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RTU Zinātniskā bibliotēka ir Rīgas

Tehniskās universitātes patstāvīga

struktūrvienība. Bibliotēka sākusi

veidoties 1862.gadā kā pirmās

augstākās mācību iestādes Latvijā –

Rīgas Politehnikuma (RTU

aizsākuma) - bibliotēka.

RTU Zinātniskā bibliotēka

RTU Zinātniskajai bibliotēkai - 155
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Nodrošināt Latvijas 

tautsaimniecībai un sabiedrībai 

starptautiski konkurētspējīgu 

augstas kvalitātes zinātnisko 

pētniecību, augstāko izglītību, 

tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

 Nodrošināt RTU studiju 
procesu un pētniecisko 
darbību ar izcilas kvalitātes 
informāciju un pakalpojumiem, 
kā arī sniegt informacionālu 
atbalstu zinātnei, 
tautsaimniecībai un 
sabiedrībai;

 Attīstīt bibliotēku par modernu 
informācijas un izglītības 
centru, nodrošinot brīvu pieeju 
tās informācijai.

RTU Zinātniskā 

bibliotēka

Misija

RTU Zinātniskā bibliotēka
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Vīzija

RTU Zinātniskā bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēka ir valsts nozīmes bibliotēka ar
modernu studiju un darba vidi valsts vienotā bibliotēku
informācijas sistēmā, ar raksturīgu tās krājuma specifiku,
daudzveidību un augstu kvalitāti, ar elektroniskajiem resursiem,
ar plašu to pieejamību, sniegtajiem pakalpojumiem lietotājiem un
kompetentiem profesionāliem darbiniekiem.
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 Likvidētas un izformētas:

• Nozaru literatūras nodaļa

• Informācijas un pakalpojumu 

nodaļa

 Paplašināta un pārsaukta 

Mācību literatūras un Ķīmijas 

nozares nodaļa

 Izveidotas jaunas nodaļas

Bibliotēkas lietotāju apkalpošanu 

nodrošina

 Krājumu veidošanas nodaļa

 Lietotāju apkalpošanas nodaļa

 Mācību un nozaru literatūras 

nodaļa

 Informācijas un tehnoloģiju 

nodaļa

 Filiāles Liepājā, Ventspilī, 

Daugavpilī, Cēsīs

RTU Zinātniskā bibliotēka

Bibliotēkas struktūra
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

UN UZDEVUMI
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Bibliotēkas lietotāju apkalpošana

RTU Zinātniskā bibliotēka

 Studiju procesā un zinātniskajā darbā 

nepieciešamās informācijas nodrošināšana

 Lietotāju informācijpratības veicināšana

 Augstas kvalitātes pakalpojumu  

nodrošināšana

 Modernas un patstāvīgo studiju veicinošas 

vides pieejamība bibliotēkas telpās 

 Valsts nozīmes bibliotēkas darbības 

nodrošināšana
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Bibliotēkas lietotāji

RTU Zinātniskā bibliotēka

 Kopējais studējošo skaits 14997

Ārzemju studenti        1674

Doktoranti                            588

 Akadēmiskais personāls 572

Profesori                              148

Asociētie profesori               107

Docenti                                 204

Lektori, asistenti                   113

 Pētniecības personāls                611

Vadošie pētnieki                   228

Pētnieki                               256

Zinātniskie asistenti            127

 IZV skolēni                                     48

 Citi RTU strādājošie

 RTU Absolventu asociācijas biedri

 Citi
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 Bibliotēka – atbalsts studiju procesā un pētnieciskajā darbā

 Trijstūris: bibliotekārs – akadēmiskais personāls – studējošais 

 Krājumā specifiski izdevumu veidi (mācību grāmatas, laboratorijas darbi, disertācijas 
u.c.)

