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Paveiktais rosina· Jaunu apņemsanos 
26. janvārī institūta zināt

niskās bibliotēkas kolektīvs 
pulcējās uz ražošanas sanāk-· 
smi, lai rezumētu 1976. gada 
sociālistisko saistību izpildes 
rezultātus un apbalvotu uzva
rētājus. 

Pagājušajā gadā pieņemto 
sociālistisko saistību mērķis 
bija tālāk pilnveidot lasītāju 
apkalpošanu, sekmīgi un lai
kus izpildīt darba plānus, au
dzināt darbiniekos komunistis
ku attieksmi pret darbu, jo in
stitūta galvenā uzdevuma -
augsti kvalificētu speciālistu 
sagatavošana visām republi
kas tautsaimniecības nozarēm 
- atrisināšana lielā mērā at
karīga arī no zinātniskā§ bib
liotēkas kolektīva darba, no 

Zināitniskajā bi:bliotēkā lbez katalogiem, kuri artspoguļo bi'b'lio
tēkas grāmatu >fondu, ir vairākas lkartotēkas, lkas ail:sedz periodisko 
izdevumu sat:uru. Viena no il:ām - «Sabiedriskās zinātnes>> 
ietver sevī bibliotēkas fondos esošajos laikrakstos un žurnālos 
pubUcētos rakstus 1par tādiem jautājumiem 'kā ·PSKP vēsture, vēs
turiSikais un dialekil:iskais materiā�isms, politiskā ekonomija, zinā't
niskais 'komunisms, val9ts un tiesību pamati. Visai interesantas 
ziņas atrodamas gan par PSRS un ārvalstu politiskajiem, ekono
miskajiem 'lin \kultūras sakariem, padomju un ārzemju studentu 
kustību, gan par daudzām citām aktuālām problēmām pēdējos pie
cos 'gados. 

Kartotēka atrodas zinātniskās bibliotēkas katalogu telpā Ļe
nina ie'lā la, 4. slāvā. 
· Kartotēika <<Svar�gākie PSRS un LPSR saJbiedri:ski 1politiskie 

1:1'11 ekonomislkie notikumi>>, kas atrodas bibliogrāfijas nodaļā (432. 
istabā), aptver lailkrakstu un žurnālu materiā:lus par �ašiem ak
tuālakajiem PSRS un LPSR sa/biedriski politiskajiem un ekono
mis'ka'jiem notikumiem. Te atrodami 'jaunākie PSKP CK un Pa
domju valdī:bas lēmumi, citi partijas, komjaunatnes un sabied
risko organizāciju dokumenti, uzdevumi ekonomLkā un kuHūras 

bibliotēkas darbinieku pras
mes strādāt radoši, strādāt ar 
iniciatīvu, profesionāli augstā 

.. līmenī. 
1976. gadā bibliotēkas ko

lektīvs bija uzņēmi-es papildu 
saistības par godu PSKP XXV 
kongresam, ko arī savlaicīgi 
izpildīja. 

Sociālistisko saistību izpil
dē par labākajām 1976. ga
dā atzītas šādas bibliotēkas 
nodaļas: zinātniskās, sabiedris
ki politiskās un daiļliteratūras 
nodaļa (vadītāja L. Golvere), 
augstskolu problēmu zinātnis
kās informācijas nodaļa (vadī
tāja M. Puriņa), ·komplektēša
nas nodaļa (vadītāja J. Vētra) 
un mācību literatūras nodala 
(vadītāja F. Kaminska). 

· 

Uzvarētāju nodaļu kolektī
vi apbalvoti ar diplomiem, 
·bet zinātniskās, sabiedriski 
politiskās un daiļlite�:_atūras 
nodaļas kolektīvs vēl arī ar 
ceļojošo vimpeli <<Labākā bib
liotēkas nodaļa>>. 

Atsaucoties uz lēmumu 
par Vissavienības sociālis
tisko sacensību, kā arī par 
godu Lielā Oktobra 60. ga
dadienai, zinātniskās biblio
tēkas kolektīvs ir uzņemtes 
jaunas sociālistiskās saistības 
un stājles pie to izpildes. 

1. UNGURE 
ATTELĀ: bibliotēkas di

rektore Dzidra Tomsone pa
sniedz nodaļas vadītājai Lies
maī Golverei ceļojošo vimpeli 
<<Labākā bibliotēkas nodaļa>>. 

celtniecībā, ·kā an so uzdevumu izpildes rezultātl: Kartotē'ka, va
rētu teik>t, ir ļoti operatīva, jo materiāli ·tās papildināšanai no 

laikrakstiem un ž·urnāliem tiek izra'kstīti katru dienu. 
Zi:nābniskās, sabiedriski •pdlitiskās un daiļlrteratüras a'bonementā 

(425. ista.bā) atrodas divas speciālās kartotēkas. Vienā no ·tām -
«PSKP XXV kongresa materiāli>> - .h· sakopoti p.ublicētie PSKP 
XXV kongresa dokumenti un materiāli tpar kongresā izvirzHo 
Ul'!devumu izpi'l<di. 

Otrā kartotēka - <<Desmitās piecgades materiāli» - satur 
grāmatās un periodiSkajos Jzdevumos pubUcētos rakstus, kuros 
norāditi desmi.tās piecgades uzdeV'umi visās sociāli'stiskās sa'bied
rības darlbī!bas jomās un atspoguļoti šo uzdevumu izpildes rezul
tāti. 

Visas minētās rkartotēkas sniedz praktisku palīdzibu gan refe
rā'tu, ·gan eksāmenu atbi1lžu ·sagatavošanā, un tās ieteicams izman
tot kā studen'tiem, tā arī insUtüta mācību spē'kiem un danbinie
kiem. 

' D. šTEISELE, 
bibllogrāfijas nodaļas 

vaditājas v. i. 


