·Vai lasam
.
arzenlJU
žurr1alus?
(ANALīZES REZULTĀTI)
Lielu daļu no in stitilta zi
nātni.skas
bibliotē'kas
fonda
s8stāda ārzemju
žurnāli
un
turpinājuma izdevumi.
1977.
gadā bibliotēka
saņēma pa'
visam 1522 žurnālus (nosau
kumos), no kuriem
203 ar
zemju
·izdevumi.
Jebkuras
bibliotēkā
iegādātas
grama
tas un žurnāla mērkis ir no
nakt pie lasitāja -·studenta,
mācibu . spēNa vai da�binielka
un noderēt mācibu,
zinatnis
kajā, sabiedriska.īā darbā, ta
ču ne katrs
izdevums müsu
bibliotēkā
tiek �ktīvi izman
tots.
ka
liecināja,
Pētij umi
ārzemju žurnāl>us lasiÜiji ne
pieprasa vienādi visās zināt
IJ u nozarēs. Visvairak lasHā.)i
.
pleprasijuši ārzemju žurnālus
arhitekltürā
(atsevišķiem no
:>� nkumiem lidz 2400 piepra
_
radiotehnika
un
SlJUmu),
elektronika (lidz 1 000 picpra
sijmnu), ķ!mijā (lidz 800 pie
prilsījumu).
Bieži
,piepositi
ari ārzemju ilustrētie un po
pulā! e
žurnāli
( <<VDR».
<<Poļsa», «Ruminija>> u. c.).
Pārejā,� nozarēs ārzemju žur
na�l! p1eprasijums
bijis
ļoti
dazads
no dažiem lidz
\·airii:kiem desmitiem un sim
tiem ,pieprasijumu. Ķimijā un
r�dwte ni a lasitaji žurnālu3
p1epras1j us1 sam ēra vienmēri
gi pa_ visiem gadiem, parējas
nozares - valrāk
jaunā'kos
gadus.
_
Vismazā,kais
pieprasijums
arzemju žurnāliem bijis mate-
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māUkā, fizikā, metālu zināt
nē, elektrotehni,kā, izgudroj u
rnu un
standartizācijas,
kā
ari augstakas
izglitibas jau
tajumos.
Bibliotēka
sanem
ari daudzu arzemju augs tako
macību iestažu zinātnisko rak
stu krajumus, bet arī tos Iasī
taji pieprasijuši joti reti.
29 arzemju žurnali jeb 9
procenti no visa arzemju žur
niUu skaita nebija pieprasiti
nevienu reizi. Citas lielakajās
Rigas bibliotēkās šis procents
ir šāds: V. Lāča LPSR Valsts
bibliotekā
28 procenti,
LPSR
ZA
Fundamentalaja
34 procenti,
bibliotēka
LVU zinatnislcaja bibliotēka
- 3 procenti. Daži no šiem
žurnaliem, piemeram, «Anna
Ien der Physik», <dnžynieria
i Budownictwo>>, <<Journal of
the Faculty
of Engineering
Uni,versity
of
Tokio» u. c.
40 ārzemju žurnāli
tika pie
prasiti tikai 1-5 reizes.

ja katedras tos saglabātu un
ieprie'kšejo gadu
izdevumus
nodotu glabašanai biblioteka.
mbliotēkas darbinieki nepie
prasito un maz pieprasito žur
nāilu nosaukumus sasrkanos ar.
institüta maclbu un zinīÜniskā
darba vajadzibam un sazina ar
attiecigo katedru
konsu'l,tan
tiem 1979. gadam
nep01sütis.
Atsevišķos gadljumos las1tāji
tos vares izmantot
citās RI
gas bibliotē•kās
vai arī pa
sütlt pa starpbiblioteku _abo
nementu.
Iepriecina fakts, ka ārzem
ju žurnali a'ktivi tiek- lasiti fi
liāles - Ķīmijas un Radio
tehnikas un sa·karu fakultates
bibliotēkā. Tāp
· ec vienu dalu
žurnalu, rkas vairak
skar Šo
nekā citu fakultašu
profilu,
bet kas atrodas centra biblio
tēka, parvietos uz btbliotekas
filialēm.
Domā•jams,
ka ār
zemju žurnalu lasamiba
par
ce1tniecibu uzlabosies jaunajā
Celtnieclbas
fakultātes
bib
liotēka.
par
visiem
Informācij
, u
RPI zinātniskajā bibliotēka
saņemamajiem žurnal,iem lasi
taji regll'lāri var iegüt <<Pe
riodikas rā:ditāja>>,
ko sasta
dām katru gadu un izsütām
visām katedrām,
·kabinetiem
un laboratorijām.
Bez
tam
bibliogrāfijas noda)a ir vitk
ne
bibliografisko
!Idzekļu.
kas informe par to, kadi ar
zemju žurnāli ir visās Rigas
un cLtas müsu valsts bibliotē
kā,s.
Kaut arī minē•tais skāra ti
kai dažus ārzemju žurnalu iz
ma,n'tošanas as,pektus,
iegüts
vertigs materi&ls
t,urpmāka
jai bibliotēkas
fondu
kom
plektē•šanas
uzlabošanai
ar
ārzemju literatüru.