 Mācību literatūras apjoms

 Nozaru princips

 Mainīgs lietotāju sastāvs (3 – 5 gadi)

 Katru gadu septembrī liels jaunu bibliotēkas lietotāju pieplūdums

 Informācijpratības lekcijas lielās auditorijās

 Liels (augošs) skaits ārzemju studentu

 Bibliotēkas lietotāji – autori (akadēmiskā personāla, pētnieku publikācijas u.c.)

 Bibliotēkas izmantošanas intensitāte atkarīga no studiju procesa un grafika 
akadēmiskajā gadā

 Nevienmērīgs apmeklējums

 Nevienmērīgs izdevumu pieprasījums

 Liels (augošs) attālināto apmeklējumu skaits

 Arvien lielāks pieprasījums pēc e- resursiem

 Bibliotēka – vide studijām, brīvajam laikam, atpūtai

 Mazs pieprasījums daiļliteratūrai, populārajiem žurnāliem

 Studenti neuzklausa pasniedzēju ieteikumus 

Augstskolas bibliotēkas lietotāju 

apkalpošanas specifika

RTU Zinātniskā bibliotēka



11

Informācijpratības apmācības 

bibliotēkas lietotājiem

RTU Zinātniskā bibliotēka

Lietotāju apmācību sistēma 

 ORTUS e-studiju vidē:

 Informācijpratības kurss jaunāko kursu studentiem "Ievads bibliotēkā"

 Izstrādes procesā jauni kursi

 Informācijpratības kurss ķīmijā

 Prezentācijas:

 "Ievads specialitātē: RTU Zinātniskā bibliotēka" 1. kursa studentiem 

 "Introduction to the Library" 1. kursa studentiem 

 Publikāciju reģistrs. Datubāze „Zinātne”. Datu ievade

 PowerPoint prezentācijas par: 

 ScienceDirect

 Wiley Online Library

 Ievads darbā ar Mendeley

 RTU Zinātniskās bibliotēkas abonētās datubāzes

 SCOPUS (spec. Būvniecības inženierzinātņu fakultātes maģistriem)

 SCOPUS / SCImago Journal Rank (spec. Tālmācības studiju centra 
doktorantiem)

 Lekciju "Ievads specialitātē: RTU Zinātniskā bibliotēka" 1. kursa studentiem organizēšana un 
vadīšana

 Nodarbības pēc pieprasījuma 

 Individuālās konsultācijas
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RTU Zinātniskās bibliotēka -

apmeklētājiem

RTU Zinātniskā bibliotēka

 Inženierzinātņu vidusskolas bibliotēkas funkcijas

 Telpu izmantošanas koordinēšana 

 Kopēji pasākumi ar RTU

 Bērni bibliotēkā

 Estētiskas un izglītojošas vides veidošana
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Lietotāju apkalpošanas kvalitātes 

uzlabošanai, papildināšanai

RTU Zinātniskā bibliotēka

 Bibliotēkas lietotāju interešu izpēte

 Akadēmiskā personāla sagatavotie mācību materiāli e- studiju vidē

 RTU izdotās e – mācību grāmatas

 Jaunās, modernās celtnes apgūšana

 24h lasītavas atvēršana

 Nozaru bibliotekāru darbības 

uzsākšana

 Vizuālās informācijas 

pilnveidošana

Laipns, pieklājīgs, 

atvērts sadarbībai, 

ar savu darbu apmierināts  

bibliotekārs!
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Kvalitatīvs 
studiju 

process

Vide

Studentu 
māja

Krājums

Kvalificēti 
darbinieki

Pakalpojumi
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Pakalpojumi

RTU Zinātniskā bibliotēka

 Izdevumu saņemšanas un nodošana

 E-resursi

 Izdevumu rezervēšana

 Lietotāju apmācības

 Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas

 Starpbibliotēku abonements

 Zinātnisko publikāciju organizēšanas rīks «Mendeley»

 Bibliotēkas krājuma papildināšana

 UDK indeksa piešķiršana

 Piekļuve internetam

 Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana

 Iesiešana

 Grupu un individuālās telpas

 Maksas pakalpojumi

 Utt.
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Bibliotēkas pakalpojumi pieejami vienuviet t.i. «zem viena jumta».

