Informācijas meklēšanas ceļi
Meklēšanas rīks: Primo
Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
RTU ZB elektroniskais katalogs
Bibliotēkas veidotie informācijas resursi
Bibliotēkā (Paula Valdena iela 5)
Plauktu indeksi:
Arhitektūra
Teritoriālā plānošana

71

Teritoriālās plānošanas principi un prakse. Reģionālā pilsētbūvniecība un lauku plānošana.
Lauksaimniecības zemju plānošana. Lauku apbūves plānošana. Pilsētbūvnieciskā plānošana.
Urbānā attīstība. Apbūves platības. Pilsētu vai teritoriju vienības, zonas. Būvju izvietojums
pilsētā. Apbūves rajona situācijas plānojums. Satiksmes ceļi plānojums, projektēšana).
Ainavu arhitektūra

712

Ainavu un dabas pieminekļu aizsardzība

719

Arhitektūra

72

Arhitektūras teorija un filozofija. Tehnika. Arhitektūras vēsture. Mūsdienu arhitektūra.
Arhitektūrs detaļas un apdare. Dekorācijas ornaments. Arhitekti.
Ēkas kopumā

721

Sabiedriskās ēkas

725

Sakrālā arhitektūra

726

Izglītības, zinātnes, kultūras ēkas

727

Dzīvojamās ēkas

728

Mākslas mēbeles

749.1

Māksla

7

Mākslas teorija un filozofija. Mākslas periodi un fāzes. Skolas, stili, ietekme. Rūpnieciskais
reklāmas dizains u.tt. Nodarbošanās, profesijas un darbības veidi mākslā un izklaidē.
Tēlniecība
Tēlnieki (personālijas). Metālmāksla.

73

Dizains. Dekoratīvā un lietišķā māksla

74

Zīmēšana kopumā. Rasēšana. Tehniskie zīmējumi. Interjers.
Glezniecība

75

Grafiskā māksla

76

Būvniecība
Hidrotehnika kopumā

626

Aizsprosti un hidrostacijas

627

Dabisko ūdensceļu, ostu, piestātņu un krastu inženierija

628

Ūdensapgāde. Ūdens apstrāde. Ūdens patēriņš. Kanalizācija. Notekūdeņi. Notekūdeņu apstrāde,
likvidēšana, atkārtota lietošana. Pilsētas higiēna. Pilsētas sanitārās tīrības uzturēšana. Atkritumi.
Pasākumi pret rūpnieciskiem un citiem traucējumiem. Sanitāŗija. Ūdens apgāde. Kanalizācija.
Apgaismes tehnika.
Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

69

Būvfizika

69:53

Būvmašīnas

69.002.5

Ēku eksplutācija

69.059

Būvmateriāli

691

Ēku un būvju konstruktīvās daļas un elementi

692

Mūrniecība un ar to saistītie būvarodi

693

Ēku iekāŗtas, inženiertīkli un inženieriekārtas, aprīkojums

696

Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

697

Ēku aizsardzības pasākumi. Avāŗijas novēršanas pasākumi. Profilakse

699.8

•

Žurnāli nozarē par pēdējiem diviem gadiem atrodas Centrālā bibliotēkas lasītavā Paula
Valdena ielā 5, otrajā stāvā.

Citi resursi
Grāmatas un žurnāli RTU Arhitektūras fakultātes Metodiskajā kabinetā Rīgā, Ķīpsalas ielā
6.

Arhitektūra un būvniecība - raksti žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un
būvniecības nozarēs. Rakstu pilntekstus varat lasīt Centrālajā bibliotēkā, Paula
Valdena ielā 5, trešajā stāvā.

Arhitektūra
Māksla
Tehnika
LETA – nacionālā informācijas aģentūra
Letonika - latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, apkopo
vienuviet digitālos resursus par Latviju
LVS – Latvijas Valsts standarti
RTU izdevniecības e-grāmatas
E-grāmatas un e-žurnāli abonētajās datubāzēs
ProQuest Ebook Central – pilnteksta e-grāmatas, ko izdevušas pasaules
vadošās zinātniskās izdevniecības – Elsevier, Wiley, Springer, Oxford Press,
Emerald
E-grāmatas
SprigerLink datubāzes pilnteksta žurnāli un grāmatas – pilnteksta e grāmatas un žurnāli inženierzinātnēs, ķīmijā un materiālzinātnēs.
Ebscohost e-Book Academic Collection – pilnteksta e-grāmatu datubāze,
kura satur vadošo zinātnisko izdevniecību grāmatu angļu valodā.
ScienceDirect - Daudznozaru zinātnisko žurnālu datubāze, kas veido
izdevējs Elsevier.
Scopus – pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, radīta
zinātniekiem ātrai informācijas iegūšanai.
Wiley Online Library – pilntekstu zinātniski recenzēto žurnālu kolekcija.
Konsultācijas, semināri, nodarbības
Zvanīt uz tel.nr.

67089102

Rakstīt uz e-pastu

uzzinas@rtu.lv

