
RPI biblotekai 
nepieciešami labi 

katalogi 
Reizē ar Riga,s Polttehnis<kā iln!Sti

tūta nodibināšanos orga�n,!Zējās arī 
institūta .bLbliotēka. 

P<kmo sma,gāko darba posmu jau
nās bLbliotē!kas vestu,rē - 150.000 
vienīlbu lielā g1rām.atu fonda pār
ņemšalnu U..'1 a;r to saJstīto pāJr.iJnv.en
'tariz.Ma,nu rpilnīgi pabeidza 4,5 mē- 1 
nešos -- ·decembra o�ra,jā pusē. 
Pa•veilktā danba rezultātā tika uz- 1 
sk1a'Ltīts RPI bibliotē.kas �onds, k·ma 1 
pamatā ir :no P. ::-:tučkas LVU Zi
nāJbnislkas biJbliotēk,as pārņelllllto fi
liā]u - ķīmijas f.a:1<!ul<tāltes bLbliotē
kas wn bij. tehnlskā�s Ji.teraJtüras no-

' da.ļas fondi, ik,a:m īsā laLkJ. pievieno
ja va.kāJkus sLkus, joprojām vēl ne
ka.taQoģizēttus gramatu fo111d1Us 
kopskailā ·<>�Pmēram 30.000 e'ks. 

Lai visalS šīs institūta bibLiot-ēlka,s .1· 
rīcībā esoš·ā'S �:-āmatu bagāltība,s 
lasītaji pilnībā varē.tu izmantot, ne
piecieš,ami la1bi ka:taJogi. Diemžēl 
no LVU ZLnātni.skās bibliotēkas 
ma;ntotie tkaJtalogi (iasīrt:āju ,aJ,fabēti·s
kals un sistematis�ka·is katalogs) 
ne�:;pēj būt pRJr ģemerālajiem lasītāju 
katalogiem visam RPI bibliotēkoo 
fondam, jo all' neizsmeļošu preci.zitāti 
d<t�:>poguļo tVk1ai apr.1ēram pusi no bij. 
t!�hniskās lit. nod. grāmart:u fonda, 
nemaz .nefiUillā:jot p<Vr iepriekš minē
tajiem 30.000 n�ka,taJoģizēto grā
matu. Ar laJilm, p;-otams, fUilldamen- 1 
talās bibliotēkas la5īltāju ikatalogiem · 

būs jāatspoguļo q.ri fH!āles - Ķī
mijas fak. bibUot�kas fonds. MLnē
tajiem kartJalogiem trŪJ!rumi ir ne ti
ka-i to nepiLnīgumiī, biblioteikārā a'P
rak9ta mepmcizitāt� .. :bet, kas ir vis
nepa,tīlkamāJk un s:nagāik izjūtams l<a
sītājiem - ltieši si.stemātiskā kataJo
ga s,tJrulktūrā. Tas prasīt pra:sa attie
cīgā kaJtaloga tkapitālu parsbrādāša- . 
nu. Vi,spi'nms, .protams, jāre:a.Iizē vis
pāJr ,n,ekat,aloģLzēt1 ejošā grāma:tu 
fonda apstrādāšanu. BibJ,iotē!kai stei
dz-Igi jā:rada a:rr- t:īds svar īgs «apa
rMs>>, kā darba :'\lfa>bētiskais 1mta
io.gs visam 150.000 vienību li.eLajam 
fo.nd�JJl. be . . z -kul'a �1a1v iespējams ātri 
l1n precīzi kÜ,iīsta.tēt kaut van'O-;-ct.K 
e!ksemplāros bibliotēlkā iegādāta je:b
k!ura grramata un daudz cHu ne,pie- r 

cieš:amu ziņu. \ 
Pievienojot f•u.ndame:ntālās b!:blio- · 

tēkas fondiem vai;·akus desmJHū'ksto
šus ļoti ejošu ne1kataloģizē<tu grāma· 
tu, lasītāju apk:alpošana kļuvusi g.rū
tāka kā a,g.rā:k, b�t kwtrulo:gu s:tāv<Yk
lis - katas<brofalttks. Je,vē•roj,ot to, , 

ka katalogu LzveHJošal!la nav ātri � 
atrisLnāma probl�ma part Helam bib
liotekāJru štatam, nemaz me.runājot 1 
par mūsējo, neka·vejoši vajadzētu da
rīt visu iespēj.amo, lai dažu gadu 
laikā stāvokli 'kar1t ci'k normaJizētu. 

Tieši šai nolūkā institūta vadībai 
v

_
aja�z�tu ope1r�t�vi pailīdzēt bibl�o- 1 

teka1, tzdalot a:rstata lldzekļus v1:s- i 
maz 3 darbLnietku alalgošart.al, vis
tuvā:k.ā la.itkā panākot arī 2 ra:kstam

mašīnu iegādi (a:- latīņu un ikrievu 
alfabēta buntiem). .11 Dz. Tomsone , 


