunām un bibliotēkai speciāli plānotām
telpām Āzenes ielā 14 /24 pārcēlās bibliotēkas Ķīmijas nodaļa (tās telpu apjoms palielinājās
7,5 reizes). 1989. gadā uz jaunajām, plašām telpām pārcēlās arī bibliotēkas Liepājas filiāle.
No 1958. !īdz 1990. gadam bib�otēkas lasītāju skaits, krājuma apjoms un citi bibliotēkas
darbu raksturojošie rādītāji nemitīgi palielinājās, pilnveidojās un paplašinājās darba for
mas. 1972. gadā tika saņemta miljonā grāmata, 1990. gadā bibliotēkas fondu krājumā bija
2132481 eksemplāri. 1990. gadā bibliotēkā strādāja 132 darbinieki, kuri apkalpoja 17511 lasītā
jus. Arī bibliotēkas struktūra darbības laikā mainījās. Mācību konsultāciju punktu bibliotēkas
Jelgavā, Jēkabpilī un Gulbenē tika likvidētas sakarā ar šo punktu slēgšanu. Daži bibliotēkas
attīstības rādītāji sniegti tab. 1. 46.

1. 46. tabula
RPI bibliotēkas attīstība (1958-1990)

Mācību gads

Kopējais fonda apjoms
(eks.)

Fonda pieaugums mācību gadā
(eks.)

Darbinieku
skaits

1958. /59.

140145

20185

13

1960. /61.

204276

27359

27

1965. /66.

634583

53877

43

1970. /71.

951586

121392

71

1975. /76.

1352128

88284

91

1980. /81.

1799561

133509

124

1985. /86.

2008169

112747

123

1990. *
Gada sakuma.

2132481

-

132

-

*

-

1990. gadā bija 12 abonementi un 12 lasītavas, no tām Rīgā atradās septiņi abonementi
un 10 lasītavas. Rīgā darbojās četras bibliotēkas filiāles (Celtniecības un arhitektūras nodaļa,
Ķīmijas nodaļa, Radiotehnikas un sakaru fakultātes bibliotēka un Studentu kopmītnes bib
liotēka). Piecas filiāles atradās citās Latvijas pilsētās- Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā
un Ventspili.
Diemžēl visi centieni atgūt Pirmā pasaules kara laikā uz Krieviju aizvestos <<vecās)) RPI
bibliotēkas fondus un arhīva materiālus, tāpat kā iepriekšējie centieni 20. un 30. gados, bija
nesekmīgi.
Visā darbības posmā notika plašs no jauna iegādātās literatūras popularizēšanas darbs:
izstādes, informācijas dienas, jaunumu biJeteni, literatūras apskati studentu grupās, publikā
cijas avīzē <<]aunais Inženieris>>, arī tikšanās ar literatūras un mākslas darbiniekiem, mutvārdu
žurnāli. Bibliotēkas darbinieki gatavoja pārraides studentu kopmītņu radiomezgliem. Mācīb
spēku informēšanai par jaunāko literatūru tika izmantota informācijas diferencētās sadales
sistēma, sniegtas rakstiskās biblļ9grāfiskās uzziņas daudzām zinātniskās pētniecības tēmām.
Notika nodarbības studentiem Zinātniski tehniskās informācijas pamatu kursā pēc 18 stundu
programmas (aspirantiem - 7 st.).
1961. gadā bibliotēkā izveidoja bibliogrāfisko uzziņu sistēmu. Lielu vietu tajā ieņēma tema
tiskās bibliogrāfiskās kartotēkas, piemēram, kartotēka <<Celtniecība un arhitektūra>> saskaņā
ar koordinācijas plānu tika veidota visas republikas vajadzībām. Vēl jāatzīmē RPI vēstures
kartotēka un RPI mācībspēku publikāciju kartotēka.
Bibliogrāfijas nodaļa sastādīja un RPI tipogrāfija iespieda mācībspēku publikāciju rādītājus.
Šajā jomā nozīmīgu devumu atstājusi bijusi Bibliogrāfijas nodaļas vadītāja Alma Janoviča, kura
likusi pamatus visam turpmākajam bibliogrāfiskajam darbam.
Studentu labākai nodrošināšanai ar mācību literatūru tika izmantota toreiz ļoti populārā
mācību grupu apkalpošana pēc literatūras iepriekšējās sadales metodes. Mācību literatūras iegā
de bija ļoti plaša- tika iegādāts noteikts mācību grāmatu eksemplāru skaits vienam studentam

