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PRIEKŠVĀRDS

bibliotr';u sist?mas darba tehnikai mirimums"

tr instrukciju un uzakaiteb formu kr"jums par galvenajiem bib-

liotēku darba jautājumiem, obligāts visam Latvijas PSR ma-

su titbliotckam.

Līdz ar "Centraliz't&č bibliotc!:u aistcmc-gdarba tehnikas

minimuma" iznākšanu visi iepri<skM"jie bibliotēku tehnikas mi-

nimucii jāuzskata par anulētiem. Jauns minimums bija nepiecie-

šams aakarf ar mnuu tikla cantralizAolju, kas iz-

nainīja bibliotēku darba saturu, daudzus darba prooesua, for-

mas un mctoaea. Līdztekus tradicionālajiem radusies jauni teh-

noloģiskie procoei ua operācijas. Ipačl daudz izmaipu saistīta

ar vienota fonda komploktcbonu, uzskaiti, iespieddarbu un ci-

tu materiālu nodošanu no vienas struktūrvienības otrai. Saka-

ra ar bit-liotnkAo izvirzītajiem utdevumiom bibliogrefiakajā

uzatnu un Informßcijac jonf, ir mainījusies 4ī darba organizā-

cija, pieaugums prasības uzziņu aparātam.

Centralizācija ienesusi pārmaiņas arī administratīvajā pār-

valdos un motodiskajP darba, tapec minimumA izdalītas jaunas

nodaļas: "Bibliogrāfiskā uzzinu un inforaāoijaa darba tehnika",

"Centralizētas bibliotēku eiatßmaa vadība" un "Metodiskai*

darbs".

* "Centralizētās bibliotēku sistēmas*darba tehnikas miniauma"

zaztādits, izmantojot izdevumu "Техник* работы

ИОЛ библиотечной ожетеш (М...197Р. 110 Iрр.), kā arī ievēro-

jot Latvijas PSR Kultūras ministrijas vadošos norādījumus

bibliotēku aar^e.



I nodaļa

CENTRALIZĒTĀSBIBLIOTĒKUSISTĒMASVIENOTAISFONDS

1.§. BIBLIOTĒKAS FONDA KOMPLEKTĒŠANA

L Vienoto fondu komplektē centrālas bibliotēkas (СП) kom-

plaktr;ganab un apstrādes nodaļa (КАУ) kopa ar centralizētas

bibliotēku sistrnas (CBS) struktūrvienību vadītajiem.

Komplektrčanas un apstrādes nodaļa izstraua un katru

gadu korige tematiski "ipologi&ko komplektečana:: pl&nu, sa-

stāda gada (operatīvo komplektēšanas plānu) un koutro-

lc ta izpildi) komplektē un fondu, ДО darbu ko-

ordinējot ar citu resoru bibliotckfcr, pasita laikrak3toa un

lai iepazīstinātu bibliotēku darbiniekun ar jaun-

ieguvumiem uh precizētu iepriektejos p ; т jumus, crganizC

ieapieddarbu un citu skates un izstßaes; uzskaita

jaunieguvumus un izslēdz norakstič.inai ntiimitoa izdevumus.

Komplektrčanab un nedēļas carba organizāciju

raelament*; nodaļas nolikums un darbinieku tutatainstrukcijas.

3. CB nodaļu un filislbib!iotcku vtuiītbji, atbilstoši

atruktnrvienli v uzdevu-niem un lasītāju iz-

jīua nistcm:m temati ski tipologiskajam kom-

rl.ānam,savlaioTļii iesniedz komrlekteßanaa иц У

apntrPdaa nodaļai nopieotešamāL liteiatmas ptepr^cījumue,

visas grupas spatacaaaai tekāta dagkart lie-

tots viena no 3iem jēdzieniem. X" *
т

8
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kontrole tas aapemSanu un organizē izmantošanu, atbild par

grāmatu, periodtnko iedevumu un audiovizuālo materiālu sa-

glabāšanu, kārto nepieciešamos uzskaites dokumentus.

4. Kepieciebaaas literatūras atlasei un iegādei komplek-

tcaanAS un apstrādes nodaļa orgāniz? pallgaparatu, kura

ietilpst:

a) СПО vienota fonda tematiski tipologlskais komplek-

tēšanas plāns (kartotēkas vai saraksta veida);

b) operatīvais komplektēšanas plāns kartējam gadam;

c) vienota fonda kārtējas komplektočaoAa kartotēka;

sistemātiska piekomplektošanas kartotēka;

c) pilsētas vai rajona ekonomiskas un kultūras dzīve а

profila kartotēka)

f) izdevniecību, veikalu un cita ieztaša adrešu, tele-

fona и.о. uzzinu kartotēkai

3. FlliAlbibliotekas jābūt komplektēšanas paligaparātam,

kura ietilpst:

a) bibliotekaa mikrorajona ekonomiskas un kultūras

-dzīves profila kartotēka;

b) lasītajiem atteikto pieprasījuma uzskaites burtnī-

ca (kartotēka).

Piezīme. Vienota fonda komplektēšanai izmanto ari lasīta-

va profila Bartobßkß ietrvertßz āl#ae.

,6. Bibliotekaa, kas apkalpo ari bērnus, komplektēšanai

paligaparata papildus ietver šādaz zipaz: .;

a) bibliotekaz mikrorajonā dzīvojošo bērna skaita pa

*'*" *?.' veouma grираюу .

*

;
,
. **i



10

о) skolu, klātu, skolu bibliotēku skaits, to fondu

apjoms un satura, ka ari ē'tatadarbi—

nieku skaits;

o) fakultatīvas nodarbības skolas, to tematika, apl

gūstamas svešvalodas un galvenie profesionālas

orientācijas virzieni.
.

7. Komplek+CSanas pallgaparata izveidei lietderīgi izman-

tot daKada veida perfokartes, kas neliela apjoma kartotēka

sniedz operatīvu un izsmeļošu informāciju par lasītajiem,

fondu un apkalpojamo mikrorajonu.

8. СБЗ galvenais komplektēšanas avots ir bibliotēku ko-

lektors un Preses apvienība. Ka'komploktečanaa pallgavotu

izmanto grßmatu veikalus, apmaipas цп renervea fondus. Bib-

liotēku grāmatu krājumus papildina ari no sistēmas vienota

fonda, antikvariātiem, "Grāmata pa pastu", nošu un skaņu

plašu veikaliem.

9. Līdzekļus fonda papildināšanai c33 struktūrvienībām

izmanto diferenc'ti atkāra no katras struktūrvienības fonda

apjoma un satura, lasītāju grāmatu nodrošinātības, lasītavu,

pārvietojamo bibliotēku un izsniegdanan punktu skaita.

Piezīme. Literat-.ru par kolhozu, padomju saimniecību,

arodbiedrību un oitu organizācija izdalītiem pa-

pildlldzekļiem pērk, uzskaita un apstrādā kom-

plektēšanas un apatradea nodaļa. Заэкара ar "No-

likuma par valsts maru bibliotēku tīkla centra-

lizācija* 35.6 iegādāto literatūru nodod .attiz-

oīgajal bibliotēkai.

10. Galvenos CBS vienota iondA komplektēšanas virziena*

un koordir-,:ijuar oitu zizteau un resēva bibliotēkām nosaka
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tematiski tipologiskals komplektēšanas plāns, kas ietver te-

matus (zin&tpu nozarea), par kādiem komplektē literatūru,

tas tipus, ekaemplaru skaitu un nosacītus sistēmas struktūr-

vienību apzīmējumus (siglas) (I.pielikums).

11. Komplektēšanas un apstrādes nodala vispirms izstrādā

tematiski tipologiska komplektēšanas plāna maketu
—

nosaka

tematua, literatnras tipus un eksemplāru skaitu katrai CBS

struktūrvienībai. Hernu literatnras tematiski tlpologiska

komplektečanas plāna maketu izstrādā RBB (PBB). Plānam rievieno

paskaidrojumu, kas pamato pieņemtos lēmumus par fondu komplek-

tēšanas galvenajiem virzieniem.

1?. B6mu literatūras tematiski tipologiskp.ia komplektē-

šanas plāno ir CBS vienota komplektēšanas plāna sastāvdaļa.

To sastāda ПВВ (РВБ) kopa ar komplektēšanas un apstrādes no-

daļu, literatūras iegādi рШпо atkāra no lasītāju — bernu

skaita un sastāva, b?mu literatūras fonda apjoma un sastāva,

aaakapā ar skolu programmu prasībām, ārpusklases lasīšanas

sarakstiem, jauno lasītāju pieprasījumiem un interesēm.

Ar projektu iepazīstina CBS struktūrvienību darbiniekus.

PCo viņu piezīmēm projekta redigo un CB, komplektēšanas pado-

me apstiprina galīgo varianta. *.

Tematu noteikšanai izmanto bibliotekāras klasifikācijas

tabulas. Eksemplāru zkaltu nozaka atkāra no lasītāju profe-

sionālā aaztāva, neteikta literatūraz tipu Izmaatoaaaaa un

iezpejām zapemt vajadaīgo* iezpieddarba* aa oitaz materiāla*

no vienotā fonda.

13. КАЯ izskata filiālbibllotekapriekāUkizza*, korigC

te*, no**k* vizai sietomai kopējo ek***plāra skaitu an.iz-
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atrada saskaņotus, zinātniski pamatotus vienota fonda kom-

plektēšanas virzienus.

Svarīga plāna sastāvdaļa ir paskaidrojumi, kur ietverti

seoinajumi un lēmumi, ka ari to pamatojumi*

Tematisko plānu kopa ar paskaidrojumiem izskata direkoi-

jas sēde. Рас labojumiem plānu apstiprina direktora. Viena

plAna eksemplāru nosūta bibliotēku kolektoram.

Ilgākam laikam sastādīto plānu periodiski ieskata un iz-

dara vajadzīgas izmainās.

14. Hrtejo komplektēšanu izdara, iepriekš pasūtot jaun-

iznakuao literatūru un parakstoties uz periodiskajiem un tur-

pina jt—toizdevumiem.

1?. Saņemtos izdevuieoību tematiskos izlaides pltnus, pa-

sūtījumu veidlapas, izdevniecību katalogus un citus iespied-

darbus, kaa informē par literatūras izlaidi, komplektēšanas

nedaļa reģistrē Ipana burtnīca (a.ptelikamß). Minētos infor-

mācijas materiālus ЖАК vadītājs analizē, attime pasūtāmos iz-

devumus, nos*dta,kuram struktūrvienībām tos ieteicams iegādā-

ties, uzrHda, vai iespieddarbs ir jau agrAk tznāolz. JA - ';

iespējams, plānus nodod sistēmas struktūrvienībām aaskanoāz^-

-17. Komplektēšanas un apstrādes apkopa struktar-

.Mjlem, korlrā toi.
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glabā līdz 3 gadiem.

18. СВЗ kopējo pasūtījumu ieraksta izdevniecību tematisko

izlaides plānu speoiālajās veidlapas, kur uzrada katra nosau-

kuma koprjo eksemplāru skaitu, pasūtīto iespieddarbu kopskai-

tu un kopējo vērtību. Aizpildītas veidlapas noaūta bibliotē-

ku kolektoram.

riezīme. Izdevniecību tematiskos plßnus uzziņām

Saglabā arī tad, ja daļa tajos ietverto izdevumu

aprakstu izgriezti kārt;jās komplektēšanas kar-

totēkas veidošanai.

19. Uz periodiskajiem izdevumiem рзс Preses apvienības

katalogiem parakstās СП.

Tos komplektē saskaņu ar PSRG Kultūras ministrijas ap-

stiprinātajiem laikrakstu un žurnālu sarakstiem kultūras

iestādēm kārtējam gadam. Ziņas par periodisko izdevumu sa-

ņemšanu filialbibliotekas iesniedz КАК re.izlgadā.

эО. Pasūtītas literatūras aprakstu kartītes iepludina kār-

tej's kartotēka. Kartīte raksta izdevuma auto-

ru, nosaukumu, izdevniecību un izdošanas gadu, numuru izdev-

niecības tematiskajā plāna vai veidlapā КЗланк для заказов"

un piezīmes: pasūtīto eksemplāru kopskaitu un to sadalījumu

pa struktūrvienībām. Kartītes kKrto autoru vai grāmatu no-

saukumu alfabētiska secība. Kartotēka usr*da visu paaotīto

literatūru (pcc izdevniecību tematiskajiem plāniem, pBo

veidlapas "бланк для заказов" v.c).

21. lai kontrolētu jaunieguvumu saņemšanu, kārtējās kom-

plektēšanas kartotēku izakata na retāk kā reizi ceturksnī.

Ja kf-duno iznākušajiem iespieddarbiem CBJ nav scprausi,
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jāveic pasbkuni saņerčanai. '.'о izdevumu kartītes, kuru

izlaide atcelta, ao kart-otckas izņem.

?e. ja pasūtījuma izpildīta nilnīgi, kartīti ar atzīmi

par saņemto eksemplāru skaitu pārliek izpildīto pasūtījumu

daļa. gadījuma kartīte paliek iepriekš!ja vieta līdz

trok3to3o eksemplāru'saņemšanai.

?3. Izpildīto pasūtījumu kartotēku kārto sistemātiski

iespieddarbu saņemšanas gaitā, kamcr saņemti attiecīgo, gada

izdevniecību tematiskajos plčnos iekļautie'izdevumi, to izman-

to jaunieguvumu analīzei, gada atskaitei v.c.

**4. PCc CB un fili&lbibliotcku fondu analīzes un lasītā-

jiem atteiktajiem pieprasījumiem KAM izveido sistemātisko

plekomplektcaanas kartotēku, kur iopludina nepietiekama skai-

ta saņemto jaunieguvumu", kā arī agrākajos gados izdoto

iespieddarbu aprakstus. Veidojot piekomplektCSanas kartotē-

ku, jāievēro izdevumu eksemplāru skaits C33, citu bibliotē-

ku fondos, pieprasījumu skaitu un iespējas saņemt grāmatu

3BA kārta. '

**5. literatūras pieprasījumus KAN nosū-

, ta republika apmaiņas fondam, antikvartatiom, veikalam "Orā-

matft pa pastu" v.c. -

СЗЫ īpaši nepicclešrurām grčmatam рыс-Tta mikrofilmas.
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2. §. BIBLIOTĒKAS FONDA UZSKAITE 1

VispCrīgi noteiksi

1. j fonda uzskaite nodrošina fonda parei-

zu izveidi un izmantošanu, atspoguļo jaunieguvumus, izslēg-

tos iespieddarbus un citus materiālus, parada fonda kopējo

apjomu un ta sadali pa veidiem, pec satura un pa valodām vi-

aa un katrā atsevišķā struktūrvienībā.

