
1. 14. RTU ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA 

1990. gads iezīmēja jaunu un būtisku pārmaiņu sākumu RTU Zinātniskās bibliotēkas 
(ZB) vēsturē. Izmaiņas RTU struktūrā, studiju programmas un pētniecības darbā, kā arī 
izmaiņas visas valsts izglītības sistēmā izvirzīja jaunus uzdevumus un mērķus arī RTU ZB. 
Literatūras komplektēšanas līdzšinējās metodes un avoti, kā arī esoša informācijas sistēma 
nevarēja apmierinat aizvien pieaugošās studentu un macībspēku informatīvas vajadzības. 

1990. gada RTU ZB strādaja 127 darbinieki, dokumentu krajumu veidoja 2 123 481 
eksemplars, lasītaju skaits- 14 167, bet apskata posmā šie rādītaji būtiski mainījas, skat. dia
grammas 1. 7.-1. 9. Bibliotēka pirmo reizi kopš Atmodas sakuma saņēma no Kultūrkapitāla 
fonda ap 600 eksemplāru arzemju tautiešu dāvināto izdevumu. Bet bijušas cariskas Krievijas 
lvanovas apgabala Zinātniskajā bibliotēka arvien vēl atradas Pirma pasaules kara laikā 
evakuēta RPI bibliotēkas fondi un arhīva materiali, tāpēc tika atsakta darbība to atgūšana, 
tomēr šie centieni beidzās neveiksmīgi. 1990. gadā RTU izveidoja jaunu fakultati- Latvijas 
Jūras akadēmiju un jaunu ZB struktūrvienību- Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēku, kura 
saņēma no RTU ZB krājuma 411 eksemplarus dažādu izdevumu studiju procesa vajadzībām. 

Nākamajā gadā (1991) RTU pievienoja Ļeņingradas Dzelzceļa transporta inženieru in
stitūta Rīgas filiali, bet tas bibliotēku iekļava RTU ZB sastava ka filialbibliotēku, ta atradas 
TMF Dzelzceļa transporta institūta telpās Indriķa ielā 8. Savukārt, sakarā ar Valmieras MKP 
likvidēšanu beidza pastaVēt ZB struktūrvienība- Valmieras MKP bibliotēka. 

1. 7. diagramma 
RTU ZB darbinieku skaits (1990-2008) 
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1. 8. diagramma 
Zinātniskās bibliotēkas krājuma apjoms (1990-2008) 
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1. 9. diagramma 
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Zinātniskās bibliotēkas lasītāju skaita dinamika (1990-2008) 
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LR MP 1991. gada 27. martā pieņema lemumu «Par iespieddarbu obligāto bezmaksas 
eksemplaru nosOtīšanas kārtību Latvijas Republika», ar kuru RTU bibliotēka tika iekļauta to 
iestažu un organizāciju skaitā, kuram bez maksas nosOtāmi iespieddarbu obligatie bezmak
sas eksemplāri. Ša lemuma noteiktajā kartība ZB saka saņemt iespieddarbus dabaszinātnēs, 
tehnika un tehniskajas zinatnēs, sabiedriskajās zinatnēs, mākslā un arhitektorā. Šaja gadā 
no darba aizgaja ilggadēja Komplektešanas nodaļas vadītaja Elvīra Medne, kura bibliotekā 
stradaja no 1972. gada, par jauno nodaļas vadītaju tika pārcelta Zinātniski metodiskās 
nodaļas vadītaja Filgita Kaminska. 

90. gadu sākuma Latvijas zinātniskajas bibliotekās strauji ienāca automatizācija. Arī 
RTU ZB talaka attīstība un izaugsme nebija iespejama bez automatizacijas ieviešanas. Lielo 
pārmaiņu laiks sākās 1993. gada rudenī, kad par bibliotēkas direktori 1993. gada augustā 
kļuva Aija Janbicka - RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultates zinātniskā 
līdzstrādniece. (1-67. att.) Šajā amata viņa stradaja visu apskata posmu. Jaatzīme, ka !īdz 
tam par bibliotēkas direktori no 1985. gada stradāja Ņina Kuzņecova. 

