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gadu pasüta ap Il 00 periodisko iz
devumu nosaukumu, tai skaitā ap 
230 ·ārzemju žurnālu. Daudzus no 
tiem 1989. gadā esam sākuši saņemt 
pirmo reizi. To vidü ir gan tādi iz
devumi, kuri sākuši iznākt tikai ŠO· 
gad, gan arī !ādi, kurus tikai tagad 
mums izdevies iegüt sava fondā. 

Bibliotēka šogad saņem atjau
noto PSKP CI( informatīvo izdevu
mu <<113BECHUI UK Kncc" (ag
rāk iznāca 1919.-29. g.), kurā tiek 
sniegta informacija par PSKP CK 
darbību, publicēti lēmumi, vēstules, 
apskati, atsevišl}i partijas arhīva 
materiali u. c. dokum(·nti. Zurnāla 
3. numurā ievietots Ņ. Hruščova refe
rāts PSKP XX kongresā. Sogad sa
ņemam ilustratīvos sabiedriski poli
tiskos izdevumus «P0)1.11HA», 
«3XO nJJAHETbl», «CnYTHHK», 
kā arī žurnal us «AHr JJI15l», «AME
PHKA», «fYTEH TAf» («Guten 
Tag», VFR izdevums krievu val.). 
Tie ir krašņi, interrsanti žurnāli. 
Lasītajiem varam piedavāt informa
tīvos bijetenus «CTATHCTI14EC
KI1l1 nPECC-EIOJJJJETEHb» 
(PSRS Valsts statistikas komitejas 
izdevums), «COB ET CKA 51 nPH
EAJJHlKA» (TASS informācija) un 
izdevuma «CoBeTcr;aH rraHopaMa» 
pielikumu «HOBOCTH HAYKH I1 
TEXHHKI/l». 

Gribam pievērst lasltaju uzmanī
bu jauniem zinatniskajiem žurnā
liem «MATEMATWIECKOE MO
UEJJHPOBAHHE», «METAJJJIO
OPf AHYI4ECKA51 XYI1Vll151», 
«PACnJJABbl», «BbiCOI(04l1C
TbiE BEIUECTBA» (visi PSRS 
ZA izdevumi) un «TPY )].bi AME
PYIKAI-ICKOfO OEIUECTBA HH
)I(EHEPOB MEXAHYIKOB» 
(TRANSACTIONS of the ASME) 
serija «COBPEMEHI-IOE MAWH
I-IOCTPOEHHE». (Tagad saņemam 
septiņas no angļu valodas tulkotas 
šī žurnāla sērijas.) Sogad pirmo reizi 
ienāk arī PSRS ZA populārzinātnis
kais žurnals «3I-lEPfYI51: 3KOI-IO
MYJKA, TEXHHKA, 3KOJJOfH51», 
referath·ais žurnals «HETPA)l.H
UHOHHHbiE l1 B030EHOB
JJ51EN\b!E !1CT04Hl1KH 3HEP
rYUI», VDR Zinātr,m Akadēmijas 
izdevums «SPECTRUM». 
/ Jaunatni var interesēt žurnāla 
«TeXHHKa MOJJO)l.ClKH» pielikums 
«HTTM YMEJJEU» un žurnāls 
«lVlELODIE UND RHYTHMUS». 
Müsu lasītājiem piedāvājam jaunu 
žurnālu <<TE}\TRA VESTNESIS» un 
populiiro modes žurnālu «BURDA». 
Jaunsar,lemto periodisko izdevumu 
vidü ir arī jauni laikr::~ksti. 
Mēs pateicamies institüta profeso

riem un visiem, kuri ir nodevuši 
blbliotekai ārzemju braucienu laikā 
un zinatniskās sadarbības rezultāta 
iegütos izdevumus, ulļ ceram uz šo 
sadarblbu turpmāk. A. BROLISA 