**.P?c uzskaites dokumentiem kontrole fonda saglabāšanu,

organizē ta pārbaudi un nodošanu citai struktūrvienībai, veio

statistisko uzskaiti.

3. C3S fonda uzskaites procesa ietilpst: iespieddarba un

citu materiālu pieņemšana un zīmogošana, jaunieguvumu reģis-

trēšana, sadalīšana un pārdalīšana sistēmas ietvaros, ka ari

to izslegčana, fondu kustības rezultātu pārbaude

un pavaddokumentu noformēšana.

4. Visas galvenās C3S fonda uzskaites operaoijas veic KAN.

Fonda vērtību uzskaita grāmatvedība.

3. Uzskaitei pakļauti visi CCS vienotajā fonda saņemto

iespieddarbu un citu materiālu veidi.

Par uzskaites vienību pieņem:

a) grāmatām un brogūrām — iespieddarbu^;

Nodaļā daļēji izklfstitas "Instrukcija PSRS Kultoraa

ministrijas sistēmas centralizēto aiaaabibliotēku fonau uz-

Okaitel", ar PSRS Kultūraš ministrijaa 1978.gada 18.jnlija

pavēli Гг.3"l apstiprināta "Instrukcija par saturā noveooju-

ču un nolietotu iespieddarbu un citu dokumentu izairgšaaas

kartību no bibliotēku un uzzinu un informācijas fondiem" un

Latvijas PCR Kultūras ministrijas 1979.gada 3.aprīļa pavēle

?!r. l&э "Par satura novecojušu un nolietotu iespieddarbu un

citu materiālu izslēgšanas kārtību no CB: fondiem".

3
Per iespieddarbu uzskata katru atsevišķu poligrāfiski

natstpvlri noformētu izdevumu.
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b) Žurnāliem un turpinājumu izdevumiem — iespieddarbu;

c) nošu izdevumiem
— iespieddarbu (burtnīcu, lapu);

d) kartogrāfiskiem izdevumiem — iespieddarbu (atla.su,

karti) ;

c) attcliauevumlcr. — (albumu, lapu);

f) tehniskas dokumentācijas un literatūras special-
t

voiuiem (standartiem, tehniskajiem noteikumiem, va-

došiem tehniskajiem materiāliem un normf.m, izgudro-

jumu aprakstiem pie autoru apliecībām un patentiem,

r-ipnieciskajiatß katalogiem, rasējumiem izdevu

miem) — iespieddarbu;

g) mikroftltnam
— spoli;

h) diapozitīviem — komplektu (iesaiņojuma khrbu ar ap-

rakstu) ;

i) skaņu platēm — disku;

j) magnetofilmātr. — spoli, kruot spoli, kaseti (ar no-

rādījumu par motrāZu vai atskaņošanas ilgumu);

k) filmkopljām —
filmu (ar norādījumu par daļnm un to

metrrBu) .

Pie:.īme. kas legādāti bibliotēkas telpu no-

' un uzskates (plakātus, kar-

tes, attrlizdevurruc uz atsevišķam lupām utt.),

Jī
..

fenjt neieskaita.

6. un noaaļa aizpilda:

a) "Cb.< vienoti- fonda uzskaitāt, grāmatu" 3.
,

pij likumi);
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b) "CD3 struktūrvienības fonda uzskaites lapu" (4.*,

4.b pielikumi).

7. Kctrai CB3 etruktorvienlbai KAN aizpilda "Fonda uzskai-

tes kopsavilkumu" (3.pielikums).

1 2
8. Grāmatas un brošūras KAN individuāli uzskaita dz-

skaltss kataloga kartītes.

Katram grāmatas aizpilda atsevišķu kartīti

(6.pielikums) un pieoķir kārtējo inventāra numuru. Згойегаа

an citus izdevumuz, karu lappušu zkaitz nepārsniedz 43, re-

ģistrs uzskaitea kataloga kartītes bez inventāra numeriem.

j 9. Lai kontrolēta izdevumu kārtas numurus un uzzkaitea

kataloga kartiša saglabāšanu, tās reģistrē zpeoiālā žurnā-

lā (7.pie likuma).

10. Kā CB, te filiālbibliotekāzperiodizkos izdevumos in-

dividuāli aeakalta žurnālu un laikrakzto regiztrāoljaz kar-

tītes (8., 9.pielikumi).

11. Cita veida leapieddarbuz un materiālas azzkaita gra-

pāli. Katram iespieddarbu un materiāla veidam — notīm, kar-

Ими bibliotēkās par grāmatām nzzkata arī albamaz, atla—

aas, standarta un nota izdevumu krājumus, кж ari oltas

iezpleddarbaz, kas izdoti grāmatas vaida un ir biezāki par

46 lpy.

3
Saakanā ar valsts standarta par broeOm вжskata no 4

līdz 40 lpp. biezu jebkura formāta neperiodiaku izdevumu.

'

Katrs poligrāfiski atzevišķi noformēta lzdavoma, kam lr*

tipogrāfijas paantijua* nomurs an kas tisk ptepemtz par PCM

Izdevniecības produkcijas statistiskās, kā arī fonda uzskai-

tās vienība. Par ataeviāķa izdevuma piepēm katru viena no-

saukumi* iedevuma zejuma, laidiena, daļa.
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togr*fiskajiem un attelizdevumiem, standartiem, izgudrojumu

aprakstiem pie autoru apliecībām un patentiem, iekārtu teh-

niskajiem katalogiem, diafilmām, mikrofilmam, diapozitīviem,

Llntkopijām, magnetofilmām utt.
—

KAH ir atsevišķa uzskai-

tes kartīte (10.pielikums). Ja kādu ne minētajiem iespieddar-

biem vai citiem materičliem saņem daudz, tos tāpat ka grāma-

tas uzskaita uzskaites kataloga kartītes. Skaņu plates uz-

skaita uzskaites kartītes tāpat ka grāmatas, .:Iskartītes

kārto atsevišķi aiz daleņa "Skaņu plates".

1?. Filiaihihiiotokas, tai skaita bernu bibliotēkas, fon-

du individuālas uzskaites papildforma ir alfabētiskais kata-

logs (sk. ari 41.punktu) un Žurnālu reģistrācijas kartotēka.

Saņemto iespieddarbu un citu materiHu pieņemšana

13. Visus iespieddarbus un citus jaunieguvumus KAN pieņem

pEc pavaddokumenta (rēķina, pavadzīmes, čeka kopijas, akta

и.о.), kura ierakstus salīdzina ar saņemto iespieddarbu un

citu materiālu autoru uzvārdiem un nosaukumiem, cenu un ek-

semplāru skaitu.

Piezimo. Laikrakstus un Žurnālus saņem tās 088

struktūrvienības, kuram tie parakstīti.

14. Ja a-itijumādaßu grāmatu trūkst, tas bojātas, vai

pasetTjuma atsūtīti nevajadzīgi izdevumi, persona,

кто ati4.i<ngb т..АГ juma Eaņemāanu, kopā ar bibliotēkas

liMlToe- locekli sastāda aktu (11.pielikums).

Akta pirm .is САЯ, otru eksemplßru no-

sn a organizācijai vai ieetfu.ii, no kuras kopa saņemta, pie-

pruot r.pmuinit nepareizi vai

<*j*?tosizdevumus.
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Aktu par bojātajiem izdevumiem sastāda ari tad, ja defek-

tus atklāj pCc izdevumu apstrādes. Ja bojātie izdevumi jau

uzskaitīti, toB norakota pec vispārpieņemtajiem noteikumiem,

par norakstīšanas iemeslu uzrādot grāmatas poligrāfisko brāķi

15. Par iespieddarbiem un citiem materiāliem, kaa saņemti

CBS bez pavaddokumenta (organizāciju vai atsevišķu personu

dāvināti, savākti no lasītājiem un psrEjiem iedzīvotājiem),

pCc pārbaudes par to derīgumu CBS struktūrvienības sastāda

sarakstu, bet CB
— pieņemšanas aktu (I*^.pielikums).

16. Visus pieņemto iespieddarbu un citu materiālu eksem-

plārus nekavējoties apzīmogo. Zīmogam ar CBS nosaukumu jābūt

taisnstūrim 10 у 40 mm (13.pielikums).

Grāmatām un brošūrām zīmogu lespieš titullapā, bet, ja

tas nav -i-pirmajā lappuar asm nosaukuma; žurnālam
— titul-

lapā zem izdevniecības ziņām) laikrakstam — virs nosaukuma;

skaņu platei — pirmās puses etiķete) magnetofilmal — uz

apolzz, kruztspoles, kasetes; diafilmai, diaposltivam, fllm-

kopljai, mikrofllmai — etiķete. Zīmogs nedrīkst bojāt tek-

stu vai ilustrācijas.

17. Peo saņemtās kopas salīdzināšanas ar pavaddokumentu

un iespieddarbu apzīmogošanas iespieddarbus un citus mate-

riālus uzzkaita summāri un individuāli, ka arī noformē pa-

vaddokumentu. KAN pavaddokumentā atzīme lzdevumuz, kuri jā-

uzņem CBS bilance.

18. Noformēto pavaddokumentu noteiktā laikā pret parakstu

"CBS vienotā fonda uzakattos grāmataa* (3.* pielikuma) attie-

cīgajā aile nodod grāmatvedībai.

Piezīme. Peo atzīmēm uz pavaddokumenta grāmatvedība ieskai-

*****
ta bibliotēku fondā saņemto grāmatu, albumu, at-
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la.au, standartu un nošu krājumu, kā arī audiovizuālo

materiālu (skanu plaču, magnetofilmu, diafilmu, mik-

rofilmu, diapozitīvu un filmkopiju) vērtību bilanoea

subkontā 019. Bilances-subkonta neieskaita CBS fondā

saņemto bros-iru un citu par 49 lpp. mazßku izdevumu,

žurnālu un tehniskas literatūras vCrtību.

lespieddarbu un citu materiālu vērtība neietilpst pie-

skaitāmie izdevumi (bibliotekārās*apdares, iesējuma,

pasto un transporta izdevumi). Audiovizuālo materiālu

kārbu, albuma un anotāoiju vērtību noraksta iepakoju-

ma izdevumos.

bibliotēkas fonda uzskaite

19. Uzskaite snienz vispārīgas ziyas par CBS fondu kopu-

mā un par katras struktūrvienības fondu atsevišķi: tā apjo-

mu, sastāvu un taj4 notiekošajām izmaiņām — jaunie-

guvumiem, izslēgtajiem un pārdalītajiem izdevumiem.

90. Bibliotēku fondu visi CBS jaunie-

guvumi un izslēgtie iespieddarbi un citi materiāli (sk. arī

s.punktu)
.

*

-

**1. "CBS vienotā fonda uzskaites grAmatai" ir 3 daļas:

l.daļa. "... CBS fonda jaunieguvumi" pielikums);

I.daļa. -Izslēgts no CBS fonda" (?.*> pielikums);

3.daļa. "JBS fonda uzskaites kopsavilkums" (3.° pie-

likums).

2". struktūrvienības "Fonda uzskaites lapai" ir 3 da-

ļas: "Fonda jaunieguvumi"(4.* pielikums) un "Izslēgts no fon-

d-t" pleli ums). ".<^.
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33. "Fonda uzskaites lapa" ir arī uzskaitei dokumenta

iespieddarbu un citu materiālu nodošanai no КАК citam Cl3

struktūrvienībām, ka ari no vienas filislbibliotekas citai

vai CB. Par izdevumu pieo<?m&anu CBS struktūrvienības vadī-

tājs parakstās attiecīgajā "Fonda uzskaites lapas" aile.

24. lespieddarbus un citus materiālus viena strukt.irvie-

niba,otrai nodod ar CBS direktora atļauju.

*?3.Oada beigčs katrai CBS struktūrvienībai pCo "Fonda

uzskaites lapas" КАК izdara fonda uzskaites kopsavilkumu

(3.pielikums).

*>6.Centralizācijas sakuma "CBS vienota fonda uzskaites

grāmatas" l.daļa pirms I.ieraksta aile "Pārnesums" uzrada

vienoto fondu. ziņas iegūst, summējot visu bibliotēku

fondu pCc "Bibliotēku fonda summāras uzskaites gr6matam".

šeit uzrada ieraksta gadu, mēnesi un literatūras sadalījumu

*pa veidiem, pec satura un valodas. Analoģiskus ierakstus la

dara "Fonda uzskaites lapa". CD un filialbibliotcku fondu

vcrtibu pec salīdzināšanas ar grāmatvedības uzskaiti summa

un uzņem CB bilance.

27. "CBS vienota fonda uzskaites grāmatas" 1. un <*.daļ*

ieraksta visas grPmatu, brošūru, ka ari citu iespieddarbu

kopas, kas saņemtas CBS vienotajā fonda vai izslēgtas no ta

ar pavaddokumentu. Katrs ieraksts aizņem atsevišķu rindu un

t-ampiešķir kārtējo numura, numuru atzīme ari pavaddoku-

menta.

ya. lerakstu kārtas numuri "CBS vienota fonda uzskaites

grāmatas* l.daļa katru gadu sakas ar sr.l, bet tur-

pinās gadu no gada, neatkarīgi no norakstīšanas ieeesla.



"CBS vienotu fonda uzskaites granātas" 1. un

par katru kopu uzrada: ieraksta datumu, kārtas numuru, no ku.

rienes saņeota (vai izslēgta), pavaddokumenta Nr., saņemto

(vai izslēgto) eksemplāru skaitu, to sadalījumu pa literatū-

ras veidiem, pec satura un valod?.s. Rindas pcaejā aile grā-

matvedības darbinieks parakstās par pavaddokumenta vai iz-

slēgšanas dokumenta saņemšanu.

30. "CBS vienota fonda uzskaites grāmatām" ид 2.daļa

katras lappuses beigas rinda "Pārnesums" raksta kopsavilku-

mu. To pārnes uz nākoSās lapas rindu "Pārnesums", bet zem

tac turpina kārtējos ierakstus par saņemtajiem un izslēgta-

jiem iespieddorbiem un citiem materiāliem.

31. "Fonda uzskaites lapā", kur KAM uzskaita CBS struktor.

vienību fondus, ieraksta ziņas tikai par to iespieddarbu un

citu materiālu skaitu, ko saņem attiecīgās struktūrvienības

fondā vai insledz no tā.