Kaut arī neizmantota žur
nālu skaits saHdz':nājumā ar
ci tam lielākaj am bibliotē�ām
pie mums nav
bijis
1pārāk
liels, tomer ar seviški aktivu
ārzemju periodi'kas 'izmanto
šanu mēs lepoties
nevaram.
Spilgts piemērs
š3jā ziņā ir
<<i.nformācijas dienas>>, kad ir
iespēJa izskatit visus jauna
kos izdevumus. bet
diemžēl
tas a.pmcklē visai neliels mā
cīl:u s:-eku un zinātnisko dar
binieku loks un tikpat kā ne
apmeklē studenti.
Bi bliotēkas darbiniekus lo
no ar ina
jautājums par
arzemJu zurnālu izmantošanas
uzlaboš1nu. Vien'.!s mācibu ie
stiUes bibliote•ka nevajadzētu
bü
izdevumiem, ko
.lasītāji
ne!Zlna.nto, jo fondi tiek vei
doti
at
, bilstoši
.. augstskolas
profilam un vajadzibam. Lie
lu daļu ārzemju
žurnālu ve·l
pasilta katedras
un laborato
rijas,
tāp
, ēc
bibliotēkā tos
izmanto mazāk. Mēs
varetu
šos
žurnālus
nekomple'ktēt,
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A. BROLišA,
zinātniskās bibliotēkas me
todiskās nodaļas vadītāja
__

Mācību speki,
JUSU z1nasana1
·-

·
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Zinatniskajā bibliotēka vie
na no jaunākajām ir
augst
skolu problēmu
inrformaeijas
·
nodaļa.
Sim nolükam nodaļ"ā izvei
dots augstskolu problēmu li
teratūras zinātniski
melodis
kais kabi•nets, kura fonda sa
vā•kta visa zinMniskās bibHo
tēkas literatūra par
augst
skolu darba jautājumiem, kas
adresēta vadoša1iem darbinie
kiem un mācibu spēkiem. So
brid te ir vairā'k
neka 8500
iespiedvienibu grāmatas,
zinatnisko
ra1kstu
•krājumi,
žurnāli utt., ka ari citu aL!Igs1t
skolu
pasniedzēju izstrādātie
mācību un metodiskie lidzek
)i atsevišķu priekšmetu mad
šanai.
Literatūra
par augstskolu
problēmam salikta tematiskas
nodaļās, vadoties no institüta
zinātniski
metodiska · d11rba
ga�venajfem virzieniem.
Macibu un
metodiskie lī
dzekļi ,sakartoti atbilstoši mū
su in9titüta fakultātēm un ka
tedram.
Kabineta fonda
pagaidām
trükst daudz vērtigu izdevu
mu par augstskolu darba jau
tājumiem,
tapēc, lai iegütu
pilnigas ziņas par publikāci
jām kādā atsevi�l�a
j1u taju
mā, va•ja,g izmantot
no:J:::,lJs
uzziņu aparatu, kas sastā v 'no
uzziņu litera>türas un
šādām
kartotēkām:
dire'ktīvie mate
riāJLi p
1 ar augstākās izglitibas
ja
1 utājumiem. publikacijas par
alllgstsko;lu prob
' lemām, zina.t
niskas petnieciba.s
darbi par
augstskolu prablēmām.
Institüta spe'cialistu
infor-
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ma!!Ivā apkalpošana organize
ta šādos galvenos
v1rz1enos.
<<informācijas
Pirmkart,
dienas>>
bilbliotēka
regul: āri
d}vas reizes mēnesī iepazīsti·
na lasitajus ar
jaunsaņemto
literatüru, tiek kar.tota tema
tiska ja,unüīnu izstāde <<Augst
skola».
Ekspozicijai
pievie-.
notas •kartnes, kas 'paredzē
tas augstskolu
,problēmu in
formācijas nodal•as kartotēku
papildināšanai. kartišu kopi
jas var pasütit personisko vai
katedru kolekUvo
kartotēk
' u
papi'ldināšanai. Kartišu kopi
jas va•r saņemt nākamajā <<informācijas dienā».
Otrkart, reizi mēnesī kār
tojam jauno pub!ilkāciju kar
metodiskās
toteku albbilstoši
padomes sešpadsmH
sekciju
darba temati'kai.
Sī kārtēja
informacija glabājas institüta
zinatniski metodiskajā noda!ā
un to var izmantot metodiskas
padomes se:kciju sežu laikā.
Treškar:t, zinamu skailu in·
sti.tüta speciālistu tiek a1pkal·
poti ar individualu
i' nformā
ciju par jaunam •publikacijām
konkrētos augstskolas · darba
jautājumos.
·
Ceturt,kārt, pēc
speciālistu
grupu pietei!kumiem Nek vāk
tas ari retrospektīvas uzzinas
par
publikacijām
atsevišl�os
·
ja,utā:jumos.
Nodaļa atrodas Ļeņina ielā
la, 339. un
343. istabā, tel.
553, darba
laiks
no pu,lk
sten
8 lidz
16.30
(slēgta
sestdienas un svetdienas).
M. PURIŅA,
·

augstskolu problēmu infor
mācijas nodaļas vadītāja