Jau 1993. gada rudenī bibliotēka iegadajas pirmos piecus datorus un sāka ieviest Latvijā 
pirmo Latvijas Universitātes bibliotēka izstradato bibliotēku informacijas sistemu (BIS) 
ALl SE. Līdz ar to RTU ZB pavērās jaunas, plašākas informācijas pakalpojumu sniegšanas 
un bibliotekas darba procesu automatizacijas iespejas. Gada beigās elektroniskaja katalogā 
bibliotēkas darbinieki ievadīja pirmos gramatu aprakstus. 

1993. gada sākumā no RTU atdalījas un kļuva par patstāvīgu augstskolu Latvijas Joras 
akadēmija. Tās bibliotēkai no RTU ZB krājuma tika atdoti ap 40 800 eksemplāru. Arī Rē
zeknē izveidoja patstāvīgu augstskolu, kurai nodeva likvidētā RTU Rēzeknes MKP bibliotēku. 



1994. gadā bibliotēka pārgāja uz pi1nīgu komp1ektēšanas un kata1oģizācijas procesu auto
matizāciju BIS ALISE un iegādājās jaunas apakšsistēmas: OPAC (elektroniskais katalogs 
online režīmā) un «Klasifikācija» (UDK). Sākās intensīva elektroniskā kataloga veidošana, 
ievadot tajā visu jaunsaņemto izdevumu bibliogrāfiskos ierakstus. Par Sorosa fonda granta 
līdzekļiem bibliotēka ieguva vēl piecus datorus un divus printerus. 

Lai veicinātu tālāku Latvijas zinātnisko un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību, 
1994. gada rudenī RTU ZB kopā ar deviņām lielākajām akadēmiskajām bibliotēkām nodibi
nāja jaunu profesionā1u organizāciju-Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). 
Par tās pirmo prezidenti kļuva RTļJ ZB direktore A. Janbicka. 

Sakarā ar automatizācijas paplašināšanos bibliotēkai bija nepieciešams direktora viet
nieks automatizācijas darbā. Par to kļuva RTU Skaitļošanas centra inženieris Juris Pavlovskis. 
Līdz ar viņa stāšanos amatā straujāk risinājās turpmākā automatizācija- bibliotēku pieslēdza 
globālajam datortīklam, kuru varē ja lietot lasītāji. Par Bibliogrāfijas nodaļas vadītāju iecēla 
Larisu Levinoku. Izmantojot BIS ALISE iespējas, Bibliogrāfijas nodaļa sāka sastādīt un 
izdot ikmēneša «Jaunsaņemtās literatūras biļetenu», ko elektroniski izsūtīja visām RTU 
fakultātēm, kā arī, pateicoties BIS ALISE piedāvātajiem līdzekļiem, tā sāka veidot RTU 
mācībspēku un darbinieku publicēto darbu datubāzi. 

Noslēdzot 1995. gadu, RTU Zinātniskā bibliotēka kopā ar Latvijas Akadēmisko biblio
tēku, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes bibliotēku, Latvijas Medicīnas 
bibliotēku, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēku, Patentu tehnisko bibliotēku, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Fundamentālo bibliotēku sāka izstrādāt projektu «Vienotais 
bibliotēku informācijas tīkls» (LATLIBNET). 

1996. gada pavasarī Latviju un arī RTU apmeklē ja ASV Melona fonda pārstāvis profe
sors R. Kvandts, lai iepazītos ar bibliotēkām un novērtētu fonda palīdzības iespējas Latvijas 
izglītības attīstībai, tieši atbalstot augstskolu bibliotēkas. Jūnijā direktore A. Janbicka pirmo 
reizi piedalījās IATUL (Starptautiskā tehnoloģisko universitāšu bibliotēku asociācija) orga
nizētajā konferencē «Bibliotēku līdzekļu un resursu vadība» Rolandē, Tventes Universitātē. 
Lai iegūtu radniecīgo ārzemju bibliotēku darba pieredzi un dibinātu sadarbības kontaktus, 
RTU ZB 1996. gadā kļuva par šīs asociācijas par biedri. 