32. Gada beigās КАП izdAra kopsavilkumu par CFS vienota-

jā un katra 3struktūrvienības saņemtajiem un no fonda

izslēgtajiem iespieddarbiem un citiem materiāliem, kā arī

aprēķina vinuoto un katras struktūrvienības fondu uz nākama

gada sākumu.

Cr'matu un brošūru individuālā uns'

33. Katru grāmatas un bro'ūraa Izdevumu uzskaita ucskaitea

katalogp kartīte (зк. arī Kartīteß izmēri ir

75 у mci,tajn uzrāda saņemto eksemplāru s'-aitu,to sa-

pa СП" strukt uvienību fondiem un ziņas par iz-

22



34. Uzskaites kataloga kartīte raksta iespieddarba autoru,

nosaukumu, lzdočanas vietu un ganu, čifru, kas uzrādī-

ta uz eksemplāra un pavaddokumentā, un inventāra numuru

(6.pielikums)
.

Piezīme. Inventāra numuru nepiešķir brobūrßm un citiem ie-

devumiem, kuru lappuču skaita nepārsniedz 48,

žurnāliem un tehniskās literatūras speciālveidiem

33. Kartītes apakšēja daļā izdalītajās ailes uzrāda:

vuma sapemšanas gada, ieraksta numuru "CBS vienotā fonda uz-

skaites grāmatā" un saņemto eksemplāru skaitu (piemßram, 78 -

48 — ??), bet, izdevumu izslēdzot — akta numuru un izslēg-

to eksemplāru skaitu (piemēram, 31 — 9). Kartītes otrā puse

iezīmētas а!lез un struktūrvienību slglas. parāda izde-

vuma sadali pa CBS struktūrvienībām, nodošanu no vienas bib-

liotēkas otrai, kā arī norakstīšanu.

36. Katram CBS jaunieguvuma izdevumam neatkarīgi uo saņem-

to ekzemplāru ekaita piešķir vienu (kārtējo) inventāra numu-

ru, ko ar automātizko vai pusautomātisko numeratoru uzreiz

ieapieā uzskaitēm kartīte vidū vira tekāta (6.pielikuma),

katra eksemplāra titullapā paralēli leacjumam un Izdevuma

formulārā (14.pielikuma). Viauz attiecīgā izdevuma atkārto-

toz aotījumuz regiztre tajā pat kartīte un dod tāz inventāra

numura.

, 37. Saņemot daodasejoma izdevamua, vlaiem viena zejuma ek-

eemplāriem piešķir vienu (kārtējo) inventāra numura.

38. Piešķirto inventāra numura arī peo izdevuma norakztī-

Antikvariātos iegādāto grāmatu cena ieraksta saskapā ar

tur izdarītām atzīmēm an grāmatas. Remonta, reztaurāoijaz an

ieziešanaa izdevumi grāmatas oana nemaina. Bezmakaaz iadevu-

maa neceno.

23
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sanas citam iespieddarbam nepiešķir.

39. Lai parādītu, kurai CBS struktūrvienībai attiecīgai*

izdevuma eksemplārs pieder,filiālbibliotekas un CB nodaļas

šifram uz iespieddarba un tā iormulera pievieno savu siglu

(14.pielikums).

40. Vaja*izibas gadījuma CBS struktūrvienības katru viena

izdevuma eksemplāru var individualizēt, pievienojot inventā-

ra nucuram domu zīmi un eksemplāra kārtas numuru.

41. Alfabētiskā kataloga kartītes otrā puse CBS struktūr-

vienības raksta saņemto eksemplāru skaitu un norāda fondu,

kuram grāmata nodota.

43. Organizējot uzskaites katalogu, saņemto izdevumu un

uzskaites kārtīgu numerāoiju sāk ar Nr.l un turpina gadu no

gada. CBS bibliotēkās fo v inventāra grāmatās vairs neuzskai-

ta. Tiek sastādīta inventāra grāmatu saraksts (97.pielikums),

ko nodod komplektēšanas un apstrādes nodaļai. Līdz centrali-

zācijai aizpildītās inventāra grāmatas glabājas katrā struk- .

tūrvienlbā un tiek izmantotas fonda pārbaudei un atzīmēm par

izslf.gto literatūru.

43. Orrimatuun bročūru uzskaites kataloga kartītes kārto

pCc alfabētiskā kataloga organizācijas noteikumiem.

rnkHti netiek pielietoti. Atkārtotus uzdevumus uzskaita atse-

kartīte. Par uzskaites kartīšu saglabāšanu atbild KAN

vadītājs. . .

44. ūrsķaites katalogs jāglabā aizzīmogojamās darba tel-

pās. Ar uzskaitos katalogu drīkst strādāt tikai personas, kaa

3im darbam, norīkotas ar CB direktora pavēli.



Periodisko izdevumu uzskait

45. CB lasītava pec periodisko izdevumu pasūtījumiem vei-

do periodisko izdevumu kopkatalogu, kur uzrada CBS un citu

reģiona iestāžu un organizāciju saņemtos periodis<os izdevu-

mus. Reģistrācijas kartiču otrā puse raksta CB3 struktūrvie-

nību, ka ari citu iestāžu un organizāciju siglas, kuru perio-

diskos izdevumus atspoguļo kopkatalogs.

46. Pasūtītos periodiskos izdevumus saņem tieši katra CBS

struktūrvienība, žurnālu individuālās uzskaites funkcijas pil-

da žurnālu reģistrācijas kartītes (B.pielikums). Kartīte uz-

rāda struktūrvienības nosaukumu, žurnāla nosaukumu, periodis-

kumu un eksemplāru skaitu.

47. Žurnālu reģistrācijas kartītes kārto atsevišķi alfabē-

tiskā secībā.

46. Katru saņemto žurnāla numuru CB un filiālbibliotekas

nekavējoties ieraksfa attiecīgās žurnālu reģistrācijas kartī-

tes aile un apzīmogo.

49. Žurnālu zīmogošanai katrā CBS struktūrvienība jābūt

speoiālam zīmogam (13.pielikuma b), c) un d) punkti), uz ku-

ra ir CBS un CB nodaļas vai filiālbibliotekas nosaukums. Zī-

mogu iespiež žurnāla titullapa zem izdevniecības ainām.

Ar šo zīmogu nedrīkst zīmogot pārojos iespieddarbu un ma-

teriālu veidus.

'

30. Oada beigās katra CBS struktūrvienība pcc žurnālu re-

ģistrācijas kartītēm saskaita gada laikā saņemtos žurnālu nu-

murus un sastāda (13.pielikums), ko nosūta СВ. КАК ziņas

Ja žurnāli gada laik* nolietoti, tos aktā neieslēdz.
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ieraksta katras struktnrvienlbaa "Fonda uzskaites lapā", sa-

ņemto žurnālu skaitu summr un reizi gadā ieraksta "CBS vieno

tā fonda uzsteaites grāmatas" l.daļā.

Ziņas par žurnāliem grāmatvedībai nav jbsniedz. ~

31. Žurnālu reģistrācijas kartītes flliālbibliotckas gla-

bā līdz žurnāla visu numuru norakstīšanai. Žurnelu uzskaites

kartītes izmanto dažādām uzziņām un periodisko izdevumu fon-

da pārbaudei.

52. Lai kontrolētu laikrakstu savlaicīgu saņemšanu, bib-

liotēka katru numuru var reģistrēt laikrakstu reģistrācijas

kartīte (9. pi likums), bibliotēkas fondā laikrakstus neie-

akf'ta.

PārCjo iespieddarbu un citu materiālu uzskaite

33. Pārējos iespieddarbus un citus materiālus uzskaita uz-

skaites kataloga kartītes, ko kārto nosaukumu alfabētiskā se-

cībā pec grāmatu un brosoru kartītēm aiz dalapa "Citi iespied-

darbi".

54. Katram iespieddarbu veidam aizpilda atsevišķu kartīti

(10.pielikums). Kartīte raksta uzskaitāmā iespieddarba veidu

un uzskaites vienību, piemēram, "Standarti (iespieddarbi)",

(spoles)", zipas par saņemšanu, norakstīšanu un

fondā eaoāo kopskaitu. Kartītes attiecīgajās ~.

ailes atzīme gadu (pedCjos divus ciparus), ieraksta numuru

"СЬЗ vienotā fonda uzskaites gr-mate" (vai norakstīšanas ak-

ta numuru), saņem'o (vai izslēgto) eksemplāru ;kaitu un kop-

savilkumu. Inventāra numuru iespieddarbiem un kartītei ne-

pio^ķir.
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3. §. IZSLĒGTO IESPIEDDARBU UN CITU MATERIĀLU UZSKAITE

1. CB direktors un fillālbibliotekuvadītāji ir personīgi

atbildīgi par savlaicīgu un pareizu iespieddarbu un oitu ma-

teriālu izslēgšanu no bibliotēku fondiem.

Novecojušus un nolietotus izdevumus atlasa atbilstoši PSRS

Kultūras ministrijas 1978.gada 18.jūlija ar pavēli Nr.s2iap-

stlprinatajai 'Instrukcijai par satura novecojušu un nolieto-

tu iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšanas kartību no bib-

liotēku un uzzinu un informācijas fondiem" un Latvijas PSR

Kultūras ministrijas 1979.gada 3.aprīļa pavēles Nr.182 I.pie-

likumam.

Novecojušos, nolietotos un lasītāju nozaudētos iespied-

darbus un citus materiālus, kā ari tos, ko lasītāji nav atde-

vuši sakarā ar aizbraukšanu no līdzšinējās dzīves vistas, blb

liotckaa noraksta ne retāk ka reizi gada. PilaCtn un rajonu

CB noaaka aavas siatcmas struktūrvienībām norakatiaanas ps-

rlodiakumu un norakstāmo iespieddarbu un citu materiālu aarak.

atu sastādīšanas terminus.

Vērtīgu, bet CBS atruktūrvienlbas mikrorajona ekonomis-

kajam uo kultūras dzīvas profilam neatbilatošu un maapiepra-

sltu literatūru CB nodod apmaipaa fondleč vai attiecīgai da-

pozitblbllotckai. -

Neizmantoto literatūru bes lerobežojumiem var nodot cita

ministriju, resoru un organizāolju bibliotēkām aaskapā ar

PSRS Miuistiu Padomās 1939.gada 3.janvāra lēmumu Hr.ll "Par

bibliotēku grāmatu fondu izmantošanu* un 1939.gada7.aprīli

apstiprināto PSRS Kultūraa ministrijas "Instrukciju par mi-

nis riju, resoru un citu organizāciju bibliotēku neizmanto-
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jamās literatūras bezmaksas nodošanas kārtību".

4. Saturā novecojušus iespieddarbus atlasa bibliotēkas

darbinieki kopā ar speciālas komisijas locekļiem. Komisiju

izveido pie CB, tā3sastāvā ietilpst bibliotēkas darbinieki

un kvalificēti dažādu nozaru speciālisti. Komisiju apstipri-

na pilsētas vai rajona kultūras nodaļa.

5. Filiālbibliotckas un CB nodaļa* sastāda norakstāmo

iespieddarbu sarakstus ** (16.pie likums) un no-

teiktos termiņos iesniedz CB.

Izslēdzot lasītāju neatdotās grāmatas sakarā ar viņu aiz-

braukšanu no līdzšinējās dzīves vietas, aktam pievieno doku-

mentu, kas apliecina lasītāju izbraukšanu (uzziņas no adrešu

galda, ciema padomes v.c). lesniedzot KAN iespieddarbu sa-

rakstu, CBS struktūrvienības uzrāda šo lasītāju formulārus.

Katrā aktā un sarakstā ietver iespieddarbus, ko izslēdz

viena un tā paša iemesla d"ļ (nolietotus, lasītāju nozaudē-

tus utt.). Izslēdzot žurnālus, to sarakstu nesastāda.

lespieddarbu sarakstā uzrāda to iegādes cenu. 3roāūru ce-

nu sarakstos neuzrāda.

Saraksta lappuses obligāti numurē.

6. KAN no struktūrvienībām saņemtos sarakstus apvieno un

Sastāda aktu 9 eksemplāros (17.pielikums).

Lasītāju nozaudēto iespieddarbu un citu materiālu sarak-

stu таг sastādīt 1 eksemplārs, jo katrā flllālbibllotekā"La-

sītāju nozaudēto uu atvietoto grāmatu uzskaites burtnīcā" ir

norakstāmo iespieddarbu saraksts. Peo tiem ierakstiem izdevu-

mus izsl'dz no inventāra grāmatām un katalogiem. Izslēgšanas

akta numuru.norāda CB.



7. Norakstītos iespieddarbus un citus materiālus oc bib-

liotēkas uzskaites izslēdz tikai pCc attiecīgo aktu apstip-

rināšanas. Akta apstiprinājuma jebnt vārdam "Apstiprinu",

iestādea un personas, kas aktu apstiprina, amata nosaukumam

un personīgajam parakstam, tā atšifrējumam un datumam.

Apstiprinājuma tekstu CB direktors raksta ari uz visiem

filialblbliotcku sastādītajiem sarakstiem.

8. Aktus par nolietoto, saturā novecojušo, lasītāju nozau-

dēto, kā ari to iespieddarbu norakstīšanu, ko lasītāji nav

nodevuši sakarā ar dzīves vietas maipu, apstiprina CB direk-

tors. CB direktors apstiprina arī aktus par iespieddarbu no-

došanu no vienas CBJ struktūrvienības otrai.

Aktus par izdevumu nodošanu citu resoru bibliotēkām ap-

stiprina CB direktors ar kultūras nodaļas piekrišanu.

Aktus par grāmatām, kas pazudušas nezināmu iemeslu deļ,

izskata CB padome.

Ja iespieddarbu iztrūkuma konkrētie vainīgie nav konstatē-

ti, saskapā ar P3RS Pinansu ministrijas 1974.gada 27.daoembra

"Nolikumu par PSRS valsts budšeta iestāšu un organlaāolju

grāmatvedību atskaiti un bilanoi" paaudušos lespieddarbua

par summu līdz 30 rbļ. noraksta ar CB direktora atļauju, no

30 līdz 500 rbļ. noraksta ar pilsētas vai rajona kultnras no-

daļas atļauju, par summu vira 300 rbļ. — ar pilsētas vai ra-

jona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas atļauju.

9. Peo apstiprināšanas aktam piešķir kārtējo ieraksta nu-

muru "CBS vienotā fonda uaakaitez grāmatām* 2.daļā un izdara

attleolgaa atzīmes "Bibliotēkas fonda uzskaites lapas* 2.daļā.

Apkopotos akta rezultātus izrakāta *CBS vienotā fonda uz-

skaltes grāmataa" 2.daļā un Izdara attiecīgas atzīmes uzskai-

29
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tes kataloga un centrālajā alfabētiskajā katalogā.

