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Jau kopš pašām pirmajām institūta zinātniskās 
bibliotēkas pastāvēšanas dienām tiek veidoti arī 
tās katalogi - iespieddarbu rādītāji, kas atklāj 
bibliotēkas fondu saturu. Gadu gaitā mūsu bibliotē
kā radīta vesela katalogu sistēma ar alfaMtisko 

-..katalogu, kurā visi iespieddarbi neatkarīgi no sa
tura uzrādīti autoru uzvārdu, kolektīvo autoru vai 
grāmatu nosaukumu alfabētiskā secībā, sistemll
tisko katalogu, kurā iespieddarbu apraksti atkarī
b� no šo darbu satura sagrupēti pa zinātņu noza
rem, kā arī vairākiem speciāliem (periodikas, di
sertāciju, studentu diplomprojektu, lasītavu, mācī
bu abonementa, Ķīmijas fakultātes, Radiotehnikas 
un sakaru fakultātes u. c.) katalogiem. Bibliotekas 
katalogu veidošana ir ilgstošs un darbietilpīgs 
process. 

Lai iepazīstinātu studentus ar bibliotēkas struk
tūru un izmantošanas kārtību, institūta bibliotē
kas un informācijas dienesta darbinieki tiem nola
sa lekciju kursu <<Zinātniski tehniskās informāci
jas pamati>>, kā arī vada praktiskās nodarbības. 
Tāpēc vairums studentu literatūras meklēšanas 
procesu bibliotēkā veic lietpratīgi un pie katalo
giem rīkojas kulturāli. 

Tajā pašā laikā daļa studentu ar katalogiem 
apietas pavirši, nežēlīgi, atstāj neievietotas skap-

jos, samaina vai ari salauž katalogu kastites, iz
rauj vai izskrūvē no tām stieņus, ar kuriem kar
tītes iestiprinātas kastītēs. Studenti reizēm at
ļaujas izņemt vai pat izraut no katalogu kastītēm 
kartītes un pēc tam gluži nevainīgi griežas ar tām 
literatüras izsniegšanas punktā: <<Man, lūdzu šo 
grān1atu!» 

' 

Bibliotēkas darbinieces konstatējušas, ka stu
denti piesārņo katalogus. Kastītēs bieži vien atro
damas aizmirstas literatūras pieprasījumu veidla
pas, konfekšu papīrīši, cigarešu gali un citi at
kritumi. Vispār, strādājot katalogu telpā, studenti 
dažkārt atstāj daudz nevienam nevajadzīgu papī
ru uz galdiem un uz grīdas. 

Lai novērstu turpmākus katalogu bojājumus, 
atgādinām dažus visai elementārus katalogu lieto
šanas noteikumus. 

Mūsu bibliotēkā katras katalogu skapja sekcijas 
. vid� atrodas izvelkams plauktiņš, uz kura var ērti 
uzhkt kastīti, lai, meklējot vajadzīgo iespieddarba 
apraksta kartīti, kastīte sekcijā neliektos. Katrai 
kastītei katalogā ir noteikta vieta, kas atzīmēta 
uzrakstā uz kastītes. Iznemt kartītes no katalo
giem atļauts vienīgi bibÜotēkas darbiniecēm. Sa
ņemot no bibliotēkas literatūru, studentiem jālie
to literatūras pieprasījuma veidlapas. Lai norādī
tās literatūras meklējumi būtu sekmīgi un neat
baidītu no katalogiem, lūdzam studentus lietot 
vienīgi pareizi sastādītus un pārbaudHus literatū
ras sarakstus. 

Lasītāju saudzigs darbs ar bibliotēkas katalogu 
kastītēm un kartītēm sekmēs to mūža paildzinā
šanu. Tad bibliotēkas darbiniekiem ar laiku atbrī
vosies rokas, lai realizētu kiidu senu ieceri: izvei
dotu bibliotēkā vēl vienu - mllcību katalogu stu
dentiem, pie kura tie iegūs pirmās praktiskās ie
maņas darbam ar bibliotēkas katalogiem. 
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