No 1997. gada l. janvāra bibliotēka pārtrauca ievietot saņemto grāmatu kartītes tradi
cionālajos lasītāju kartīšu katalogos. Thrpmāk kartīšu katalogus ar jaunām kartītēm vairs 
nepapildināja, tādējādi informācija par jaunsaņemto literatūru bija atrodama tikai elektro
niskajā katalogā. Sākās bibliotēkas krājuma retrospektīvā konversija, t. i., !īdz 1994. gadam 
iegādātās literatūras pakāpeniska atspogulošana elektroniskajā katalogā. Bibliotēka turpinā ja 
saņemt ārzemju bibliotēku un izglītības i�stāžu literatūras dāvinājumus. Šajā gadā nozīmīgs 
dāvinājums - 683 grāmatas - pienāca no Mančestras Metropolitēna universitātes. To bija 
sarūpējis profesors 1. Krieviņš. 

Būtiski organizatoriski pārkārtojumi noritēja 1998. gadā. Apvienojot Mācību literatū
ras un Zinātniskās literatūras lasītavu, izveidoja Centrālo lasītavu, bet bijušās Zinātniskās 
literatūras lasītavas telpās iekārtoja interneta zāli ar datoru vietām. Katalogu zālē izvieto ja 
datorus literatūras meklēšanai elektroniskajā katalogā. Beidza pastāvēt Augstskolu problē
mu zinātniskās informācijas kabinets un Metodiskais kabinets. To funkcijas pārņēma citas 



struktūrvienības. Šajā gadā ilggadējai bibliotēkas galvenajai bibliogrāfei Ainai Ališauskai 
piešķīra RTU Goda darbinieka nosaukumu. 

1998. gadā RTU ZB atkārtoti apmeklēja ASV Melona fonda eksperti, lai izvērtētu bib
liotēkas darbu tās iekļaušanai Melona fonda palīdzibas sistēmā. Fonds bija gatavs finansēt 
jaunas bibliogrāfiskās informācijas sistēmas iegādi astoņām Latvijas lielākajām bibliotēkām 
kopā. Lai izvēlētos jaunu automatizācijas sistēmu, RTU ZB darbinieki piedalījas visās 
Latvijā izveidota «Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija (BITK)» piedavāto bibliotēku 
automatizacijas sistēmu INNOPACK, ALEPH500, VTLS, AĻISE demonstrēšanas skatēs 
un iepazinās ar to reālo lietošanu ārzemju bibliotēkās. Bibliotēkas - konsorcija dalībnieces 
pieņēma lēmumu par Izraēlas firmas EXLIBRIS izstrādātās bibliotēku informācijas sistēmas 
ALEPH 500 ieviešanu visās konsorcija sastāva esošajas bibliotēkās, t. sk. RTU ZB. Biblio
tēkas materialā bāze ievērojami papildinajas ar datoriem, kurus tā saņēma ka ASV Melona 
fonda dāvinājumu konsorcija sastāvā esošajām bibliotēkam. 

No 1998. līdz 1999. gadam septiņi RTU ZB darbinieki un RTU docenti K. Brīvkalns 
un M. Jure kopā ar Ziemeļ valstu Tehnoloģisko universitašu bibliotēkām piedalījas Eiropas 
Komisijas DG XIII ietvarprogrammas «Telematika bibliotēkās» finansētajā projektā DEDI
CATE (Distance Education /nformation Courses with Access Through nEtworks). Direktore 
A. Janbicka piedalījas projekta atklāšanas sanāksmē Čalmeras Tehniskajā universitatē Gē
teborgā un atskaites sēdēs ES XXIII direktorija Luksemburga. Projekta atklašana RTU ZB 
notika ievadseminārs, kuru vadīja Čalmeras Tehniskas universitātes bibliotēkas darbinieki 
t Johansone un J. Fjalbrants. 1999. gada septembri projekta dalībnieki piedalījās noslēguma 
pasākumā Tomņā, Polijā. Projekta rezultāta RTU ZB darbinieki kopa ar RTU mācībspēkiem 
izstrādāja informācijpratības kursus ķīmijā (CILC) un elektronika. Kursu CILC regulāri 
papildināja un atjaunoja, tas bija pieejams bibliotēkas mājaslapā. 

