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Institūta zlnātnlsklis blbllotēkas ap

rneklētājl būs levērojušl, ka daudzā� 
vletās lr uzraksti ar uzalclnājumu la
sītājlem pledalitles ārz.?mju periodisko 
Izdevumu pleprasījumu uzskaltē. Sie 
itzalclnājuml radušies til-'ēl, ka Ri
gas llelakajās zlnātnlskajās blbllotē
kās laikā no šā gada 1. aptlla lidz 
1977. gada 30. martam velc ārzemju 
perlodlkas pleprasījuma analīzt, kurā 
lekļautl vist ārzemju orlģinālle, re
producētie un tulkotle žurnāll, sākot 
ar 19ī4. gadu. Analīzes mērķls lr 
noskaidrot, clk plaši ilrzemju perio
dlku Izmanto blbllotēku lasītājl, kurus 
Izdevumus pieprasa valrāk un kuru 
nep·leclešamo ārzemju žurnālu vl.s
pār nav blbllotēkās. Analīzes rezultā-

. tus Izmantos ārzemju perlodlkas 

. komplektēšanas uzlabošanā. 

Arzemju žurnālu pleprasijumu pi!
tlšanā pledalās ari mūsu Institūta 
blbllotēka, kuras ilrzemju žurnillu 
fonds lr 211 659 iespledvienības. Sakara 
ar to lasītavas. abonementos (centra 
blbllotēkā un flllālēs), grāmatu krā
tuvi\ kā arī «<nformācljas dienu» 
izstādēs bibllotēkas darbinieki lūdz 
lasītiljus sniegt papildu :zlņas par 
ilrzemju žurnillu Izmantošanu. Lasī
tāju palidziba sevišķ! nepieciešama, 
lai noskaidrotu brīviis pieejas fon-

. dos izvietoto ilrzemju žurnillu Iz-
mantošanas biežumu. 

Zinātniskils literatūras lasītavā, ku
ras brīvpieejas fondos lr lielākā da
la mftsu bibliotēkā saņemtās ārzem
ju pcriodikas, lasītiljiem pēc izska
tīšanas ārzemju žurnāll jānodod de
žurējošam blbllotekaram, kurš atzī
mē visas vajadzigās zlņas. 

Zlnātnlskās, sabiedriski polltiskās 
literatūras un dalļllteratūras abo-
nementa visi ārzemju žurnilll sakiirtoti 
uz atsevlšķa galda, kur speclil.ls uz
raksts atgādina lasitiljlem: pēc žur
nāla izskatīšanas neaizmirst parak-
stītles uz formulilra, kas ielikts 
žurnālā. Lldzīgl pieprasijumus uz-
skaita ari Radiotehnikas un sakaru 
fakultātcs bibliotēka. 

«<nformilcljas dienu» lzstādēs Ari 
lūdzam 
· speciillām 
sprauslas 
kiem. 

lasītāju• parakstītles uz 
veldlapām, kas lr pie-

uz ilrzemju žurnālu vil-

Ķīmijas fakultiltes blbllotēkā zlņas 
par ārzemju perlodlkas Izmantoša
nu jāpasaka dežurējošam blbllote
kāram. Griimatu kriituve ārzemju žur
nālu pleprasljumus uzskaita pēc pa
rastajiem lasītāju rakstveida pieprasī
jumiem. 

Arzemju žurnlilu pleprasijuml ļli
uzskaita ari katedras, kabinetos, la
boratorijās un citur, kur ir pārvieto
j amās bibllotēkas. 

Lūdzam blbllotēkas lasitājus at-
balstī! mūs un aktlvl piedalities iir
zemju perlodikas pleprasijumu uzskat!ē. 
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