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Jaunle studenti! Kļut par augsti kva
li licetiem speciālistiem jums palī dzes 
musu zinātniskā bibhoteka, t<urā ir 
vairāk nekā 1 000 000 grāmatu. T e  ir 
literatura, kas nepieciešama mācību un 
zinātniskajam darbam, ka arī sabiedris
ki politisko zināšanu paplašimišanai. 

Centra bibliotēkā lasītāju apkalpoša
na• aarbOJ<tS 1\\ACliSU LlfEt<.AIUI(AS 
AISO!'<b\'lt:." fS (Il st., 241. ist.), ZIN/\1-
NISKAS, :>Aült:.UR,ISt<l POLITISKAS 
UN UAIĻLIIEI(A l'Ui(AS AISONEMl:.NlS 
(IV st., """· ist.); JVIA\.,IBU LITEI{Al'U
t<AS L!\Sli'AVA (IV st., 4l8. tst.); Zl
NAlNISl\.AS Llfi:.J<ATUt<AS LAStTAVA 
(IV "·• q�J. isl.j; SlAt<I'ISIISLIOTt:.KU 
AISOi'<t:.Jrti:.NfS (IV st., 4l5. a ist.); 
IHISLtOGl(At·iJAS NOUAĻA (l V st., 
�al. 1st.). 

Jusu ricībā ir arī šādas filiāles: ĶI
MIJAS t·AKUL1ATI:.S BIISLIOfEKA 
Kronvalda bulv. 4; I(ADIOTEHNIKAS 
uN SAKARU FAKULTA'IES BIBLI0-
.1 EKA Azenes iela 12; STUDENTU 
KOPMITNES ISIBLIOTtKA Burtnieku 
Ielā 2a; St:-,AS MACIBU LITEkATUI(AS 
ISIISLIUTtKAS OAUGAVPILI, Lll:.PA
JA, l(tZEKl'lE, VALMIERA, VENTSPILI, 
JEI\AISPILI, t<ā arī SAISIEDR.ISKO ZI
NA!Ņ U KABINE rt (Ļeņina ielā 1, 111 
st.). 

· 

Un tagad daži vardi par zinā!niskās 
bibllolel<.as katalogu lietošanu. 

Tehnikas attīstiba paver plašas P!>f• 
spel<ttvas katalogu uzbuvet un iz
nlantošanai nakotne, bet pašreiz tasitā
Ji 11· spl�sti lietot parasws l<.atalogus. 
1 ilpec prasme samektet un savakt ne-

pieciešamo literaturu ir viens no 
svarīgā.kajiem sekm1ga mā.c1bu un 
zinahuska darba prkJ<šnoteikumiem. 

Lai atrastu katalogā vajadzlgo grā-
matu, periodisko izdevumu, spccveidu 
uteraturu utt., Iasltajam jāzina, kada 
katawgā ta jāmekte, kiida tr Kataiogu 
strul<tura, kll<Hi kartibā tajā izvietoti 
atsevišķi izdevumi, ko nozime daZiidas 
paskalorojošas piezimes. 

Ja lasltajam zināms grāmatas autora 
uzviirds, vards un gramatas nosau
kums, visvlenkāršāk w atrast alfabe
ttskaJā kataloga. 

Ja lasltājs velas sameklē! literatūru 
par noteiktu temu, zīnat�tu nozari vai 
atrast kiidu gramatu, nezinot tas au
toru un prectzu nosdukumu, tant ja-
dodas pie s1stematiskā kataloga. 

ALFABETISKAIS GRAMATU KATA· 
LOGS (latviešu un krlC\U valoda, ka 
an svesvatodas) atrodas centra bib-
uotekas katawgu zatC, tas atspogu-
!u cenira btbaotekas un las llliafu 
grāmatu lonuus. !Sez tam katrā li-
IJah.: un centfa b1bliotekas paligfon-
uos ir aliabetisl<.ie katalogi, kun parada 
tikai alllccoga' liliāles jeb pallgfonda 
literaluru. Allabetiskaja kataloga kar
tltes sakč:i.rtotas g·ramatu autoru vai 
nosaukumu (ja gramatai autors nav no
radtts vai i1 vairak par trijiem auto
riem) all abētā. 

ALFA BETISKAIS · PERIODI SKO IZ· 
DEVUMU KATA I,.OGS (latviešu un 
krievu valoda un svešvalodas) atspo
guļo centra bibilotekā un filiiiles 
esošos žurnalus un turpiniijumu izde
vuntus. 

ALFA BETISI(AIS DISERTACIJU UN 
DISER.TACIJ U AUTOREFERA.T U KA-
TALOGS (latviešu, krie' u valodā un 
svešvalodas) atspoguJo disertacijas un 
disertāciju autoreterātus, 

Sl STEMATISI(AI S KATALOGS at-
spoguJo bibliotēkas fondus pec satura. 
Sistemātiskajā katalogā ir Ievietoti vi
su veidu iespieddarbu apraksti (grā
matas, žurnali, turpinājumu izdevumi), 
kas atrodas centra bibliotekā un tas 
liliales. R.P 1 zinātniskās bibliotekas 
sistematiskā kataloga pamatā ir uni
versalas decimālās klasifikācijas shē
ma ( U UK). Tas nozlme, ka visi iz
devumi pec satura sadallti 10 pa
matnodaļas, kuras savukārt dalās sikak 
apakšnoctaļās. 



Lietojot sistemātisko katalogu, lasi-
tājam palīdzēs katalogu zāle novietotā 
sistemātiskā kataloga pamatnodaļu shē
ma un uzraksti uz sistemātiskā ka
taloga skapjlem un kastītēm. Labāk 
orlenteties sistemātiskajā katalogā pa
lidz aifabētiskais priel;šmetu nidltiijs 
(sistematiskā kataloga «atslēga» ), kurā 
allabēta secibā sakartotl priekšmetu 
un jēdzientt nosaukumi. 

Sistemātisko katalogu papildina jaun
ieguvumu kartotēka, kurā jaunsaiJent
to grāmatu kartītcs glabiijas vienu 
mēncsi pirms to tevielošanas sistemā
tiskaja katalogā. 

RP 1 studentu diplomprojektu katto
tēka atspogtiJo studentu plecu pēdējo 
gadu laika aizstavētos diplomprojek· 
tus. Diplomprojekti sakārtoti pa fa
kultālēm un katedrām. 

Lasītājiem patstāvīgi Izmantot ka-
talogus palīdzēs V. Gustsones un A. 
Janovičas sastadīlais mācibu palīglī-
dzeklis •KĀ IZMANTOT RPI ZINĀT-
NISKAS BIBLIOTEKAS KATALOGUS 
UN KARTOTĒKAS». 
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