Līdz Rīgas astoņsimtgadei 2001. gada Rīgas dome nolēma atjaunot pirmo Rīgas Ratsna
mu, kura vieta tobrīd atradās RTU laboratoriju korpuss un Centrālā bibliotēka. 1999. gada 
janvārī Rīgas domes priekšsēdētājs A. Bērziņš noslēdza līgumu ar RTU rektoru E. Lavendeli 
par to, ka bibliotēkai līdz 1999. gada 1. septembrim jāatstāj telpas, piešķirot šim nolūkam no 
domes 500 000 latu ar nosacījumu, ka termiņa neizpildes gadījumā šī summa domei jāatdod 
atpakaļ. Steidzīgi bija jāatrod telpas, uz kurām parvietot bibliotēku. Ķīpsala, blakus Ķīmijas 
tehnoloģijas fakultātei atradās nepabeigta RTU ēka, iesākta celt 1985. gada. Sākotnēji tās 
pagrabstava bija paredzēta bumbu patvertne Studentu pilsētiņas iemītniekiem kara gadījumā, 
bet pārējos stāvos- RTU Celtniecības daļa, ķīmisko reaktīvu noliktava u. c. telpas. Nolēma 
šo ēku parbūvēt bibliotēkas vajadzībām. Pēc projekta izstrādāšanas (arhitekte leva Bērziņa) 
reālā pārbūve sākās tikai aprī!ī. Nebija garantijas, ka jauna ja ēkā varēs sākt darbu 1. septembri, 
tāpēc bibliotēkas krājumu un mēbeles, sakot no jūnija, pakāpeniski pārvietoja uz Ķīpsalas 
izstāžu zāles angāru. Bibliotēkas kolektīvs pirms tam veica lielu darbu krājuma sagatavo
šanā pārvešanai uz jaunām telpām - kopā ar macībspēkiem izvērtēja literatūru, atlasīja un 
norakstīja neaktuālos izdevumus. Notika arī organizatoriskas izmaiņas: atsevišķas struktūr
vienības likvidēja, apvienoja, reorganizēja. Piemēram, likvidēja Dai ļliteratūras abonementu, 
apvienoja Centrā1o lasītavu un Sociālo zinātņu literatūras lasītavu, apvienoja divus Mācību 
literatūras abonementus, reorganizēja Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes bibliotēku. Augusta 



sākumā pabeigtajā jaunbūves pagrabstāvā sāka izvietot Grāmatu krātuvi. Nepietiekama 
finanšu dēļ jaunajās telpās bija jāiekārtojas ar vecajām mēbelēm. Mācību literatūras abo
nementu pārcēla uz reorganizētās Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes bibliotēkas telpām. Visa 
pārcelšanās noritēja trīs mēnešu laikā, un jau 1999. gada 20. septembrī bibliotēkas jaunās 
telpas bija atvērtas lasītājiem. 1999. gada 10. decembrī notika oficiālā bibliotēkas atklāšanas 
ceremonija (1-68., 69. att.), kurā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš, RTU 
rektors E. Lavendelis, arhitekte 1. Bērziņa, celtniecības organizācijas «Garants» vadītājs 
R. Ginters, RTU, RTU ZB un citu bibliotēku pārstāvji. 

· 

2000. gadā bibliotēka sāka ieviest jauno bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 
(1-70. att.). Izveidoja sistēmas administratora amatu, kuru ieņēma galvenā bibliotekāre Sarmī
te Krauze. Izmantojot ALEPH 500, kļuva iespējama visu bibliotekāro procesu automatizācija. 
Bibliotēkas elektronisko katalogu iekļāva astoņu valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā, bet 
RTU ZB lietotāju datus ievadīja astoņu valsts nozīmes bibliotēku vienotajā lasītāju datubāzē. 
Vairs neizmantoja lasītāja kartes, to vietā bibliotēkas lietotājus apkalpoja, uzrādot RTU 
studenta vai darbinieka apliecību. Šajā gadā bibliotēkas sastāvā iekļāva likvidējamās Rīgas 
Aviācijas universitātes Zinātniski tehnisko bibliotēku ar 853 630 eksemplāriem lielu krājumu. 
Sākās šīs bibliotēkas integrēšana RTU ZB, izveidojot jaunu struktūrvienību- Aviācijas filiāli. 