10. Akta un saraksta pirmie eksemplāri glabājas C3.

otro eksemplāru pret parakstu iesniedz grāmatvedībai.

Ja aktā ietverti tikai izdevumi, kuru vCrtiba nav uzņemta

bilance, akts grāmatvedībai nav jāiesniedz.

11. Sarakstu otrajiem eksemplāriem uzraksta akta numuru,

ar kādu izdevumi norakstīti, sarakstus apstiprina un nosūta

C33 struktūrvienībām iespieddarbu izslēgšanai no inventāra

grāmatām un katalogiem.

1?. Izslēdzot no СВЗ fondiem tikai iespieddarbus, kas sa-

ņemti pcc 1979.gada un uzskaitīti atbilstoši "Instrukcijai

P3RS Kultūras ministrijas sistēmas centralizēto masu biblio-

tēku fondu uzskaitei", CB sastāda atlasīto iespieddarbu alfa-

bētisku sarakstu un aktu par to izslßgaanu no vienotā fonda

(18.pielikums), aktu apstiprina un izdara attieolgās atzīmes

uzskaites dokumentos. KAM aktu pcc grafika sūta uz struktūr-

vienībām, kur iespieddarbus un citus materiālus izņem no fon-

da, izslēdz no katalogiem un kartotēkām. Filiālbiblioteku va-

dītāji par to parakātās aktam pievienotajā pielikumā (19.pie-

likums) .

13. Izslēdzot no CB3 struktūrvienību fondiem Zumaluj, re-

ģistrācijas kartītes iedara attiecīgas atzīmes un centrālajai

bibliotēkai iesniedz nerakstīto Žurnālu sadalījumu atbilstoši

& vietotā fonda uzskaites grāmatas aiļu numuriem (?o.pieli-

kums). CL astādlto tktu grāmatvedībai neiesniedz.

14. Iti.lCgtos iespieddarbus un citur, materiālus filiālbib-

p*et pa, ak tu nosita F noņobtnal makulatūrā.

Literatūru pcc augstakstļvoāv norādījuma iz-
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slēdz во bibliotēku fondiem nedēļas laikā no attieoīgā norā-

dījuma saņemšanas.

leslēdzamo izdevumu kartītes no lasītājiem pieejamiem ka-

talogiem un grāmatas no brīvpieejas fondiem izņem nekavējo-

ties.

CD, 6aoemot dokumentu par iespieddarbu izslēgšanu, to ne-

kavējoties iereģistrē speciālā iurnālā un izsūta flliālblb-

Hotckām, nosakot dokumenta maršrutu un izdevumu izslēgšanas

termiņu katrai filiālbibliotckai. CP struktūrvienību un fi-

liālbibliotekuvadītāji aktam pievienotajā saraksta parakstās

par uzrādīto izdevumu izslēgšanu (21.pielikums).

Peo visu C3S struktūrvienību fondu pārbaudes dokumentu

glabā CB direktors speciālā mape.

Izslēgtos izdevumus filialbibliotekaanoanta CB, kur sa-

stāda kopējo aktu vienā eksemplārā (17.pielikums) un uzziņu

grāmatvedībai (22.pielikums). Izslagtie Izdevumi obligāti jā-

saplēš un jānodod makulatūrā. Aktā jāatzīmē, ka minētie lade-

vumi saplēsti. Kvīti par makulatūras nodošanu pievieno aktam.'

16. Ja pārbaudot konstatēts, ka CBS nav literatūras, kas

jšizsledz, CB sastāda attiecīgu aktu (ез.pielikums), ko nenu-

murC. Akts glabājas kopā ar attieolgo dokumentu.

17. lespieddarbus un citus materiālus, kas saņemti no la-

sītājiem nozaudēto vieta, CBS struktūrvienības vispirms

izraksta "Lasītāju nozaudēto un atvietoto grāmatu uzskaites

burtnīcā" (Д4.pielikums). Peo šiem ierakstiem CBS struktūr-

vienības sastāda divus sarakstus:

a) par lasītāju nozaudētiem un izslēgtiem (16.pieli-

kums) iezpieddarbiem;

b) par iespieddarbiem, kas saņemti no lasītājiem no-

zaudēto viets (I**.pielikums).
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18. СИ sarakstus apvieno, sastāda norakstīšanas (17.pie-

likums) un piepomčanas (12.pielikums) aktus un veio tālākas

individuālas un sumtarās uzskaites operācijas.

4. §.FONDA PĀRBAUDE

1. struktūrvienību fondus pārbauda reizi 7-10 gadoa,

ka ari vadītajā maiņas, stihisku nelaimju (ugunsgrēka, plū-

du) un oitos Brk&rtcjos gadījumos. Bibliotēkas atsevišķas no-

daļas fonda pārbaudi atļauts izdarīt reizi 7 gado3. Liela 6

masu bibliotekaa, kuru fonda ir vairāk ka 200 sējumu,

fondu izlases veida pārbauda reizi 10 gados.

Oramatu fonda vai ta daļas pārbaudi blbllstekaa vai noda-

ļas vadītajā maiņas gadījuma uzskata par karte jo p&rbaudi.

Pārbaudei pakļauti visi iespieddarbu veidi — grāmatas,

brošūras, skaņu ieraksti v.c.

i. CBS struktūrvienības fonda, pārbaudi izdara ar kontrol-

talonu palīdzību (25.pielikums). Kontroltalona raksta

iespieddarba inventāra numuru, indiksu, autoru un nosaukuma

pirmo vardu, itdodanas gada pedCjos divus ciparus, cenu.

;audzējumu izdevumiem jbraksta ari sējuma numurs (daļa vai

laidiens), ja iespieddarbu apraksta pCc nosaukuma, kontrol-

tnlonP raksta pirmos divus vārdus.

Pārbaudes laika lasītajiem izsniegto grāmatu talonos uz-

rada ari lasītajā formulāra numura.

auntroltalonus salīdzina ar uzskaitos katalogu, bet kon-

troltalonub kas saņemti līdz centralizācijai,

ar inventāra grāmatām. Pec pārbaudes obligāti sajtāda aktu

pielikuma). rezultātus izskata bibliotckas pa-

dome un apstiprina rajona (pilsetm) izpildkomiteja kultūras
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nodaļa, kam bibliotēka pakļauta.

3. lespieddarbu un citu materiālu pārinventarizaciju var

izdarīt tikai izpemuma gadījumos ar rajona (pilsētas) izpild-

komitejas kultūras nodaļas atļauju.

Kļūdainas numeraoijas gadījuma nepareizas inventāra numu-

rus var labot un uzskaites kataloga kartītes pārrakstīt ar

CB direktora atļauju. Žurnālu reģistrācijas kartītes vajadzī-

bas gadījuma var pārrakstīt ar komplektēšanas un apstrādes

nodaļas vadītajā atļauju.

5. §. UZSKAITES DOKUMENTU AIZPILDĪŠANAS NOTEIKUMI

1. lerakstiem vloos komplektēšanas un apstrādes nodaļas

dokumentos jābūt skaidri salasāmiem. lerakstus drīkst izda-

rīt ar tinti, lodīšu pildspalvu vai ar rakstāmmašīnu un me-

hanizācijas līdzekļiem.

Aizliegts kļūdas saavltrot un dzcst. Mepareizaia teksts,

akaita, cena vai summa jāpārsvītro un vira tas jāraksta pa-

reizais teksts, skaits, cena vai summa. Kļūdas pārsvītro ar

vieglu svītru ta, lai varētu izlasīt iepriekš uzrakstīto.

Personām, kas dokumentu parakstījušas, kļūdu labojuma jāap-

atlprina.

6. §. IESPIEDDARBU BIBLIOTEKĀRĀ APSTRĀDE

1. Komnlektctanas un apstrādes nodala apstrādā iespieddar-

bus visai CB3 to sapemčanaa seoība. īpaši aktuālus izdevumus

apstrādā un nodod struktarvianlbaa ārpus kārtas.

Visus saņemtos lsapladdarba eksemplāras apzīmogo

(з.s 16.р.), leraksta inventāra aumuru 36.р.) un klasi-

fio6.
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Literatūru pieaugušajiem klaaificc pec tabulām masu bib-

liotēkām "Bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija". Li-

teratūru bcmiem klasificē pcc tabulām bornu bibliotēkām

"Bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija".

3. KAN visām CBS struktūrvienībām nodod iespieldarbus ar

pilnu katalogu kartīšu komplektu.

4. Grāmatas un brošūras apraksta saskaņā ar Valsts stan-

dartu 7.1-76 "lespieddarbu bibliogrāfiskais apraksts" ("Биб-

лиографическое описание произведении печати"). Aprakstiem

pielieto iedevuma "lespieddarbu aprakstos lietojamo latviešu

vārdu saīsinājumu saraksta" (R., 1973) uzrādītos saīsināju-

mus. Vārdus krievu valodā saīsina saskaņā ar Valsts standar-

tu 7.12-77 "Krievu vārdu un vārdkopu saīsinājums iespieddar-

bu bibliogrāfiskajos aprakstos" ("сокращение русских слов '

и словосочетаний в библиографическом описании произведений

печати")
.

3. Autorzīmes iespieddarbiem latviešu valodā un svešva-

lodās, kuru rakstībā lieto latiņu burtus, nosaka pcc B.Sleik-

šas "Autoru tabulām Latvijas PSR bibliotēkām" (R., 1960).

Grāmatām krievu valodā izmanto izdevumu Д-Б-Хавкина "Трех-

значные авторские таблицы, согласованные и соединенные о

1&65). РВо klasifikācijas un autorzīmes no-

teikšanas grāmatan titullapas augšējā kreisajā'stori ar zīmu-

li ieraksta grāmatas šifru (indeksu un autorzīmi).

6. Visiem iaspiaddarbiem izraksta formulārus (14.pieli-

kums). ieraksta eiiru, inventāra numuru, autora uzvār-

du un iniotāļus, iespieddarba ooaaukunu, cenu un izdošanas

gauu. atzīme ari sējuma numuru (dalu 1

vai laidienu). lespieddarbiem, ko komplekta УIOК, raksta



35

ari formulāra dublikātu, ko pa diagonāli iezīme ar krāsainu

svītru.

7. Grāmatas formulāra glabāšanai iesējuma vai vaka iekšpu

ac 2 om no apakšējas malaa uzlīme formulāra kabatiņu.

0. btiķetes, kuras atzīmēts štifrs, biezam grāmatām uzlīme

uz grāmatas 2 cm augstuma no apakšējas malas, plā-

nam — vaka vai iesējuma augšēja kreisajā stiri. Ja grāmatas

vāki vai iesCjums ir gaišs, šifru var rakstīt tieši uz vaka

vai iesējuma, neizmantojot etiķetes.

Piezīme. Etiķetes nellmC un šifru neraksta grāmatām, kas

pec arcja izskata viegli atrodamas plauktos (pie

mēram, V.l.Ļeņina Raksti, Latvijas PSR Maza en-

olklopcdlja).

II n оdaļ а

LASĪTĀJUAPKALPOŠANASDARBATEHNIKA

1. §. LASĪTĀJU APKALPOŠАNА BIBLIOTĒKĀ

Lasītāju pierakstīšana

1. lespieddarbus un oitus materiālus lasītajiem iasnledz

saskaņa ar masu bibliotēku lietošanas noteikumiem, ievērojot

centralizācijas īpatnības, šie noteikumi jāizliek redzama

vieta, lai ar tiem varētu iepazīties visi lasītāji.

?. Pierakstoties bibliotēka, laaītajs uzrada pasi vai do-

kumentu, kas to aizztaj. Bcmus bibliotēka pieraksta pec ve-

cāku vai mācību iestādes rakztiska iesnieguma (?1.pielikums).

3. Pierakstot lasītāju, izpilda registraoljaz kartīti

*
Biezam grāmatām etiķetes var nelīmet, ja šifru uzraksta

uz grāmatas muguras ar speoiala pastu.
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("3.pielikums). Pilsētu CBS kartīti var izpildīt divos ek-

semplāros, no kuriem vienu nodod PCB vienotas lasītāju re-

ģistrācijas kartotēkas veido&anai.

Bibliotēkai, kurām ir abonements, lasītava un citas noda -

ļaa, ka ari nestacionāras bibliotēkas .lasītajam ,
kaa izman

to vairākas nodaļas, aizpilda tikai vienu reģistrācijas kar-

tīti.

4. Kartītes vienotajā reģistrācijas kartotēkā kārto lasī-

tāju uzvārdu alfabētiskā seoībā.

5. Lasītāju pārreģistrācija notiek katru gadu. Pārreģis-

trēto lasītāju formulāros un reģistrācijas kartītes lepriek-

šējā numura vietā iorakbta jauno, kā arī preoize ziņas par

lasītāju.

6. Katrā CB, CBC un filiālbibliotekas nodaļā (abonementā,

lasītava utt.) lasītājam izpilda formulāru (?9., 3^.pieliku-

mi), kurā norāda vienotās reģistrācijas kartotēkas kartītes

numuru. Formulārā ieraksta ziņas par lasītāju un izlasītajām

grāmatām, un tas izmantojams izaniegtāa literatūras uzskai-

tei un lasīeanaB analīzei.

Pllnoa formulārus peo nomaiņas ar jauniem neiznīcina, bet

glabā bibliotēkā ne mazāk kā divus gadus. Pirmsskolas veouma

bernu un 1-VIII kl.skolēnu formulārus glabā ne mazāk kā trīs

gada*.

Katram lasītajam izpilda lasītāja karti (30.pielikums),

kura atūīmC grfmatu &tao*anaa termiņu un izsniegto grāmatu

skaitu^

7. Ja It-rTtājbY*lab ņemt grāmatas ne tikai sev, bet arī

ģimenes louckļl.jta,katra*ano tie.Ttzpilua parasto lasītāja
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formulāru. Laja gadījuma katram ģimenes loceklim rakstiaki

vai mutiski jāpaziņo, ka viņš veļas izmantot bibliotēku un

pilnvaro citu ģimenes locekli grāmatu saņemšanai. Lasītājs

sava formulāra otrajā puse uzraksta: 'Pilnvaroju

(uzvārda, vārds) saņemt grāmatas, Paraksts."

Literatnras izsniegšanas tehnika

abonementa un lasītava

B. visus iespieddarbus, ko izsniedz lasītajam uz mājam,

ieraksta lasītajā formulāra, kurā atzluC iespieddarba atdo-

šanas datumu, inventāra numuru, indeksu, autoru un nosauku-

mu. Laaltāja parakstās formulārā par tā saņemšanu. Bērniem

parakstu neprasa.