Bibliotēkas krājums inženierzinātnēs  un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs ir 
koncentrēts vienkopus, tas rada jaunas iespējas bibliotēkas attīstībā un 
pakalpojumu sniegšanā.

Lielākā bibliotēkas krājuma daļa ir izvietota brīvpieejā. Senāki izdevumi 
pieejami bibliotēkas krātuvē.

Bibliotēkas lietotājiem pieejamas pašapkalpošanās iekārtas un attālinātie 
pakalpojumi.

Ekrāni un projektori konferenču zālēs un grupu darba telpās.

Atvērts un caurskatāms telpu plānojums.

Bibliotēkas jaunajā korpusā izveidotas grupu un individuālā darba telpas,
kā arī daudz atvērta tipa darba vietas ar lielisku skatu uz Zunda kanālu un
Pārdaugavu.

Abas ēkas daļas ir savstarpēji savienotas, nav ierobežota kustība starp
abām daļām, ir pāreja uz Mācību literatūras abonementu un Ķīmijas filiāli.
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RTU Centrālā bibliotēka pēc nozīmes 

vai pielietošanas veida paredzēta

RTU Zinātniskā bibliotēka

 mācībām

 pasākumiem

 atpūtai

 informācijas iegūšanai
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Apkalpošanas punkti

2.st.

3.st.

1.st.

Info punkts 

2.st.
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Pagrabstāvs 

RTU Zinātniskā bibliotēka

 Krātuve
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 Ieeja bibliotēkā no Ķīmijas fakultātes puses un Zunda kanāla puses

 Bakalaura, maģistra darbu un citu materiālu iesiešana

 Informācijas / lietotāju apkalpošanas punkts

 Dators informācijas meklēšanai

 Pašapkalpošanās ēdamtelpa

 Skapīši mantu novietošanai

 Darba vietas

 Pāreja uz Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēku
 Grāmatu nodošana pašapkalpošanās automātā

RTU Zinātniskā bibliotēka

1. stāvs
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 Abonements – lasītava / Periodikas lasītava

 Informācijas punkts

 Rezervēto grāmatu brīvpieejas plaukts 

 Jauno grāmatu plaukts

 SelfChek automāts

 Individuālā un grupu darba telpas

 Konferenču zāle

 Atvērta tipa studiju vietas

RTU Zinātniskā bibliotēka

2. stāvs
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 Datori, internets, drukāšanas, skenēšanas un kopēšanas iespējas

 Atpūtas vietas

 Konferenču zāle

 Informācijas / lietotāju apkalpošanas punkts

 Maksājumu veikšana

 Atvērta tipa studiju vietas

 Bibliotekārs zvana attālumā

 Galda spēļu kolekcija

 Masāžas krēsls

 Gleznu izstādes

 Daiļliteratūras plaukts

RTU Zinātniskā bibliotēka

3. stāvs
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 Grupu darba telpas

 SelfChek automāts

 Atvērta tipa studiju vietas

 Pāreja uz Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēku

RTU Zinātniskā bibliotēka

4. stāvs
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 Individuālā darba telpas

 Retumu lasītava

 Atvērtā tipa studiju vietas

RTU Zinātniskā bibliotēka

5. stāvs
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Papildnorādes/palīdzība lietotājiem

RTU Zinātniskā bibliotēka
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Bibliotēka sociālajos tīklos

RTU Zinātniskā bibliotēka

Seko līdzi Zinātniskās bibliotēkas jaunumiem sociālajos tīklos:

 Facebook

 draugiem.lv

 twitter

 Zinātniskās bibliotēkas tīmekļa žurnāls «No bibliotēkas līdz 

zināšanām»



29

Paldies!