2001.  gadā, kad starptautiskā akreditācijas komisija iepazinās ar RTU darbu, tā apmeklēja 
arī bibliotēku un pozitīvi novērtēja tās darbu. Turpinājās pārņemtās Rīgas Aviācijas univer
sitātes Zinātniski tehniskās bibliotēkas reorganizācija un krājuma izvērtēšana. Pārņemtajā 
bibliotēkas krājumā bija daudz novecojušas un RTU studiju programmām neatbilstošas 
literatūras, tāpēc filiāles darbinieki jaunās vadītājas A. Brasliņas vadībā veica lielu darbu 
tā sakārtošanā un pārvietošanā,jo ar IZM rīkojumu esošās telpas bija jāatstāj. 

2002. gadā pienēma grozījumus Bibliotēku likumā, turpmāk paredzot bibliotēku reģis
trāciju un akreditā�iju. Šajā gadā sistēmbibliotekāre S. Krauze pirmā no bibliotēkas darbi
niecēm ieguva Ziemeļ valstu mobilitātes grantu un mēnesi stažējās Helsinku Tehnoloģiskās 
universitātes bibliotēkā. Rudenī ZB ieviesa automatizēto dokumentu izsniegšanu/saņemšanu, 
dokumentu attālināto pasūtīšanu, rezervēšanu, lietošanas termiņa pagarināšanu. 

Nākamajā, 2003. gadā, RTU ZB reģistrēja Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar 
Nr. BLB 0245. Šajā gadā notika bibliotēku sistēmas ALEPH 500 versijas maiņa. Direktore 
A. Janbicka piedalījās un uzstājās ar referātu informācijpratības ekspertu konferencē Prāgā, 
ko organizēja UNESCO, ASV Nacionālais informācijpratības forums (NFIL) un ASV Na
cionālā bibliotēku un informācijzinātnes komiteja. 

Bibliotēka sadarbībā ar valsts aģentūru «Kultūras informācijas sistēmas» un pārējām 
astoņām valsts nozīmes bibliotēkām turpināja piedalīties projektos Vienotais bibliotēku 
informācijas tīkls LATLIBNET un valsts vienotā bibliotēku sistēma VVBIS, kā arī pro
jektā elektroniskās publikācijas, kurā bibliotēkas saņēma ievērojamu finansiālu atbalstu no 
Kultūras ministrijai piešķirtiem līdzekļiem datubāzu abonēšanai. Līdz ar to arvien jaunas 
datubāzes varēja piedāvāt lietotājiem. A. Janbicka un F. Muižniece šajā gadā nolasīja referātu 
starptautiskajā LATABA organizētajā konferencē Augstskolu bibliotēku krājumu veidošana. 

2004. gadā RTU ZB piedalījās UNESCO finansētajā Lietuvas projektā- Baltijas valstu 



pilotprojekta «Elektroniskas tēzes un disertacijas» (ETD). Ilggadējai bibliotēkas direktores 
vietniecei A. Brolišai piešķī ra RTU Goda darbinieka nosaukumu. 

2005. gada par bibliotēkas direktores vietnieci administratīvi saimnieciskaja darba 
saka stradat Ilga Neija, un visas bibliotēkas nodaļas un filialēs sakas aktīvs saimniecības 
labiekartošanas darbs. Nozīmīgs notikums rudenī bija Transporta filiales (bijuša Aviacijas 
filiale) atvēršana jaunas telpas Lomonosova ielas 1, 5. korpusa (/-71. att.) Līdz ar to bija 
pilnība pabeigta bijušas Rīgas Aviacijas universitates Zinatniski tehniskas bibliotēkas par
nemšana un ieklaušana RTU ZB sastava. 
' ' 

Latvija sakas bibliotēku akreditacija. 2006. gada 16. februarī Kultūras ministrijas Bibliotēku 
padome akceptēja Bibliotēku akreditacijas komisijas vērtējumu akreditēt RTU ZB par valsts 
nozīmes bibliotēku, un ta saņēma akreditacijas apliecību uz pieciem gadiem, skat. pielikumu 
nr. 6. Gada beigas, A. Brolišai aizejot pensija, par bibliotēkas direktora vietnieci saka stradat 
sistēmbibliotekare S. Krauze, bet viņas amatu parņēma galvena bibliotekare Oksana Zaiceva. 