Izsniegtā iespieddarba formulārā atzīme datumu, lasītāja

formulāra numuru un ieliek to lasītāja formulārā.

Piezīme. Audiovizuālo materiālu (skaņu plašu, magnetofil-

mu, diapozitīvu, diafilma и.о.) izsniegšanas

tehnika ir analoģiska pārējo iespieddarbu iz-

sniegšanas tehnikai.

9. Lasītāju formulārus kārto iespieddarbu atdošanas datu-

mu secība, bet katra datuma robežās
— lasītāju uzvārdu al-

fabētiskā vai formulāru numuru secībāļ skolēnu formulārus

var kārtot pa skolām un klasēm. To lasītāju formulārus, ku-

ri visus iespieddarbus atdevuši, novieto atsevišķi lasītāju

uzvārdu alfabettzka seoibā un ? gadus.

10. Bibliotēkai jāuzskaita lasītajiem atteiktie iezpieddar-

bi, kuru bibliotēkā nav vai ir nepletiekzmā skaita (49. pie-

likums). Uzskaiti izmanto fonda plekomplektešanai un piepra-

sījumiem no vienotz fonda, J3A kārtā, lai varētu pcc kāda lai-
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ka iespieddarbu izsniegt no aava fonda.

11. Saņemot iespieddarbu atpakaļ, bibliotekārs lasītāja

klātbūtne paraketās par tā saņemšanu un ieliek iespieddarbā

tā formulāru.

I**. 3ibliotcka sistemātiski seko savlaicīgai grāmatu atdo-

šanai un veic pasākumus, lai lasītājs atdotu grāmatas, kuras

aizturētas ilgāk par termiņu, kas noteikts ywasu bibliotēku

lietošanas noteikumos. Bibliotēka sūta lasītājam atgādināju-

mu (33.pielikums) vai paziņo pa telefonu, ka jāatnes laikā

nenodotās grāmatas. Lasītājiem, kes nav nodevuši grāmatas

pec atgādinājumu saņemšanas, bibliotēka nosaka sabiedriskās

ietokmcčanas līdzekļus vai piedzen grāmatas vērtību peo no-

tariāta kantora izpildraksta.

Piezīme. To lasītāju formulārus, kas grāmatas nav laikā

atdevuši, kārto atsevišķi.

Par bcmu paņemto grāmatu saglabāšanu un savlaioigu atdo-

šanu atbild vecāki.

13. Lasītavā lasītāju formulārus izraksta tikai pastāvī-

giem lasītājiem. Formulāru glabāšanas noteikumi lasītavā ir

analogi noteikumiem abonementa.

Lasīšanai uz vietas izsniegto grāmatu un biezo šumilu
*

formulārus ieliek lasītāju formulāros. Lasītāja formulārā

ralhssa iespieddarba izsniegt.anab datumu, klasifikācijas in-

deksu un izsniegto iespieddarbu skaitu. Ne lasītāja, ne bib-

liotekāra paraksts nav vajadzīgs. Izsniegtos iespieddarbus

lasītāju f rmulāros pilnīgi ieraksta tikai tad, j.i +aa ne-

r.eciešamņ lesišanas vadībai. lespieddarba formulārā ierak-

sta li Ht ija formulāra aururu un izsniojš.aas datumu.
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Vienreizīgiem lasītavas apmeklētājiem izsniegtos iespied-

darbus uzreiz uzskaita statistikas lapa.

Lasītavas, kas apkalpo bērnus, IV-VIII kl. skolēniem iz-

sniegtie iespieddarbi jāieraksta lasītāju formulāros.

Darba uzskaite

14. Katrai CBS struktūrvienībai patstāvīgi jāuzskaita:

a) lasītāji, .. t

b) apmeklējumi,

c) literatūras izsniegums,

d) maau pasākumi, .

Г

c) bibliogrāfiskais uzzipu un informācijas darbs,

f) no citam struktūrvienībām saņemta un citam struk-

tūrvienībām Izsniegta literatūra,

g) pārvietojamo bibliotēku darbs.

h) S3A darbs.

13. Bibliotēkas, kas apkalpo pieaugušos un bcmus, izsnie

gurnubērniem uzskaita atsevišķā bibliotēkas dienasgrāmatas

?.daļā (36.pielikums). Lasītājus un apmeklējumus uzskaita

bērnu bibliotēkas dienasgrāmatas l.daļa (35. pielikuma).

16. Faktisko lasītāju skaitu, kurus apkalpo noteikta bib-

liotēka (CB, CBB vai filiālbiblloteka), nosaka pcc vienotas

reģistrācijas kartotēkas. Lasītāju skaitu katrā bibliotēkas

struktūrvienībā, izsniegšanas punkta un pārvietojama biblio-

tēkā nosaka peo aizpildīto lasītāju formulāru daudzuma.

Piezīme. Atpūtas vietās (kinoteātros, parkos v.c.) uz lai-

ku organizēto lasītavu apmeklētājus neuzskaita

ka pastāvīgus lasītājus, bet uzskaita tikai ap-

meklējumu un izsniegumu.
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17. Aizpildot bibliotēkas dienasgrāmatas l.daļu (34. pie-

likums), aile "Lasītāju kopskaits" uzskaita lasītājus, kas

pierakstījušies (vai pārreģistrēti) attiecīgajā dienā.

Piezīmes. 1. Ziņas par jauupierakstito (vai pārreģistrēto)

lasītāju sastāvu ieraksta saskaņā ar lasītāju

formulāru datiem.

?. Aile "mācību iestāžu audzēkņi" uzskaita

tikai tos lasītājus, kam galvenā nodarbošanās

ir mācības.

3. Ailes "atsevišķas lasītāju grupas* uzskai-

ta tās grupas, kuru apkalpošanai bibliotēkapie-

vērs īpašu uzmanību.

16. Uzskaitot darbu ar bamlem, dienasgrāmatas aile "bēr-

nu lasīšanas vadītāji" sniedz ziņas par skolotājiem, pionie-

ru vadītajiem, vecākiem, bernu ārpusskolas iestāšu darbinie-

kiem.

19. MCneša beigās izdara kopsavilkumu, cik lasītāju pie-

rakstījusies vai pārreģistrēti mēneša cik viņu ir no

gada sakuma, kads ir to sastāvs, ьо kopsavilkumu pārnes uz

nākamās lapas pirno rindu.

20. Apmeklējumu skaitu legnst, saskaitot lasītāju formulā-

rus, kas attlsolgajā dienā apmeklējuši bibliotēku, lai eaņem-

lasītu uz vietas, nodotu iespieddarbus vai pa-

garinātu to lietošanas termiņu, kā arī vienreizīgos apmeklē-

tājas.

?1. br?)S"ru, Žurnālu un citu iespieddarbu izsnie-

gumu uzskaita katru dienu bLtilotckaa dlfaasgrāmatae ?.daļā

(36.plolikuf ) "6c ierakstiem lasītāju formalāroa. Izeniegama
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uzskaites vienībām jāatbilst fonda uzskaites vienībām.

Par izsnieguma vienību kartēja gada laikrakstiem

uzakata numuru
, iepriekšējo gadu lalkrakstiam

komplektu .

lespieddarba lietošanas termiņa pagarinājumu pCo lasītāja

Ingum? uzskaita kā Jaunu izsniegumu.

29. Bibliotēkās, kuru fondos ir iespieddarbi dažādās PSR3

tautu valodās un svešvalodas, izsniegumu papildus uzskaita

aiia "pa valodām ". Atsevišķi uzskaita Izsniegumu par

attiecīga*perioda aktuāliem tematiem ail3 "pa te-

matiem ".

23. Lasltavā3 ar brīvo pieeju fondam izsniegumu nosaka,

saskaitot iespieddarbus, ko lasītājs papSmis no plauktiem un

pcc tam atdevis bibliotekāram. Pats lasītājs iespieddarbus

plauktā atpakaļ neliek. Grāmatas un žurnālus, ko izmanto pie

plaukta literatūras atlases procesā, neuzskaita.

Piezīme. Pieaugušo bibliotēku lasītavās uzskaiti atļauts

izdarīt izlases veidā.^

94.! Masu darbu uzskaita bibliotēkas dienasgrāmatas 3.da-

ļa (37.pielikums) tūlīt pec pasākuma norisos.

2.§.LASĪTĀJUNESTACIONĀRĀSAPKALPOŠANASORGANIZĀCIJA

1. Не stacionāro apkalpošanu pilsētas un laukos MMlotekaa

organlec tālu no stacionāras Mbllotelcas dalrojošo pieaugušo

un Ъсти sistemātiskai apgādei ar literatūru.

lespieddarba izsniegumu katru mPneai uzskaita reizi ne-

dēļa katru nedēļu citā dienā. Dabūtos rezultātus шспейа bei-

gās pareizina ar lasītavas darbdienu skaitu.
*



PCc filialbibliotcku plāniem un atskaitēm CB lasītāju ap-

kalpošanas nodaļa sastāda CBS gada un ceturkšņa darba koppia-

nus, oordda nestacionāras apkalpošanas mērķtiecīgākas formas

katras bibliotēkas mikrorajona.

7. Lai organizētu CBS pārvietojamo bibliotēku un izsnieg-

šanas punktu darbu un kontrolētu to tiklu, lasītāju apkalpo-

šanas nodaļa jābūt:

a) CB un filialbibliotcku organizēto nestaoionaro izsnieg-

šanas punktu un pārvietojamo bibliotēku izvietojuma ahCmait

b) bibliobußa izbraukumu maršrutiem.

31ЬЦоЬи8а darba tehnika

3. Bibliobuae ietilpst CB lasītāju apkalpošanas nodaļas

aaatava. lespieddarbus iaaniedz gan dzīves, gan darba vietas.

4. Literatūrukartējam bibliobusa izbraukumam komplektē

atkāra no maršruta ietverta mikrorajona aaimnleolska un kul-

tūras dzīves profila. Lai apmierinātu earešgltakos lasītajā

pieprasījumus, izmanto CBS vienoto fondu.

Ulbliobuaš jābūt paziņojumam, ka lasītājs var pasūtīt jeb-

kuru izdevumu, kurš ir sistēmas bibliotēku fondos.

3. Bibliobusa lasītājus ibforme par jaunajam gramatar un

vienoto fondu, Izmantojot jaunieguvumu biļetenus,

bibliogrāfiskos līdzekļus, jīeatadeo an apskatus,

ko periodiski organizē kopš ar citam CB nodaļām an JHial-

bi^liotaka*.

6. BtbliografiPk j ī-zlņas lasī'"jiem izpilda blbliobuaa.

darbinieks. Plerrhjus, karu izpildei nepieolešana oam-

atziņa aparāta* izpilda CB bibllograis.

42
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7. Bibliobuaa fondu ķerto sistemātiski alfabētiska secī-

ba. Literatūru pieaugušajiem un bemiem kārto atsevišķi ar

noradi, kādai lasītāju kategorijai grāmatas domātas. Aktuālo

sabiedriski politisko literatūru izdala speciālas tematiskas

kastes. Atsevišķi izvieto bibliogrāfiskos līdzekļus un uzzi-

ņu izdevumus.

8. Pez grāmatām lasītāju individuālai apkalpošanai biblio-

buas pieved iespieddarbu kopas arī pārvietojamam bibliotēkām

gan rec CB inloiativas, gan uz pārvietojamas bibliotēkas pie-

prasījuma.

9. Pārvietojamas bibliotēkas fonda apmaiņas operācijas iz-

dara bib.Hobuaa darbinieks, kas reisa ņem līdzi visu attiecī-

gas pārvietojamas bibliotēkas dokumentāciju un tai izsniegto

grāmatu formulārus.

10. Brauoleni notiek pa noteiktiem maršrutiem, kurus iz-

strādā ar tādu aprēķinu, lai tie nodrošinātu lielāku pieturu

skaitu, maksimālu bibliobusa kā transportlīdzekļa izmantošanu

un apvienotu vienā reisā vairākus bibliobusa darba procesus.

11. Bibliobusa Izbraukuma maršrutus un darba grafiku

stāda katram mēnesim. Grafikā iekļauj visus izbraukumu*: Iz-

sitaju apkalpošanai, jaunieguvumu nogādāšanai flliālbibllotc-

kās, grāmatu apmaiņai pārvietojamās bibliotēkās на izsniegša-

nas punktos, maršrutus un darba grafiku apstiprina CB direk-

tors.
'

-

19. Bibliobuss lasītājus apkalpo pllaota* ne retāk kā rei-

zi 10 dienās, laukos — ne retāk ka reizi mcneel noteiktās

dienās un stundās. Apkalpošanas ilguma atkarīgs no lasītāju

skaita, bet ne ilgāk kā 3 stundas.

13. Bibliobusa laaltājua pieraksta un iespieddarbus iz-
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sniedz saskaņa ar masu bibliotēku lietošanas noteikumiem.

Bibliobusn darbu (lasītāju Skaitu, apmeklējumus, grāmatu

izsniegumu utt.) uzskaita dienasgrāmata tāpat ka stacionāra-

jās bibliotēkas.

Pārvietojamās bibliotēkas darba tehnika

14. Literatūru pārvietojamam bibliotēkām izsniedz, pama-

tojoties uz līgumu, kas noslēgts starp bibliotēku un orga-

nizāciju, kura saņem pārvietojamo bibliotēku (4ā.pielikums).

Organizācija nozīme pārvietojamas bibliotēkas vadītāju un

izsniedz viņam pilnvaru grāmatu saņemčanai (43.pielikuma).

13. Katrai pārvietojamai bibliotēkai izraksta pārvietoja-

mās bibliotēkas formulāru (44.pielikums) divos eksemplāros,

no kuriem viens glabājas bibliotēka, kas izsniedz literatū-

ru, bet otrs
— pie pārvietojamās bibliotēkas vadītāja.

16. Pārvietojamās bibliotēkas dokumentus glabā atsevišķā

mape, uz kuras atzīme šīs bibliotēkas kārtas numuru un nosau-

kumu. Mape atrodas līgums, pilnvara par grāmatu saņemšanu,

fonda pārbaudes akti, atskaites un citi dokumenti, kas sais-

tīti ar pārvietojamās bibliotēkas organizēšanu un darbu.

17. Ziņas par izsniegto un atpakaļ saņemto lespieddarbu

skaitu ieraksta pārvietojamas bibliotēkas formulāru abu ek-

3esq)lāru attiecīgajās ailes.

