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<<Jaunajā lnženierh

Ļ. Tūteres izteikto domu par to,

kā orientēties mūsu bibliotēkas
plašajos fondos,
šoreiz īsi PAR
BIBLIOGRAFISKAJAM
KAR
TOTĒKĀM.
Bibliogrāfiskās kartotēkas zi
nāmā mērā var uzskatlt par tur
pinajumu
sistemātiskajam kata
logam. Arī kartotēkās materiāla
izkārtojuma pamatā ir UDK. At
šķirībā no sistemātiskā kataloga,
kas atspoguļo blbliotēkas fondā
esošās grāmatas, bibliogrāfiskās
kartotēkas sniedz ziņas par pub
likācijam žurnālos, avīzēs, rakstu
krajumos,
iestažu zinātniskajos
rakstos.
Tā ka publikācijas par
jaunākajiem sasniegumiem zināt
nē un tehnikā vispirms parādās
tieši periodika un tikai pēc vai
rākiem
gadiem
par
to tiek
stāstīts grāmatās, speciālistiem ir
svarīgi sekot žurnālu rakstiem.
So darbu stipri vien var atvieg
lot
bibliogrāfiskās
kartotēkas,
kur ziņas par publikācijam kā
dā konkrētā jautājuma ir savāk
tas viena nodaļā. Atkrīt nepie
ciešamiba škirstīt daudzu žurnā
lu numurus: Bez tam bieži ga
dās, ka raksts par kadu jautā
jumu parādās žurnāla, ko spe
clālists nemaz neuzskata par pro-

filējošu savā nozarē.
.
Mūsu bibliotēkas katalogu zā
lē atrodas ZURNALU RAKSTU
KARTOT:EKA
par virkni jau
tajumu,
piemēram,
sabiedriski
politiskiem,
mehānikas, mašin
būves, aparātu būves, rūpniecis
ko procesu
automatizācijas, ra
diotehnikas un sakaru, elektro
tehnikas,
enerģētikas,
šķiedru
materiālu mehaniskās tehnoloģi
jas, inženierekonomikas.
Karto
tēkas tiek veidotas no Latvijas
PSR un Vissavienības grāmatu
palātas izdotām, specUHi šādam
kartotēkām domātām kartītēm.
Uz katras kartītes ir ziņas par
vienu publikāciju (autors, raksta
nosaukumus, zlņas par žurnalu,
kurā tas publlcēts). Sajas karto
tēkās ir ziņas tikai par rakstiem
tajos
padomju žurnālos, kas ir
mūsu blbllotēkā.
Nevlena bibliotēka
nesaņem
visus žurnālus, kas tiek izdoti
Padomju Savienībā un ārzemēs,
bet specialistiem ir svarīgi zinat
pēc iespējas visas
publikācijas
neatkarlgi. no tā,
savā nozarē
kurā bibliotēkā viņš tās varētu
izlasīt. Taču šādu pilnīgu karto
tēku kārtošana prasa ļoti daudz
darba. No 1967. gada starp Rī
gas
zlnātnlskajlim
bibllotēkām

pastāv
koordlnācija kartotēku
kārtošanas
jautājumos.
Katra
bibliotēka par noteiktiem jautā
jumiem kārto pēc iespējas pilnī
gu kartotēku
neatkarīgi no tā,
vai šie materlāli pašas bibliotē
kas fonda ir vai nav. Lūk, daži

P. Stučkas
LVU
zinātniskā
bibliotēka - par sabiedriski po
litiskajiem jautājumiem, ekono
miku.
Celtnlecības un
arhitektūras
kartotēkā mūsu bibliotēkā mate
riali ir no 1966. gada.
Arī šī
·
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MILJONS GRAMATAS»
piemēri:
RPI zinātniskā bibliotēka par celtniecību un arhitektūru;
Republikas zinātniski tehniskā
par rūpniecības
bibliotēka
ekonomiku, metalurģiju, elektro
tehniku, mašīnbūvi, metālu teh
noloģiju, siltumtehniku;
V. Lāča Valsts bibliotēka par elektrotehniku, automātiskās
regulēšanas visparējiem jautāju
miem;
Latvijas PSR Zinātņu akadē
mijas fundamentālā bibliotēka par dabaszinātnēm, ķīmisko rūp
niecību;

kartotēka tiek kārtota pēc UDK.
Tai izmantotas
iespiestās kartī
tes arī no dažādiem lnformācijas
institūtiem. Katrā nodaļā ir ma
teriāli latviešu, krievu un sveš
valodās. Kartītes vienas nodaļas
ietvaros sakārtotas apgriezti hro
noloģiska secība, t. i., sākuma,
atrodas paši
jaunākie materia
li. Pašreiz šajā kartotēkā ir vai
rāk par 190 000 kartītēm.
Orientēties kartotēkas
palīdz
priekšmetu rādītāji
alfabētiskie
- pie sistematiskā grāmatu .ka
taloga un bibliografiskajām kar
totēkām.
Speciālistiem
vispār
•

būtu ieteicams
iegaumēt galve
nos UDK nodaļu apZimeJumus
savai nozarei. Tas lautu labak
orientētles dažādu bī"bliotēku at
klātajos fondos,
sistematiskajos
katalogos un arī
kartotēkas, jo
no 1963. gada
visā
Padomju
Savienībā tehniskas
bibliotēkas
savus fondus karto
pēc UDK.
Bez
minētajam
bibliografiska
jām kartotēkam bibliografijas no
daļa kārto vēl arī citas kartotē
kas, piemēram:
• izpildīto bibliogrāfisko uz
ziņu
kartotēku, kas ir izpildīto
uzziņu arhīvs, ko kadreiz pasūtī
juši pasniedzēji un
zinatniskie
darbinieki.
Pašreiz šaja arhīva
glabajas 407 uzziņas par ļoti da
žādiem zinatnes un tehnikas jau
tājumiem;
• RPI aizstavēto disertaciju
kartotēka;
• RPI pasniedzēju publtkā
ciju kartotēka;
• darba zinatniska organizā
cija augstskolas.
Bibliotēkas darbinieki vēlētos
lai lasītajs
aktīvak
izmantotu
mūsu bibliogrāfiskas kartotēkas,
it īpaši studenti, kas stradā zi
natniskos darbus, un diplomandi.
M. PURIŅA,
galvena bibliografe
·