RTU Zinatniska bibliotēka 2007. gadā kopa ar RTU atzīmēja savas pastāvēšanas 145. ga
dadienu. 145 gados bibliotēka kopa ar universitati bija izgājusi cauri sarežģītam vēstures 
līkloču ceļam- no nelielas bibliotēkas izveidojoties par nozīmīgu izglītības un informacijas 
centru Latvijā ar plašu tradicionālās iespiestas literatūras krājumu, elektroniskās informācijas 
resursiem un daudzveidīgiem pakalpojumiem informacijas meklēšana un dokumentu piegll.dē. 
No tradicionālās klasiskas bibliotēkas tā izaugusi par hibrīdbibliotēku. 2007. gada oktobrī 
bibliotēka rīkoja jubilejai veltītu starptautisku konferenci - Akadēmiskās bibliotēkas: no 
klasiskajām !īdz hibrīdām, kurā piecas bibliotēkas darbinieces nolasīja referātus. 

2007. gadā bibliotēkā darbu saka projektu vadītaja Ilrita Jundase, finansialu atbalstu 
ieguva divi bibliotēkā izstrādātie projekti. Šaja gadā bibliotēkas direktorei A. Janbickai, 
Lasītaju apkalpošanas nodaļas vadītajai Dz. Līdakai, Komplektēšanas nodaļas vadītājai 
F. Muižnieceī un Mācību literatūras nodaļas vadītājai ž. Tupiņai piešķīra RTU Goda dar
binieka nosaukumu. 

Lai uzlabotu lasītaju apkalpošanu, bibliotēka 2007. gadā kopā ar makslinieku dizaineri 
M. Heimrātu izstradaja bibliotēkas Centralas ēkas 2. un 3. stāva reorganizacijas un pārbūves 
planu, kuru izdevās realizēt pēc gada. Uz pārbūvēto 2. stāvu pārcēla 3. stāva lasītavu un 
abonementu. Par godu RTU pastāvēšanas 146. gadadienai 13. oktobrī notika stāva atklāša
na, kurā lasītajiem modernās un majīgas telpās vienuviet tika piedavati visi pakalpojumi: 
informācijas meklēšana, konsultācijas, literatūras izsniegšana uz majam, starpbiblioteku 
abonementa pakalpojumi, brīvpieejas krājuma izmantošana gan grāmatām, gan periodis
kajiem izdevumiem, ērtas lasītāju darba vietas. 2008. gada beigas RTU Goda darbinieka 
nosaukums tika piešķirts bibliotēkas bijušai direktorei Dz. Tomsonei, kā arī Bibliogrāfijas 
nodaļas vadītājai L. Levinokai, Kataloģizācijas nodaļas galvenajai bibliotekārei B. Tabūnei 
un Elektronikas un telekomunikāciju filiāles ilggadējai bibliotekārei A. Nātiņai. 

Bibliotēkas krajuma bija daudz retumu. Visvairak to bija Ķīmijas filiālē, kurā atradas 
18. un 19. gs. izdevumi (piemēram, Journal der Pharmacie für Arzte und Apotheker, 1794; 
Korrespondenzblatt des Naturforscher- Vereins zu Riga, 1880-1912; Rigasche lndustrie -
Zeitung, 1877-1906), kā arī daudzu ievērojamo ķīmiķu (Paula Valdena, Vilhelma Ostvalda, 
Augusta Ķešāna u. c.) darbi. 



RTU bija galvenā inženierzinātņu studiju programmu realizētāja valstī, un bibliotē
kas krājums, komplektēts atbilstoši šiem virzieniem, kalpoja arī kā svarīgs informācijas 
avots visas valsts tautsaimniecības attīstībai un bija nozīmīga Valsts vienotās bibliotēku 
informācijas sistēmas un Nacionālā krājuma sastāvdaļa. Krājuma nozaru profils aptvēra 
matemātiku, fiziku, ķīmiju un ķīmijas tehnoloģijas, datorzinātnes, enerģētiku, elektroniku, 
telekomunikācijas, mehāniku un mašīnbūvi, ražošanas tehnoloģijas, transportu, materiāl
zinātnes, būvniecības nozares, komerczinības, arhitektūru u. c. Lielākā daļa bibliotēkas 
krājuma bija iespiestā formā, bet arvien vairāk bibliotēka piedāvāja lietotājiem elektroniskos 
dokumentus- galvenokārt dažādas datu bāzes inženierzinātnēs un ekonomikā. 2008. gadā 
bibliotēka piedāvāja lasītājiem 10 datubāzes, no kurām astoņas - pilnteksta, kuras lietotāji 
plaši izmantoja (ikdienu bija ap 2300 pieslēgumu). 