IR. Ko iespieddarbiem, ko izsniedz pārvietojamai bibliotē-

kai, izņem i'ortularus. Tajos atzīme Izsniegšanas datumu un

pārvietojamās bibliotēkas numuru. Pārvietojamās bibliotēkām

vadītājs iespieddarba formulārā parakstās par "tā saņemšanu.

19. Pārvietojamām bibliotēkā* iaaniegto iespieddarbu for-

mulāri novietojami kastes aiz kuriem atzīļetm
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attieoīgāa bibliotēkas numura un поааикима, bat daleņu robe-

šāa
— inventāra, numuru secība. Tos glabā slēgta skapī.

Kad iespieddarbu saņem atpakaļ, tajH ieliek formulāru un

pārvietojamas bibliotekaa vadītajā parakstu formulāra iz-

svītro.

90. Parvietojamaa bibliotēkas ieapleddarbus apmaina vtaua

uzreiz vai pa daļām atkāra no lasītāju pieprasījuma, bet ne

retāk ka reizi meneaos.

91. Ja mainās pārvietojamās bibliotēkas vadītāja, jāpār-

bauda iespieddarbu fondB un peo tam tas jānodod jaunajam va-

dītājam. Pārbaude piedalās ataoionārāa bibliotēkas pāratavia.

Pārbaudea aktā atzīmējami ari dati par pārvietojamāa biblio-

tēkas nodošanu un pieņemšanu.

9?. Reizi oeturkanl pec ierakstiem pārvietojamāa biblio-

tēkas lasītāju burtnīcā (47. pielikuma) vai lasītāju formulā-

roa aaßkaita šīs bibliotekaa lasītājus, apmeklējumus un iz-

sniegto* ieapieddarbua. Kopaavilkumu terakata katras pār-

vietojamāa bibliotēkas formulāra i.daļā (44.pielikuma) un

bibliotēkas dienaagrāmataa daļa (39. pielikums). Darbu

ar pārvietojamām bibliotēkām ataoionārā bibliotēka uzakaita

bibliotēkas dienaagrāmataa3.* daļā (39.pielikuma).

93. leapieddarbua, ko saņem pārvietojamā bibliotēka,

ierakata taa uzakaitea burtnīoā aaņamšanas secībā, bet pao

%am — autoru uzvārdu vai nosaukumu alfabētiskā kārtībā

(46.pielikums).

94. Pārvietojamāa bibliotekaa, kaa apkalpo vairāk par 30

lasītājiem, patatāvlgi vaio darba uzskaiti aavāa dienaagrā-

mataa (43.pielikuma). Kopsavilkumu ierakata pārvietojamās
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bibliotēkas formulāra eksemplārā, kas atrodas stacionārajā

bibliotokP.

?3. lespieddarbus, ko lasītājiem izsniedz pārvietojamā

bibliotūka, ieraksta lasītāju formulāros.

Pārvietojamās bibliotēkas, kurās ir mazāk par 50 lasītā-

jiem, Izsniegtās,grāmatas ieraksta els bibliotēkas lasītāju

burtnīca (47.pielikums).

Izsniegšanas punktu darba tehnika

96. Lai grāmatu tuvinātu iedzīvotājiem, CB un filiālbib-

liotekas atver literatūras izsniegšanas punktus. Tajos lasī-

tājus apkalpo bibliotēkas darbinieks noteiktās dienās un

stundās atkarā no lasītāja skaita (pilsētā ne retāk kā di-

vas reizes nedēļā, lauku apvidū — ne retāk kā reizi nedēļā).

Fonda organizāoija, darba tehnika un uzskaite literatūrām

izsniegšanas punktā ir analoga darbam stacionārajā bibliotēkā.

Lasītājus, apmeklējumu,izsniegumu un masu darba izsniegša-

nas punktā uzskaita atsevišķā dienasgrāmatā (34., 36., 37.pie-

likumi) .
,

grāmatu pienesēja darba tehnika

97. Stacionārās vai pārvietojamās bibliotekaa lasītajiem

grāmatas var izsniegt grāmatu pienesējs.

98. Katram gr*matu pienēsājam izpilda lazītaja formulāra,

kuram kārtas numuru nosaka atsevišķi no oitiem lasītājiem.

Pirms numura rakrta burtu *0* (grāmatu pienesēja). Vina for*

mulārus kārto atoevišķi no pārējo laaitāju formulāriem.

29. Izsniegto ioonieddarba formulāros izrakāta grāmatu

pienēsāja formulāra numura. Iаарlе&аагЬц formulāri
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glabājas grāmatu plonesSj* formulāra .

30. Orāmatu pienesCjs iepilda katram lasītājam formulāra,

kurā ieraksta izaniegtos iespieddarbus.

31. Lasītāju formulāri un neizsniegtie iespieddarbi glabā

jas pie grāmatu plenescja. Piemestjam- ierodoties bibliotēkā,

bibliotekārs pec ierakstiem lasītāju formulāros saskaita la-

sītājus, apmeklējumus, izsniegumu un iegotos datus ieraksta

bibliotēkas dienasgrāmatāt

3. §. VIENOTĀ FONDA IZMANTOŠANAS OROANIZĀCIJA

Literatūras izsniegšanas tehnika

1. Katram aiatemas, t.ak. pārvietojamāa bibliotekaa laai-

tājam ir tieelbas izmantot ikvienu vienotā fonda iespieddar-

bu vai oltu materiālu. Vajadzības gadījumā lasītāja litera-

tūru no vienotā fonda var saņemt jebkurā CBS atruktorvienībā,

9. Katra CBS struktūrvienība piepēm un reģistrē laaltāju

indlviduāloapiepraaījumua peo literatūras no vienotā fonda.

Pieprasījumus reģistrē "Laaītājiem atteikto piapraaijnmu uz-

skaitās burtnīcā" (49.pielikuma)T

3. Darbinieka, kaa piepēm plepraaījumu, noskaidro nepie-

ciešamaа bibliogrāfiskās zlpaa. Vajadzībaa gadījuma t&s no-

skaidrot palīdz CB bibliogrāfa.

4. PBo piepraaījuma sapemšanas bibliotēkas darbinieka va-

jadzīgo ieapieddarbu nskavCjOtias pieprasa CB fondu izmanto-

šanas organizācijas nodaļai (PION). FION darbinieka peo oen-

trālajlem katalogiem noakaidro, no kuraa struktorvienibms

lietdarlgi plepraaitoa leapieddarbua nosūtīt pieprasītājam,

organizē un kontrole nosūtīšanu.
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Pieprasījumus pec literatūras, kas izsniegta citiem lasī-

tajiem, apmierina rindas kartība. Lasīšanas tēriņu šādiem

lespieddarbiem var saīsināt.
,

9. No citam struktorvieaībam saņemtos iespieddarbus kār-

to atsevišķa plaukta. Par iespieddarbu saglabāšanu atbild

bibliotēkas vadītājs un lasītājs, kas izdevumu pieprasījis.

6. Vienota fonda iespieddarbus, ko izsniedz lasītajam uz

mājam, ieraksta lasītajā formulāra un lasītājs parakjtās par

to saņemšanu. Lasītajā formulāra ieliek viņam izaniegto

iespieddarbu formulāru dublikātus, uz kuriem atzīme lasītajā

formulāra numuru un atdošanas datumu. Kad lasītajā atdod

iespieddarbu atpakaļ, to kopa ar lespieddarba formulāra uub-

llkatu nometa bibliotēkai, no kuras tas saņemta.

7. Katra bibliotēka ik mēnesi ziņo FIOM, cik lespieddarbu

saņemts no vienota fonda, oik izsniegts lasītajiem un oik iz.

sniegts oitām struktūrvienībām.

lespieddarbu ua cjtu materiālu kopu izsniegšana

qo vienota fonda

Й. Visas struktūrvienības, kas apkalpo lasītāju*, izmanto

pOo PION iniciatīvas vai рво filiālblbliotekupieprasījuma

\no vienotā fomfa komplektētam iespieddarbu kopas.

iliaibiblioteku darbinieki pieprasījumus pec iespied-

darbu kop&m iesniedz УIOМ saskaņa ar 3aviem literatūras pro-

pagandas pasākumu plāniem.

Pillelbibliotckšm iespieddarbu kopas var satīt arī bez

pieprasījuma, pCo i-lOMiniciatīvas, ka arī easkapā ar CB3

kopēji darba plāniem (sakarā ar ievērojamiem notikumiem un

jubilejā no fonda nodaļām, kas komplek^
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tetas triclgak; jaunieguvumus, каы saņemti nedaudz eksemplā-

ros).

10. Но vienot- fonda Izsniegto iespieddarbu kopu lietoša-

nas termiņu nosukā atkarč no konkrCtan iespPjšm.

Jaunu grāmatu komplektu izsniedz neatkarīgi no ta, vai

iepriekšējais jau atdots.
.

11. No vienota fonda saņemtas kopas filialbibliotckas ek-

sponē .zstašu stendos, īpašos plauktos. Lai saņemtie iespied-

darbi no pāreja fonda izdalītos, tajos ieliek krāsaina papī-

ra strēmelītes.

12. 3iblioteka — kopas saņrnCj? iespieddarbus var at-

dot atpakaļ visus reize vai pa daļām atkāra no lasītāju pie-

prasījuma.

Larba tehnika bibliotēka kas izsniedz ierpieddarbus

un pārējos matpi-b lus citai CDŪ struktūrvienībai

13. No iespieddarbiem, ko izsniedz citai struktūrvienībai,

izņem formulārus, ajos atzīme izsniegšanas datumu un struk-

tirvlenīb ciglu. Bibliotckas-saņemcjas darbinieks iespied-

darba formulāra parakstās par iespieddarba saņemšanu.

14. Izsniegto izdevumu formulāri novietojami kāstos aiz

daleņlem, uz kuriem atzīmēta bibliotekas-sapcmejas sigla.

robežas formulāri kārtojami -inventāra numuru secība.

.
13. Izsniedzot iespieddarbus no FION fonda, tajoa paliek

formulāru dublikāti, kuros blblioteka-saņßmeja raksta zinas

par izsniegšanu lasītajiem.

16. Kad iespieddarbi ntdo'i atpakaļ, tajoa ieliek formu-

lārus un darbinieka parakstu izsvītro.

17. ,ienas beigas saskaita CBS struktfrvlenibam izsniegto
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iedevumu formulārus un aizpilua "asu bibliotēku dienasgrā-

matas 6.daļu (40.pielikums).

tehnika bibliotēkā, kas s?p4m lespieddarbus

un i**' rfjos materiālus no cit;n? c?j struktūr-

vienības

18. lespieddarbus, ko bibliotēka no citem struk-

ieraksta no struktūrvienībām saņemto ia -

spieddarbu un citu materiālu usakaites šumālā(46.pielikums).

19. Masu bibliotēkas dienasgrāmatas 7.daļā (41.pieli-

kums) attiecīgajā datumā ieraksta no citām C3S struktūrvie-

nībām sapemto iespieddarbu un citu materiālu skaitu un to

sadalījumu pcc satura. Ja saņemta iespioddarbu kopa, tajā

ietverto laspieddarbu skaitu papildus uzrāda 16.aile, bet

tematu — 17. aile.

*0. Izsniedāot lasītajiem iespieddarbus, kas sapamti

bez formulāriem, izraksta formulāru dublikātus, ko pa dia-

gonāli pārsvītro ar krāsainu zīmuli. Formulāru dublikātos

raksta zipas par iespieddarbu izsniegšanu lasītājiem —

lasītāja formul ra numuru un grāmatas atdošanas termiņu.

bibliotēkai — grāmatu īpašniecei no vienotā fonda sa-

ņemtas grtmatas atdoa ar formulāru dublikātiem.

Katr& CbJ struktūrvienība no vienotā fonda lasītā-

jiem izsniegtos iespieddarbus papildus uzskaita masu bib-

lio'Tkas dienasgrāmatas 2.daļā 26.aile (36.pielikums).

Г* i. rakstiem bibliotckes dienasgrāmatas 6. un

7.aaļā gaaa beigāa aizpilda statistiskās at-

. kaites formas Nr.6-!Ū 6.aili ppmaiņa sistūmas

iTtvarot".
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4. §. STARPBIBLIOTĒKU АВОNEMENTA (SBA) DARBA

ORGANIZĀCIJA

1. CB starpbibliotēku abonementa darbu organizē a**kana

ar valatz at*nd*rta 7.31-81 "Vienota v*lats starpbibliotēku

abonementa aiatema* ( "Единая государственная система межбаблао

точного абонемента ") ргжахьа*.

CBS lasītavu ankalnoaana ПА k*r*H

2. ВВА kārta CBS lasītajiem pasūta literatūru, ka* nepit-

oieeama darbam, zinātniakiem pētījumiem, mAolbam un paālagll-

tibmi, bet kurma nav aistema* vlanotnjū fonda.

3. Lai saņemtu literatūru SBA kārta, CB vai fillalbibllo-

takaa lamītūjmm jāaizpilda pasūtīju** kartīte (50.pielikaaaa).

CB darbinieka pārbauda lasītajā pieprasīta izdevuma pareizību

pēc lasītajā noradīta avota vai uaainu literatūras. Preoizßam-

n*a reaultatu* bibliogrāfa etalm* pazūtljum* kartīte un peo

tmm pārbauda, vai izdevuma nav CBS vienotajā fonda. Tikai pOo

tam par SBA atbildīgais CB darbinieks aiapild* etarpbibliotaka

abonementa pieprmaljum* veidlapu (51.pielikuma).

Plealmea 1. MliAlbibliotaka*lasītajā pasūtījums kartī-

ti aizpilda 2 eksemplāros! viena paliek fi-

lialblbliotakākontrolei, otra nododam* par

SBA atbildīgajam CB darbiniekam.

2. rnaūtijumua CB var pieņemt *rl p* telefozm,

t*d pasūtījuma kartīte* 2.ek*empl*ru nofer-

ma par SBA atbildīgais CB darbinieka.

4. SBA veidlapu CB aiapild* un nosūta **ak*n* ar valsts

standartu 7.3A-6A, 7.1-V*, 7.A*-fw, 7.A8-77 *рт**1Ьат.
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Pilialbibliotēkamliteratūra SBA kārtā pasūta p*o to adrezea.

Bibliotēkai-Ipašnleoei literatūru atpakaļ noauta filiālbiblio-

tēka.

5- SBA darba kontrolei CB nepieoieanmaa trīs kartotēkas:

a) pasūtītās literatūras kartotēka;

b) saņemtas literatūras kartotēka;

c) atdotas literatūras kartotēka.

