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Ar jaunāko zinātnlsko litera
üru müsu bibliotēkā lasītāji var 
epazīties zinātniskās literatūras 
asītava, kuras brīvās pieejas 
onda pašreiz ir 40 000 iespied
ienību. Seit i.r jaunākās grama

as par zinātni un tehniku, kas 
znākušas pēdējos piecos gados. 
3ez marksisma-ļeņinisma klasiķu 
larbiem lasītavā ir literatūra par 
laudzām svarīgām zinātnes un 
ehnikas nozarēm, sākot ar fiziku 
m elektrotehniku un beidzot ar 
:eltniecību un arhitektūru. Vis
)]ašākās ir nodaļas par skaitļoša
las tehniku, ekonomiku, celtnie
'lbu un arhitektūru. Lasītava sa
lem arī jaunākos ārzemju zināt
les un tehnikas izdevumus, se-

višķi daudz to ir vācu valodā. 
lr izvejdots neliels slēgtais 

fonds, no kura literatüru izdod 
uz pieprasījuma. Seit apvienoti 
specveidi, kurus mācību procesā 
plaši izmanto studenti. Tie ir 
valsts standarti, dažādi norma
t:vie materiāli, rüpnieciskie ka
talogi. Zinātniskās literatūras la
sītavā ir arī informācijas izde
vumi; 

Viss las'ītavas grāmatu fonds 
paredzēts galvenokārt vecāko 
kursu studentiem, mācību spē
kiem un. zinatniskajiem darbinie
kiem. 

Bez tam lasītavā var iepazīties 
ar kārtējā gada padomju un ar
zemju žurnāliem. Lasītavā sa-

ņem 217 padomju un 128 ār, 
zemju žurnālus. 

Daudz žurnālu ir fizikas un 
matemātikas zinātņu nozares, ie
skaitot arī zinātņu akademiju iz
devumus. Bez vispārīgiem žurnā
liem tehnikā ir izdevumi par 
konkretām rüpniecības noza
rēm, piemeram, <tHimičeskije 
volokna», <<Optika i spektrosko
pija>>. 

Ārzemju izdevumu nelielu 
daļu lasltava saņem tulkojumā 
krievu valodā, taču lielākā da
ļa šo žurnālu ir oriģinālvalodās. 
Ar jaunako zinātnē un tehnika 
var iepazīties, piemēram, ne 
tikai vācu, poļu, čehu, bet arī 

ang)u, franču, japāņu un vēl 
citas valodas. . 

Ārzemju žurnālu klāstu pa
pildina signalinformacija, kas ir 
iespiesta atsevišķu lapiņu veidā. 
Signalinformacija ir satura rādī
tajs tiem arzemju žurnaliem, ku
rus lasītava nesaņem. Ja, iepazīs
toties ar šo satura raditāju, lasī
tāju interese kads raksts, vaja
dzīgo žurnalu var pasūtīt, izman
tojot starpbiblioteku abonemen
tu. 

Viss lasītavas kopējais fonds 
ir atspoguļots alfabētiskajā ka
taloga. Zinot grāmatas autoru 
un nosaukumu, lasītājs pec alfa
bētiska kataloga var pārbaudīt, 
vai vajadzīgā grāmata ir lasīta-

vā. Atsevišķī ir izveidotas spec
veidu un informācijas materiAlu 
kartotēkas. 

Zinātniskās literatūras lasītavu 
dienā vidēji apmeklē 65 cilvē· 
ki. 1975. gada kopējais apmek
letāju skaits bija lielāks par 
18 000. Tādeļ saprotams, cik 
svarīgi ir ievērot kārtību grā
matu ·plauktos. Katram lasītājam 
būtu jāatceras, ka pie nekārtībā 
atstāta gramatu plaukta pienāks. 
vel ne viens vien lasītājs. 

· Un vēl viena vēlēšanās - lai 
zinātniskās lasītavas fondu3 iz· 
mantotu pēc iespējas kuplāks la
sītaj u skaits! 
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