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Техническая Информационная Библиотека – крупнейшая в мире библиотека по науке и технике –
приобретает и архивирует литературу по технике, математике, информационным технологиям, физике, химии и архитектуре на многих языках мира начиная с 1959 года.
Являясь частью ТИБ, отдел Восточной Европы приобретает и осуществляет доступ к различным
видам и формам документов, в первую очередь, к изданиям «серой» литературы, вышедших в Восточной Европе. Важным элементом фондов Восточно-европейского отдела являются научные журналы. По подписке поступает более 1700 наименований.
Техническая литература из Восточной Европы также интегрирована в каталоги цифровой библиотеки.
TIB – the world's largest library for science and technology – has been collecting and archiving literature in
the fields of engineering, mathematics, information technology, physics, chemistry and architecture in many
languages since 1959.
As a part of the TIB, the Eastern European Department is responsible for gathering and making available
various types of literature and of information formats, in particular «grey» literature originating from Eastern Europe. An important element of the Eastern European collection is scientific journals, with more than
1700 of them on subscription.
Eastern European technical literature is also an integral part of the digital library of the TIB.
Технічна Інформаційна Бібліотека – найбільша в світі бібліотека із науки та техніки – від 1959 року
купує та архівує літературу із техніки, математики, інформаційних технологіях, фізиці, хімії та архітектурі на багатьох мовах світу.
Як частина ТІБ, відділ Східної Європи купує та надає доступ до різних видів і форм документів,
в першу чергу, до «сірої» літератури, виданої в Східній Європі. Важливим елементом Східноєвропейських колекцій є наукові журнали, яких передплачується більше 1700 назв.
Технічна література із Східної Європи є також невід’ємною частиною цифрової бібліотеки ТІБ.
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