Kad pasūtījuma kartītē atzīmēta pieprasījuma numura, nosū-

tīšanas datuma un bibliotēka, kam nosūtīts pieprasījums, to ie-

vieto pasūtītas literatūras kartotēka kartaa numuru secība. Sa-

ņemot literatūru, attiecīgajā pasūtījuma kartītē rakāta atņem-

šanas datumu, bibliotēku, no kuras saņemts izdevuma, tas adre-

si un atdošanas termiņu. Darbinieks, kas saņēmis literatūru iz-

sniegšanai lasītajam, parakātas. Kartīti ievieto saņemtas lite-

ratūrām kartotēka atdošanas termiņu aeolbū.

Nosūtot literatūra atpakaļ, par SBA ataildlgaia darbinieka

peaūtijum* kartīte atzīmē nosūtlšamae datumu un paata kvltm nu-

muru. Atdotas literatūras kartotēka kārtojama pasūtījumu numuru

aeolba.

6. SBA kārta saņemto literatūru ua mējam neizsniedz.

7. SBA kārta saņemto literatūru nosūta atpakaļ ierakatltā

bandrolē bibliotēkai, kas izsniegusi literatūru, tūlīt pēc iz-

laaiaanas, ne vēlāk par noradīto termiņu. Bapieoieaamlbaz gadī-

jumā var lūgt termiņu pagarināt.

Ipaēi vērtīgas grāmatas nosūta vērtmbandrolē.

6. Par SBA kārtā saņemtam literatūras saglabāšanu un eav-

laiolgu nosūtīšanu-atpakaļ atbildīga ir CB un flliālbibllotēka.
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9. Par SBA atbildīgais CB darbinieks uaakalta paveikto

darbu un apkopo to gada atskaitēs (52., 53.pielikuml).

Abonentu apkalpošana SBA kartē

10. Citu resoru un citu rajonu (pilsētu) bibliotēku apkal-

pošanu SBA kārta CBS veic tikai CB.

11. Literatūru SBA kārtā abonentiem iaanleda tikai pāe

SBA veidlapae,kaa vienāda visā* PSRS bibliotēkā* un ir juri-

disks dokumenta (ar zīmogu un parakstu), kurš garantē atbildī-

bu par saņemto iedevumu.

12. Katrai bibliotēkai — abonenta*
,

kas pieprasa lite-

ratūru SBA kārtā, iekārto atsevišķu пар i vai formulāru, kurā

glabā SBA dokumentāciju un saraksti. Uz tā atziņā abonentā nu-

muru, bibliotēkas adresi un nosaukumu. Formulārus kārto biblio-

tēku nosaukumu alfabētiskā secībā.

13. Saņemot pieprasījumu no abonenta, CB pārbauda, vai tam

pareizi aizpildīta, un noskaidro, vai izdevums ir CBS vienotajā

fondā.

14. Izsniedzot vai izsūtot literatūru pa pastu, SBA piepra-

sījuma pirmo dalu (norādot atdoeanaa taimiņu) ievieto attiecī-

gā abonenta formulārā vai mapē, bet otro dalu (noradot atdoam-

nae termiņu, aavaa bibliotēkas nosaukuzu un adresi) kopā ar

grāmatu nosūta abonentam ierakstītā bandrolē.

15. Saņemot atpakaļ literatūru no abonenta, par SBA atbil-

dīgais CB darbinieka pieprasījumu no mapes vai formulāra izņem

un iedevumu nodod struktūrvienībai, no kuras tas saņemts. Struk-

tūrvienības darbinieka ar parakāta apstiprina izdevuma aaņamšana

un pieprasījumu levieto atdotām literatūras alfabētiskajā karto-

tēkā. Pieprasījumu uzglabā vienu gadu.
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16. Ja izaevums aizņemts, to izsēta rindaa kartība, ko

paziņo abonentam.

17. Ja pieprasīta izdevuma CBS vienotajā fonda nav, CB

ka SBA reģionālais centrs noskaidro, vai izdevums nav kada

no rajona (pilsētas) bibliotēkām. Ja ir, uz turieni noznta

pieprasījumu izpildei; ja nav, pieprasījumu paraeta talak

saskaņa ar pastavočo kartību. Abonentam paziņo, uz kadu bib-

liotēku pieprasījums nosotits.

L3. CB uzskaita ari SBA darbu ar abonentiem (93.pielikumz)

III nodaļa

BIBLIOGRĀFISKĀ UZZIŅU UN INFORMĀCIJAS DARBA TEHNIKA

1. CBS bibliogrāfiskā uzzinu un informacijaa darba baao

ir vlenotaia bibliogrāflskaia aazipu aparāta (ВЙА), kur*

ietilpst katalogu un kartotēku siatcma, uzzipu un bibliogrā-

fisko izdevumu fonde, bibliotekaa izpildīto uzzinu un sastš-

dlto bibllograflako sarakstu fonda (arhīva).

1. §. KATALOGU UN KARTOTĒKU SISTĒMA

Ж. CBS katalogu un kartotoku aiatema ir vienota komplek-

sa bibliogrāfiska uzzipu aparāta sastāvdaļa. Katalogu aia-

tcmu veido centrālie katalogi un struktūrvienību katalogi.

ietilpāt alfabetlakle un aiatomatiakio kata-

logi gan kārtīgu veida, gan iespieetie. laapieatia katalo-

gi dod ieapPju plaši informēt struktūrvienību lasītajua par

visu CB eaočo litaratūru.

Ja ir iespiestala aistematiakale kataloga, kartīšu aiste-

mš iakie katalogi vioās atruktorviaaībaa atspoguļo tikai iz-

devumus, kuri ienānušl fonda peo leepiesta kataloga publloū-

šaaaa. lejpioatc: katalogus izsnieda laaltājoa! kš lasītavas,
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tā arī uz mājam.

3. gentrālie katalogi, un kartotckas arāma-

tām un periodiskajiem izdevumiem

fonda uzskaites katalogs

Centrālais sistemātiskais katalogs

Plezļme. Literatūra bcrniea atspoguļota PCBB (RBB) siz-

tematiskajā, ka arī CB centrālajā alfabētiskajā

katalogā.

Centrālais alfabētiskais katalogs

Daiļdarbu nosaukumu alfabgtiskais katalogs

Vispārīgā rakstu kartotēka

Rovadpetnlecības kartotēka par savu rajonu (pilsētu),

zonu

Bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka

Metodisko materiālu kartotēka

Piezīmes. 1. PCc vajadz!bas var veidot arī īzlaioiga

rakstura vai pastāvīgas tematiskas kartotēkas.

2. Metodiskos materiālus un bibliogrāfiskos

līdzekļuz bcma laaiāemaa vadītājiem var dub-

lēt an atzpoguļot amalogiakajāa PCMB (RBB)

kartotēkām.

4. Citu izdevumu veida ooņtrālit katalogi

Nošu Izdevumu alfabetiakaiakatalogs

Skapa larakatu alfabetiakaia katalogs

Skapu ieraksta atatomātlakale kataloga^

Diafilmu un diapozitīva alfabetiakaiakataloga

*
Izpilda arī CD katalogu funkciju.

Gkapu platcm un magnetofona lentēm ar skaņdarbu

ierakstiem.
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3. Republikf=nisk63 pakļautības pilsrtu centrālo bērnu

bjbliotcku (ГСЬЗ) un rajonu bernu bibliotēku katalogi

un kartotēkas

PCBD (RJ)J)alfabētiskais katalogs

Literatūras pirmsskolas vecuma bemiem un I kl.skolcniom

kartotcka

Centrālo ilustrēta tematiska kartotēka 11-111 kl.skolēniem

Centrālais sistemātiskais katalogs IV-V kl. skolēniem
—

РСВП, IV- VI kl. skolēniem - RBB

Centrālais sistemātiskais katalogs VI-VIII kl. skolēniem

— РСИЗ, VII-VIII kl. skolēniem — RBB

Sistemātiskais katalogs bērnu lasīšanas vadītajiem

Vispārīga rakstu kartotēka IV-VIII kl. skolēniem

Novadpētniecības kartotēka IV-VIII kl. skolēniem

Bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka IV-VIII kl. skolēniem

un bernu lasīšanas vaaltajiem

Metodisko materiālu kartotēka

Piezīme. Peo vajadzības var veidot ari īslaicīga rakstu-

ra vai pastāvīgas tematiskas kārtotakas.

6. Katalogi un knrtotrķas filjalbibiiotckas, kas apkalpo

pieaufučos

Alfabētiskais katalogs

Jbstemātišķais katalogs

rakstu kartotēka

Hovajpetnieclbas kartotēka par savu mikrorajonu

Bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka

Metodisho materiālu kartotēka

Гielīme. 17c vajadzības var veidot ari īnlnirīga rakstu-

ra vai pastāvīga: tematiskAs kartote



7. Katalogi un kartotēkas fiHālbjbHotckrs, kas apkalpo

bemus *

Alfabētiskais katalogs

Literatūras kartotēka pirmsskolas vecuma bemlem un I kl.

skolēniem

Ilustrēta tematiska kartotēka 11-111 kl. skolēniem

Sistemātiskais katalogs IV-VI (vai IV kl. skolēniem

Sistemātiskais katalogs VII-VIII (vai VI-VIII)* kl. sko-

lēniem

Sistemātiskais katalogs bernu laslāanas vadītājiem

Vispārīgā rakstu kartotēka IV-VIII kl. skolēniem

Novadpētniecības kartotēka IV-VIII kl. skolēniem

Bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka IV-VIII kl. skolēniem

un bernu laelšanas vadītājiem

Metodisko materiālu kartotēka

8. KatalOKi un kartotēkas filielbjbliotekas. kas apkairo

pieaugušos un bcmua

šajās flliālbibliotekās ir visi 6.punktā minētie katalo-

gi un kartotēkas, kā arī

ilustrētā tematiskā kartotēka 1-111 kl. skolēniem an

sistemātiskais kataloga IV-VI (vai IV-V)* kl. akolenlem.

Piezīme е. 1. Grāmatas VII-VIII (vai VI-VIII)* kl. sko-

lēniem atspoguļo sistemātiskajā katalogā pieaugušajiem.

2. Rakstus IV-VIII kl. skolēniem atspoguļo

vispārīgajā rakāta kartotēkā.

*
Republikāniskas pakļautības pilsēta bērna bibliotēkās

veido sistemātisko katalogu IV-V kl. skolēniem.

*
Repabllkāaiakās pakļautības pllaeta bernu bibllotekāa

veido sistemātisko kataloga VI-VIII kl. skolēniem.
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Katalogu un kartotēku organizācija

9. CBS katalogu sistēmu veido CB komplektēšanas un ap-

žtrades nodaļas vadība. Nodaļa pilnīgi apstrādā visu lite-

ratūru pieaugušajiem un bērniem; kfrto, papildina, redigC

centrālos katalogus; metodiski vada filialbibliotckukatalo-

gu organizāciju un rediģēšanu. Katalogu bemlem organizāciju

un rediģēšanu metodiski vada speciāls darbinieks vai KAN

bernu literatūras apstrādes sektors.

Visas struktūrvienības saņem no KAN pilnu kartīšu kom-

plektu katalogiem.

10. Katalogu veidošanai Izmanto Vissavienības un republi-

kas or6matu palātu iespiestas kartītes grāmatām un V.LAča

Latvijas PCR Valsts bibliotēkas izdotas kartītes skanu

ierakstiem.

11. Centrālie katalogi ir galvena bibliogrāfiska uzzipu

un informācijas aparāta sastāvdaļa, kas nodrošina pilnīgu

un operatīvu informaoiju par CIS vienoto fondu.

Centrālo alfabētisko un centrālo sistemātisko katalogu

veido uz CB katalogu bāzes, centrālo sistemātisko katalogu

literatūrai bemlem — uz РСВГ (RPP) sistemātiska kataloga

bāzes. Ja filialbibliotcka ir grimata, kurca nav CB (ГСЧВ

centrālajā sistemātiskajā (PCBB vai RDD sistemā-

tiskajā kataloga ievieto kartīti, kas pa diagonāli pār-

svītrota ar kršsainu zīmuli.

12. Central! alfabētiska kataloga kartīšu otra puse uz-

radītas to struktūrvienību aiglaa, kuru fondos ir attieoi-

gaiz lecriedderbs, anta eksemplāru skalt3.

Filialbibliotckualfabētisko katalogu kartiņu otra puoe

uzrādīts at'itotgaja eaoso iespieddarbu

skaits.

58



59

13. -Centrālajā alfabētiskajā un filialbibliotekualfabe

tiskajos katalogos ir b6das daļas:

l) literatūra latviešu valoua;

literatūra krievu valoda;

3) literatūra citu tautu valodas;

4) literatnra svečvalodds.

14. Ceotralaja sistemātiskajā un filiaibibliotcku slste-

mātišķajos katalogos atspoguļo katra iespieddarba pedejo

(vai labāko) izdevumu. izdevuma tpraksta kartīte ietei-

cams ar spiedogu iespiest tekstu "Bibliotēka ir ari olti

ils grāmatas izdevumi".

13. Sistemātiskajā kataloga kartītes aiz katras starp-

kartes kārto Bada 3eciba:

a) Uarksa, Ingelsa, Ļeņina darbi;

b) partijas ua valdības, ka ari partijas un padomju

vietējo organizāciju lēmumi apgriezti hronoloģis-

ka secība;

c) parCja literatūra autoru uzvārdu vai Izdevumu no-

saukumu alfabētiska secība;

d) diafllmas, diapozitīvi un citi audiovizuālie ma-

tsriali.

Sistemātiskajā kataloga nodaļa, apakšnodaļu un rubriku

formulējumam jāatbilst bibliotekāras un bibliograftakaz

klasifikācijas tabulu masu bibliotēkām pēdējam izdzvumam.

15. Sistemātiskajā kataloga atspoguļo literatūru visas

valodas. Kartītes katras nodaļas robeaaa kārto šada secība:

latvieLu valoda, krievu valoda, oitu PSRS tautu valodae,

svečvalodas. Katru kartīšu grupu atdala ar "memo" atarp-

karti boz izciļņa.
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17. Bernu bibliotēkas lasīšanas vadītājiem (bibliotekā-

pedagogiem, pionieru vadītājiem, vecākiem) adresēta-

jā sistemātiskajā katalogā atspoguļo grāmatas, kas nepie-

ciešamas lasīšanas vadības darbā, ю katalogu veido pCc

shēmas, kas ievietota BBK tabulās bērnu bibliotēkām.

riozīmes. 1. Literatūru par skolēnu ārpusklases lasīšanu,

darbu ar lasītājiem, bernu bibliotēku fondiem

un katalogiem sistemātiskajā katalogā lasīša-

nas vadītājiem neatspoguļo. To uzrāda metodis-

ko materiālu kartotēkā.

