Vai
informacij as
izdevumu
fonds ir
parska�ams?
Padomju Savienībā
pašreiz
darbojas
197
Vissavienības,
centrālie nozaru un republikānis
kie informācijas
institūti
un
teritoriālie
informācijas centri.
Tie sagatavo un izdod satura un
veidu ziņā dažādus informācijas
.izdevumus,
kuru galvenais
uz
devums
- pec
iespejas
ope
ratīvāk iepazīstināt
zinātniskos
darbiniekus,
inženierus un citus
speciālistus ar jaunākajiem
pa
domju un ārzemju zinātnes, teh
nikas
un ražošanas
sasniegu
miem.
So uzdevumu veic dažādie in
formācijas ekspreši,
informāci
jas lapas, apskati un referātu
krājumi,
kuri lakoniski infor
me par jau iznākušo vai izdot
paredzeto zinātnisko literatūru,
rezumejumu vai pārskatu vei
dā iepazīstina
ar kādas
zināt
nes vai
ražošanas
problemas,
aktuāla
jautājuma
risinājumu
dažādos pirmavotos, kā arī bieži
apkopo progresīvās
ražošanas
pieredzes
un
racionalizācijas
priekšlikumus.
Kopš 1973. gada mūsu insti
tūta zinātniskajā
bibliotekā in
formācijas izdevumi izdalīti
at
sevišķā
fondā
zinātniskās
li
teratūras
lasītavā. Pašreiz šajā
fondā
atrodas
7200
iespied
vienību, kas saņemtas no 29 in
formācijas iestādem. Sie izde
vumi sakārtoti
papes
kastes
pa institūtiem, bet
institūtu ie
tvaros - tematiskās
grupās.
Kastes noformetas ar uzrakstiem
un daleņiem.
Sos
izdevumus
zinātniskās
literatūras
lasītavā
paredzets
glabāt
trīs gadus,
bet satura
ziņā nozīmīgākos
- arī
pēc
glabāšanas
laika izbeigšanās.
Informācijas izdevumu ertākai
lite
zinātniskās
izmantošanai
ratūras
lasītavā izveidotas :vai
rākas kar
' totekas:

e informācijas
institiltu no
sauKumu kartoteka, pec
kuras
var noteikt, kādi institilti pār- '
stāveti bibliotekas fondā;
e seriju nosaukumu alfabetis
kā kartoteka,
kurā bez ārzem
ju nosaukumiem uzrādīti arī sis
serijas komplekti
pa izdošanas
gadiem;
e periodisko izdevumu alfa
betrska kartoteka, kuru var iz
mantot kā papildu uzziņu apara
tu pie lasiUiJU
periodisko
iz
devumu kataloga.
Lasītāju alfabetiskajā un sis
temātiskajā
kataloga
ievieto
tas uzziņu un norāues kartītes
ar saīsinātiem un pilniem in
formācijas
institūtu
nosauku
miem,
kā arī
ar senJu
vai
periodisko
izdevumu
nosauku
miem. Uzziņu kartītes paskaid
rots, kur šie izdevumi un to ap
raksti atrodas.
Lai gan informācijas izdevu
mus apstrādājam,
kārtojam un
uzglabājam pec vienkāršotās me
todes jau
turpat
trīs
gadus,
mūsu
rīcībā nav
pilnīgu ziņu
par
fonda izkārtojuma pārska
tāmību un uzziņu aparāta merķ
tiecību.
Lai darbu pilnveidotu,
mils
interese virkne jautājumu:
e kā jūs apmierina informā
cijas
izdevumu
fonda sastāvs?
Vai tajā pārstāveti visi
Jus
interesejošas
nozares
informā
cijas institilti?
e Vai fonds ir erti pārska
tāms un izmantojams?
e Val jils izmantojat infor
mācijas izdevumu uzziņu aparā
tu (katalogus, kartotekas)?
e Vai uzziņu kartlte sniedz
pietiekamu priekšstatu par
iz
devumu?
Ar ierosinājumiem un atsauk
smem gaidām
jils
zinātniskās
bibliotekas lasītavā (Ļeņina ielā
la, 423. telpā). M. MELBIKSE,
sektora

vadītāja

