APGÜSIM «ZINATNISKI TEHNISKAS INFORMACIJAS PAMATUS»!
Politehniskā institūta
sfudenti galvenokārt . interesejas
par tām mācību disciplīnām,
kuras ir pamatā apgūstamajai
specialitātei.

šīm disciplīnām ir arī
kas nav galvenās, tomer nepieciešamas nākamā inženiera vai tehnologa darbā.
Viena no tādām ir <<Zinātniski
tehniskās informācij!J.s pamati>>.
Zinātniskā informācija uzkrata rakstos, grāmatās, pār
skatos, izgudrojumos un citos
dokumentos, kuru skaits ar
katru gadu strauji palielinās,
sasniedzot milzīgus apmērus.
Tāpec jāiemācās to optimāli
izmantot.
Zinātniski tehniskās
informācijas pamatus studenti mā
cās pirmā kursa pirmajā se-

Bez

tādas,

mestrī,

bet

šajā mācību

priekšpraktiskais pielietojums parasti noverojams vecākajos
kursos,
sākot ar trešo.
Kādas praktiskas iemaņas,
mācoties
kursu <<Zinātniski
tehniskas informācijas pamati», studenti iegūst?
metā

iegūto

zināšanu

Pirmām kārtām
meklējot
zināma vai arī nezināma autora grāmatu, kā arī literatū
ru par noteiktu tēmu, izmantojams bibliotekas alfabētis

kais un sistemātiskais katalogs. Zinot katalogu kartīšu
sakārtojumu, mineto katalogu
nozīmi un uzdevumu, students
ātri un operatīvi sameklē va-.
jadzīgo literatūru,
noraksta
šifru, ar to ekonomējot laiku
un atvieglojot bibliotekāra
darbu.

Otrkārt, mācoties vispārēj o
bibliogrāfiju,
rodas priekšstats ne vien par operatīvās
informācijas avotiem, bet arī
pirmā pieredze
autoru un
priekšmetu rādītāju izmantošana. Piemeram, lai sameklē
tu, kurā kopoto rakstu sēju
mā ievietots kāds V. I. Ļe
ņina darbs, jāskatās V. I. Ļe
ņina rakstu ceturtajā izdevuma ievietotais darbu alfabētis
kais rādītājs.
Treškārt. ļoti svarīga ir nozaru bibliogrāfija. Piemēram,
apgūstot ķīmijas bibliogrāfiju,
studenti iepazīstas ar padomju
un ārzemju referatīvajiem žurnāliem ķīmijā,
to
nozīmi,
struktūras īpatnībām, šo žurnālu palīgrādī:tājiem, kā
arī
ar citiem bibliogrāfiskajiem
izdevumiem un svarīgākajām

rokasgrāmatām
neorganiskakajā, organiskaļā,
fizikālajā
ķīmijā un citās ķīmijas nozarēs krievu, angļu un vācu valodā.

trešā kursa studentiem
zināšanas ķīmijas
bibliogrāfijā, tiem viegli
sameklēt
literatūras avotus,
kuros ir
sintezējamā savienojuma apraksti, pretējā gadījumā literatūras
meklēšanas
process
pirms sintēzes ieilgst un kļūst
ļoti sarežģīts.

Ja

ir

Ceturtkārt, ne mazāka nozī
me ir uzziņu informācijas un
bibliogrāfiskā
darba metodikai.
Nākamajiem
zinātnie
kiem, inženieriem jāiemācās
pareizi izmantot bibliogrāfi

jas izdevumus, apkopot litedatus, izveidojot kar-

ratūras

totēkas

par

savākto

literatū·

ru utt.

Piektkārt,
kursa darbos,
diplomdarbos, zinātnisko dar·
bu publikācijās ļāuzraksta iz·.
mantotās literatūras saraksts.
Kādi noteikumi jāievero rak·
stu, grāmatu, standartu, cen·
rāžu u. c. materiālu uzrādīša·
nā literatūras sarakstos, stu·
denti uzzina, iepazīstoties ar
bibliogrāfisko
aprakstu g~n
teoretiski,
gan praktiskajas
nodarbībās.

Studenti! Piedaloties zināt·
niski tehniskās informācijas
pamatu nodarbībās, skatieties
tālāk par šodienu un klausle:
ties vērīgāk - tas jums_ 1~1 11
node;·ēs, iemācīs
maksima
izmantot katru bibliotekā pa·
vadīto stundu!
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