dažādās studiju disciplīnu grupās. Ļoti populāra bija mācību un citas literatūras iepriekšējā pasū
tīšana pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem, kurus izskatīja bibliotēkas konsultanti- katedru
pārstāvji-un pasūtija vajadzīgo literatūru. Lai aktivizētu darbu ar mācībspēkiem un vairāk tos
iesaistitu bibliotēkas izmantošanā, bibliotēka organizēja «katedru dienas>>, kurās iepazistināja
katedru mācībspēkus ar bibliotēkas izmantošanas iespējām un literatūras klāstu attiecīgajās
studiju disciplīnās. Šim nolūkam tika veidota arī mācību nodrošināšanas kartotēka.
Ļoti lielu palīdzību ar padomiem un ierosinājumiem bibliotēkas krājuma veidošanā sniedza
katedru konsultanti - mācībspēki Arvīds Kanbergs, Pēteris Saveļjevs, Georgs Obuševs, Uldis
Brakanskis, Jānis Rozenkrons, Anatolijs Mahņitko, Anatolijs Magidenko, Juris Saulītis, Jāzeps
Ločmelis, Tālis Celmiņš, Klaudija Kaļiņina, Valentins Biķernieks, Valentīna Markitanova, Juris
Stabiņš, Uldis Sukovskis, Zigurds Markovičs, Zigurds Vīksne, Boriss Okss, Henrihs Vinovskis,
Alberts Vecsīlis, Andris Krēsliņš, Dzintars Aboliņš, Juris Vaļinieks, Velta Tupureina, Laima Neilande,
Fricis Avotiņš, Leonīds Osipovs u. c.
Sākot no 1958. gada, bibliotēka veidoja RPI (RTU) izdevumu un autoru darbu un aizstāvēto
disertāciju kolekciju.
70. gadu sākumā tika iegādāta kopēšanas tehnika «Vega>> un mikro filmu un mikrofišu lasīšanas
aprāti. Tajā laikā lielu palīdzību bibliotēkai sniedza studenti, kuri sabiedriskā kārtā palīdzēja
pārvietot grāmatas un veica citus palīgdarbus.
Bibliotēkas attīstībā ievērojama un paliekoša nozīme bija RPI Bibliotēkas padomei, kura no
1960. gada bibliotēkas administrācijai palīdzēja risināt daudzus svarīgus jautājumus. Padomē
strādāja visu fakultāšu un katedru pārstāvji (vairāk nekā 60), kā arī konsultanti no visām katedrām
un zinātniskās pētniecības laboratorijām. Konsultantus norīkoja ar rektora pavēli, ņemot vērā
katedru ieteikumus, to skaits pārsniedza 100. Bibliotēkas padomes sēdēs bibliotēkas direktore
parasti sniedza pārskatu par bibliotēkas darbu, tika vērtēts arī konsultantu darbs. Dažādos gados
aktīvi darbojās Bibliotēkas padomes priekšsēdētāji Voldemārs lvanovskis, Dzintars Aboliņš, Juris
Stabiņš, Andris Krēsliņš.
Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados lielu ieguldījumu bibliotēkas darbā devušas: Janīna Vētra
un Elvīra Medne - krājuma komplektēšanā; Regīna Rubene un Larisa Bondare- kataloģizācijā;
Rūta Piešiņa, Sarmīte Liepiņa, Ilze V$ldruma, Liesma Golvere, Diāna Ielīte, Ilgona Ungure, Aina
Ališauska - lasītāju apkalpošanā un krājuma veidošanā, Ilga Maskalāne - bibliogrāfiskajā darbā,
kā ari daudzi citi darbinieki.
RPI bibliotēkas direktores pienākumus no tās atjaunošanas brīža 1958. gadā !īdz 1984. gadam
veica Dzidra Tomsone. Pēc Dzidras Tomsones aiziešanas pensijā darbu turpināja Ņina Kuzņecova,
bet viņas ilgstošā atvaiļinājuma laikā- direktora v. i. Anna Broliša. {I-90., 91. att.)
1990. gadā RPI Zinātnisko bibliotēku !īdz ar augstskolas nosaukuma maiņu pārdēvēja par
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku [80].

88. att. Zinātniskās bibliotēkas lasītava Ļeņina ielā la.

89. att. Zinātniskās bibliotēkas vadība (1969). No kreisās 1. rindā: V. Gustsone- direktores vietniece,

Dz. Tomsone- direktore,Ļ. Tūtere- nodaJas vadītāja, E. Pučka- krātuves vadītāja;
otrajā rindā: L. Golvere- nodaJas vadītāja, M. Okraškina- ĶF bibliotēkas vadītāja un A. Garūta,
A. Ozoliņa, T. Gīze - nodaJu vadītājas.

90. att. Zinātniskās bibliotēkas direktore Ņina Kuzņecova (dzim. Krutjko).

91. att. Anna Broliša- Zinātniskās bibliotēkas direktora v. i.

