Izmantosim
starpbibliotēku
abonementu
Zinātnisk
' ajā bilbliotekā Ļeņina
ielā la, 425. istabā,
darbojas
sta.rpbibliotek.u abonements.
Iz
mantojot to, var pasūtīt
zināt
nepieeiesamo
nis
• kajam darbam
literatūru, .kādas nav mūsu insti
tūta zinābniskajā bibliotēkā.
Mūsu institūta bibliotēka iz
raksta literatūru 1no visām PSRS
bibl iotēkām, kā arī
apmierina
c�tu
pie·pmsījumus
bibliotē'k u
pe c darbiem, kas atrodas mūsu
fondos.
Straujais
zinātnisko
pētījumu skaita pieaugums rada

a11vien lielāku pieprasījumu .pec
daudzveidīgas zinātnislkās litera
tūras, tāpec sta.rpbibliotēku abo
nementa darba a•pjoms ar katru
Riemēram,
gadu
•paUelinās.
1971. gadā no citām bi'bliotē
saņemām
338 literatūras
kām
pieprasij.umus,
bet
peru
jau
594. 1971. gadā mūsu bibliote
kas lasHāji .pieprasīja 1270 dar
bus, kurus sagādāja
starpbiblio
teku abonements, bet 1975. ga
dā
1788. Mums visbiežālk nā-.
kas izsūtīt tieši in
1 stitūta izdevu
mus, no citām bibliotēkām pār
svarā saņemam periodiskos izde
vumus •un rakstu 'kopijas sveš·va
lodās.
Pieprasot literatūru starpbib
lioteku
abonementā, lasītājs iz
pilda �peciālu veidlapu, precīzi
norādot ,pieprasītā izdevuma 'bib-

liogrāfiskās ziņas un informāci
jas avotu,
no kura tās dabūtas.
Ieteicams norādH arī nepiecieša
mā raksta autoru, nosauk•umu un
lappuses.
abonements
Starpbiblioteku
darbojas ik dienas, izņemot sest
dienas wn svetdie·nas,
no pulk
sten 13 !īdz 16.30.
B. PRIEDITE,

starpbiblioteku abonementa
vadītāja

-

JAUNA

DARBA

FORMA
Vadoties no PSK!P CK 1974.
gada
8. maija lemuma <<Par
biblioteku
lomas .paHelināšanu
darbaļa•už·u
a udzināšanā un zi-

nātniski tehniskajā .progresā>> 1J.ll.
no 1976. gada 26. aprīļa LPSR
Augs,tākās un vidējās
speciālās
izglītibas
ministrijas kolēģijas
lemuma «:Par augstāko un vide 
jo ·speciālo mācī'bu ,iestāžu uzde
vumiem
PSKP XXV kongresa
lemumu īstenošanā>>, institūta zi
.bi.blioteka
nābniskā
aizsāk
, usi
ja·unu
audzināšanas darba for
mu - apskatus «:J
. aunākais lite
ratūrā un mā'kslā>> studentu gru
pās.
1974./1975. mācību gadā šim
darbam bija eksperimentā'ls rak
sagatavoja
sturs - 'biblioteka
di•vus apskatus, nolasīja .tos A·pa
rātu bŪivmiecības un automatizā
cijas fakultātes jaunāko kursu
studentiem.
Sajā mācrbu gadā ar sagata
votajiem a.pskatiem iepazīstināti

studenti septiņās Inženierekono
mikas, Ķīmijas un Alparātu büv
automatizācijas fa
niecibas un
kultātes grupās.
1 elāko
Līdzšinejā
darbā
·Vi'SH
atsaucīhu
esam
sanemuši
no
'
Aparātu būvniecibas un automa
tizā:cijas
fak.ultātes
lkuratoriem
S. Kukles, L. Mačabeli.
Lai aizsā'kto
darbu
izverstu
nepieciešama
un
P
' i'lnveidotu,
oieša sadarbība
ar >visu .grupu
kuratoriem. Būtu velams, lai ku
ratori saskanā ar savas studentu
grupas interesēm
pieteiktu zi
nātni•skās bibliotekas masu darba
sektomm ( Ļeņina Jelā la, 425.
istabā) aipskatiem velamo itema
tiku, kā arī noteiktu rupskatu or
ganizešanas vietu un laiku.
1. UNGURE,

masu darba sektora vadītāja