Bibliotēka piedāvāja plašu pakalpojumu klāstu. Informāciju par visiem informācijas 
avotiem, elektronisko katalogu un pakalpojumiem varēja atrast RTU ZB mājaslapā. Tur bija 
arī pieeja bibliotēkas veidotajai bibliogrāfiskajai datubāzei RTU mācībspēku un darbinieku 
publicētie darbi. Centrālās bibliotēkas un visu filiāļu datortīkli bija pieslēgti internetam, 
ļaujot lasītājam meklēt informāciju globālajā tīmeklī un datubāzēs. Tās bija pieejamas visā 
RTU datortīklā, kā arī reģistrētajiem lietotājiem no jebkuras vietas RTU portālā ORTUS. 

Apskata posma beigās, 2008. gadā, bibliotēkā strādāja 74 darbinieki. Bibliotēkas 
struktūrā bija vairākas nodaļas un filiāles: Komplektēšanas nodaļa (vad. F. Muižniece), 
Kataloģizācijas nodaļa (vad. 1. Strade), Bibliogrāfijas nodaļa (vad. L. Levinoka), Lietotāju 
apkalpošanas nodaļa (vad. Dz. Līdaka), Grāmatu krātuve (vad. A. Ķempele), Mācību lite
ratūras nodala (vad. ž. Tupina), Sietuve (vad.l. Lagzdina), Kīmiias filiāle (vad. M. Piekuse), ' ' ' ' � 
Būvniecības un arhitektūras filiāle (vad. B. A.lere), Elektronikas un telekomunikāciju filiāle 
(vad. A. Brigmane), Transporta filiāle (vad. A. Brasliņa ), Dzelzceļa transporta filiāle (vad. 
1. Sika), Daugavpils filiāle (vad. G. Tjurina), Liepājas filiāle (vad. A. Raižģe) un Ventspils 
filiāle (vad.l. Kuročkina). (/-72., 73. att.) 

RTU Zinātniskā bibliotēka apskata posmā sagatavoja un izdeva 14 bibliogrāfiskos rādī
tājus. Piemēram: Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķu, profesoru Emīlijas Gudrinieces, 
Egona Lavendela, Rolanda Rikarda, Andra Strakova, Raimonda Valtera, Ojāra Neilanda; 
profesoru Imanta Meirovica, Veniamina Fabrikanta u. c. 



1-67. att. RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore 
Aija Janbicka (2005). 

1-68. att. Zinātniskās bibliotēkas centrālā ēka Ķipsalā. 



/-69. att. Bibliotēkas jauno ēku 1999. gadā atklāj RTU rektors Egons Lavendelis un Rīgas domes 
priekšsēdētājs Andris Bērziņš. 

1-70. att. Galvenā bibliotekāre Sandra Ansberga ievada pirmo grā matu aprakstu 815 ALEPHSOO. 



1-71. att. Transporta filiāles atklāšana jaunajās telpās. No labās: rektors Ivars Knēts, RTU Zinātniskās 
bibliotēkas direktore Aija Janbicka, bibliotēkas filiāles vadītāja Anita Brasliņa. 

1-72. att. Zinātniskās bibliotēkas administrācija. No kreisās: Juris Pavlovskis, Sarmīte Krauze, Aija 
Janbicka,llga Neija (2006). 



1-73. att. ZB noda!u un filiā!u vadītājas. No kreisās 1. rindā: M. Piekuse, L. Levinoka, Dz. Līdaka, 
A. Brigmane. 2. rindā: ž. Tupiņa, F. Muižniece, A. Ķempele, 1. Lagzdiņa, B. Ālere, A. Brasliņa, 1. Strade. 
(2006). 