Д. Bernu lasīšanas vadītājiem domātos bib-

liogrāfiskos līdzekļus atspoguļo bibliogrāfis-

ko līdzekļu kartotēkā.

13. Novadpētniecības kartotēkā atspoguļo grāmatas un

rakstus no periodiskajiem izdevumiem un krājumiem par savu

ciemu (rajonu, pllaetu, sonu).

19. Novadpctnieoības materiālus klasificē peo rajona

(pilsētas) novadpctnieoibas kartotēkas shēmas. Novadpēt-

niecības materiālus bernu bibliotēkās klasificē peo novad-

pūtniecībae kartotēkas shēmas bernu bibliotēkām. ledaļu ro-

beāās materiālus kārto sekojoši: oficiālie dokumenti,

maķas (neatkarīgi no to izdošanas gada) autoru uzvārdu al-

fabētiskā seolbā, aiz tl*m rakāti apgriezti hronoloģiskā

seolbf,

**o.Aprakstot grāmatas vai rakstus, kuri nav СГЗ, jāat-

zīmē šo materiālu atrašanāa vieta, piemēram, "MovaJpetnio-

olbaz muzcjb.bibliotēkā* vai jānorāda elgla.

?1. līdzekļu ktrtoteku veido pec ŪBK ta-

bālu r. bibliotēkām līdzekļi*.



61

ledalu robeZās peo vajadzības ltdala tematiskās rubrikas.

Kartotēkā ievieto visu veidu bibliogrāfisko līdzekļu ap-

rakstus — atsevišķi iedoto rādītāju pilnos aprakstus, grā-

matas, žurnālos, laikrakstos ievietotos, kā ari rakstiem

pievienotos bibliogrāfiskos sarakstus. Analītiski jāizrak-

sta arī attiecīgās nodaļas no atsevišķi izdotajiem biblio-

grāfiskajiem rādītājiem, bibliogrāfisko sarakstu un meto-

disko materiālu krājumiem.

?9. Metodisko materiālu kartotēku veido pec BBK tabulu

masu bibliotēkām 76 nodaļas "Bibliotēku darbs. Bibliotēku

zinātne. Bibliogrāfija. Bibliogrāfijas zinātne".

Nodaļu robežās pec vajadzības izdala tematiskās rubrikas.

Kartotēkā jāatspoguļo ne vien atsevišķi izdotie metodizkle

norādījumi, bet ari analītiski jāizraksta attiecīgie mate-

riāli no krājumiem un speciālajiem Žurnāliem.

?3. Vispārīgo rakstu kartotēku veido tāpat ka sistemā-

tisko katalogu — peo BBK tabulām masu bibliotēkām. Karto-

tēkas iedaļās pec vajadzības izdala tsmatlzkaz rubrikām.

?4. Kartotēkai izmanto Latvijaa PSR Grāmatu palātas

iespiestās kartītes Zumālu, avīZu rakstiem un recenzijām,

Vissavienības Grāmatu palātas iespieztāz kartītes Zumālu

un krājumu rakstiem (komplekto masu bibliotēkām), rakztiem

no centrālajiem laikrakstiem. levērojot pllzetaa an rajo-

na ekonomisko profila, izmantojami arī ataevUķa nozaru sē-

riju kartīšu komplekti, ko izdod Vissavienības Grāmata pa-

lāta.

Materiālus no izdevumiem, kuriem nezanem iospioatāa kar-

tītes, izrakāta bibliotekaa darbinieks.

23. CB vispārīgajā raksta kartotēkā atspoguļo materlālaa
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no periodiskajiem un oitiem izdevumiem, ko saņem CBS.

Filialbibliotckas kartotēka ietver materiālus no izdevu-

miem, ko saņem 61s bibliotēkas.

Piezīmes. 1. CB var atspoguļot vispārīgajā rakstu karto-

tēka ari rakstus no izdevumiem, kurus CBS ne-

saņem. Tada gadījuma kartīte atzīme "Biblio-

tēka nav".

2. Bernu bibliotēku vispārīgajā rakstu

kartotēka atspoguļo IV-VIII kl. skoieniom pie-

mērotus materiālus no periodiskajiem izdevu-

miem.

76. Atsevišķu Izdevumu voidu katalogi atspoguļo visas

CBB fondus un ir centrālie katalogi. Tos izvieto taja

struktūrvienība, kura koncentrēts attiecīga izdevuma veida

pamatfonds.

?7. Woeu Izdevumu alfabētiskajā kataloga kartītes kārto

komponistu, apdares autoru, tekstu autoru uzvārdu vai iz-

devumu nosaukumu alfabētiska seolba
.

ig. Uzzinu aparātu audlovlzualajlom materiāliem veido

atbil-tosi norādījumiem Izdevumā "Audiovizuālo materiālu

bibliotekārās tabulas, katalogu un kartj-

teku organizāolja" (R., 1976).

Skanu ierakstu alfabētiskajā kataloga kartītes

kßrto komponista*, apdares autoru ,
tekstu autoru, izpil-

dītāju uzvārdu vzi darbu nosaukumu alfabētiaka soclba.

%9. Uiafilmu un diapozitrvu alfabētiskajā kataloga ap-

rakotza kārto twk-^u autoru vai darbuno-aukucu alfabētis-

ka aeelbā.

30. Ilmas, dlapcritlvue un skanu ierakstus (izņemot

skaņu plates un magnetofona lentee ar st-apiarbu ierakstiem)
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klasifloe pec'tām pašām klaaifikāotjaa t*bulām, ko pielieto

grāmatu klasiflocšanal. ros aprakstu* ievieto *ttiaolgā*

sistemātiskā kataloga iedaļās aia litsratoraa aprakstiem,

atdalot tos ar "mcmo" starpkarti bea izolļm*.

31. Periodisko un torpinājumu izdevumu kopkataloge ietver

žurnālu, laikrakstu un turpinājumu izdevuma, kā ari valata

zinātniski tehniskās informācijas sistēmas iestāta Izdevumu

aprakstus, ko saņem C3s un citu resoru bibliotekaa, azņemu-

mi un iestādes. Pils*tu oentrala* zinātniska* bibliotēkas

veido zona* periodisko un turpinājumu izdevumu kopkatalogu.

Katalogu un kārtotcku izmantošana un

propaganda

3?. Sistemātiskajam katalogam un vispārīgajai rakstu

kartotēkai sastāda kopīgu alfabētisko priekšmetu rādītāja

(atslēgu), izmantojot 3HK tabulās masu bibliotēkām ievieto

alfabētisko priekšmetu rādītāju.

33. Katrā bibliotēkā jābot'plakātam, kurā uzskaitīt!

CBS katalogi un kartotēkas ar norādi, kur tie atrodas. Kat-

ra kataloga tuvumā jānovieto plakāts, kas izskaidro katalo-

ga uzbūvi un pielietošanu.

34. Visu CBS struktūrvienību lasītājiem oentrālo kata-

logu izmantošanu nodrošina lnformāoijas dienests pie oen-

trālajlem katalogiem, kas operatīvi anieda blbliogrāfiakāe

un bibliotekārās uzziņas uz vietas un pa telefonu.

2.§. Uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu fonds

1. Uaaitu un Ъ1Ъ11ogrefLako ledevuau pasētijuaus CBS no-

saka KAR kopa ar bibliogrāfisko nodaļu.

>m Lasītava un abonements варев uzzinu un blMiografls-
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ko izdevumu pirmos eksemplārus. Ja sistēmas struktūra ir

nozaru vai specializētās nodaļas (filiālbibliotekas), tam

aodod attiecīgas nozares uzziņu un bibliogrāfiskos izdevu-

mus. Nozaru bibliogrāfisko Izdevumu pārējos eksemplārus no-

dod bibliogrāfiskajai nodaļai.

Bibliogrāfisko izdevumu fonda iekļauj ari mašīnraksta

materiālus un rotaprinta izdevumus.

Bibliogrāfiskais uzziņu fonds lasltaju-bcrnu pieprasīju-

mu apmierināšanai atrodas bernu bibliotēka.

3. Uzziņu un bibliogrāfiskos Izdevumus kārto brīvpie-

ejas fonda nodaļa "Bibliogrāfiskie līdzekļi. Uzziņu izdevu-

mi, žurnāli*. Materiālus mašīnraksta glabā mapes рас to sa-

tura, katrai mapei piešķir indeksu atbilstoši СВц pielieto-

jamai klasifikaoijas shēmai.

4. Bibliogrāfisko līdzekļa efektīvākai izmantošanai, ka

arī grāmatu fonda sastāva pētīšanai bibliogrāfi sistemātis-

ki salīdzina ieteicošos bibliogrāfiskos līdzekļus ar cen-

trālo alfabētisko katalogu. Sistēma esošos izdevumus atzī-

me visos eksemplāros.

3. Bibliogrāfiska nodaļa var veidot izpildīto bibliogrā-

fisko uzziņu fondu (arhīvu). Tajā iekļauj CB un filiālbib-

liotekas izpildītas uzziņas un bibliogrāfiskos sarakstus,

karu izpildei izmantoti dažādi bibliogrāfiskie avoti un

jpeoiāliatu konsultācijas, kā ari sarakstus, pec kuriem pa-

redzama atkārtots plcpraaljums. Izpildītaa uzziņa** glabā

kartotēka vai sarakstu veidā mapes (aploksnes)

pa tematiem vai izpildīto uzziņu ķertas numuru aoolba.

č. Kartītes izpildīta uzziņa fonda priekšautu kartotēkai

(.atslēgai) noformē aakojobi: kartītes vldn raksta temata
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noaaukumu un pieprasījuma mērķi, augs* vidu — priekšmetu

rubriku, augSPjā labajā stūrī uzrāda uzziņas numura kārto

tekā vai mapC.

3. §. BIBLIOGRĀFISKĀ UZZIŅU DARBA ORGANIZĀCIJA

1. Visas CBS struktūrvienības, kas apkalpo lasītājus,

veic bibliogrāfisko uzziņu darbu, ar savu bibliogrāfisko

uzziņu aparātu apmierinot bibliogrāfiskos pieprasījumus.
*

Pieprasījumus, kuru izpildei jāiemanto visas sistēmas fon-

di, katalogi un kartotēkas, nodod CB bibliogrāfiskajai no-

daļai; lasītāju-bemu pieprasījumus filiālbibliotekasnodod

PCBB (RBB). bibliogrāfiskās uzzinās, kuras nevar izpildīt

CB bibliogrāfiskā nodaļa, nosūta uz pilsCtas (zonas) centrā-

lo zinātnisko vai uz republikānisko bibliotēku.

**.Bibliogrāfisko pieprasījumu piepēm gan mutiski (per-

sonīgi vai pa telefonu), gan rakstiski.

3. Visas struktūrvienības, kuras izpilda bibliogrāfiskās

uzziņas, tās uzskaita bibliotēkas dienasgrāmatas 4.daļā

(38.pielikums). Sarežģītākās uzziņas, kuru izpildei jāizman-

to dažādi bibliogrāfiski avoti un citi materiāli, papildus

uzskaita bibliogrāfisko uzziņu uzskaites burtnlo* (34.pie-

likums). Jāuzskaita šādi uzziņu veidi:

- tematiskās — literatūras vai bibliogrāfisko līdzekļu

uzskaitījums par kādu jaut*jumu vai tematu;

i bibliogrāfisko datu preoizesana — ierpieddarbu biblio-

grāfiskā apraksta trūkstošu vai nepareizu elementu noskaid-

rošana, !a arī bibliogrāfisko datu pārbaude SBA plzpraaīju-

mieJU

- bibliotekārām — tiņaz par iezpieddarba vai audiovizuā-

lā materiāla atraāanāz vietu;
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- faktu — zinas par statistiska, hronoloģiskā, topogrā-

fiskā un oita rakstura faktiem iespiedcarbos vai citos ma-

teriālos.

4. Orupalas bibliogrāfiskas konsultācijas (padomu snieg-

šanu, bibliogrāfiskas meklCLanas un uzzinu

aparuta iemantošanas metodikas izskaidrobaau) uzskaita at-

sevišķi bibliot-kas dienasgrāmatas 3.daļa (37.pielikums).

Inuividu IйB bibliogrāfiskas konsultācijas uzskaita bib-

liotēkas uienr.Lgramatas 4.daļa (30.pielikums).

3. Ziņas par veikto bibliogrāfisko uzziņu darbu CB noda-

ļas un filiālbibliotckas lotver i!:mmeLa informācija.

4. §. INFORMĀCIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

1. CBC tniormboijas darba tiok veikts, ievērojot reģio-

na īpatnības, esošas speciālas bibltotckas un ZTI iest&des,

izmantojot oentralo notāru un universālo bibliotēku infor-

mācijas izdevumus, sadarbojoties ar republikānisko, ka ari

pilsētas (zonas) centrālo zinātnisko bibliotēku.

Bibliogrāfiska nodaļa sastāda jaunieguvumu informāci-

jas biļetenu, "aja iekļauj noteikta perioda CEJ ienākušo

grāmatu aprakstus.

Piezīme. Regulāra** informācijas par jaunieguvumiem var

publicēt vietēja laikraksta, tāda gadījuma in-

formācijas biļetens nav vajadzīgs.

3. Katra gada beigas biļetenu izdevumus sakopo un izman-

to informāoijai par gada jaunleguvumiom.

4, Izmantojot jaunumu biļetenus un papildinot tos ar

no periodiskajiem izdevumiem un bibliogrāfiska-

jiem llazekllem, bibliotēkas var sastguit -unizsūtīt uzne-

un iesttdem to profilam atbilstošus tematiskus jau-
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numu sarakstus.

5. ribliogrāfiska nodaļa kopa ar FION regulāri organizē

jaunieguvumu un tematiskās literatūras skates.

6. CB darbinieku sagatavotus bibliogrāfiskos apskatus

var nolasīt mutiski vai publicēt vietējā laikraksta, pavai-

rot vai ierakstīt magnetofona lente un izsūtīt izmantoša-

nai filiālbibliotekam.

7. Bibliogrāfiskā nodaļa kopā ar lasītāju apkalpošanas

nodaļu un filiālbibliotekas regulāri (noteiktas mēneša die-

nās vai datumos) rīko informācijas dienas. Uzņēmumos vai

iestaucs bibliotēkas periodiski organizē speciālistu dienas

Piezīme. Literatūras skates, bibliogrāfiskus apakatua,

informācijas dienas, speciālistu dienas uzskai-

ta atsavijķi bibliotēkas dienasgrāmatas 3.daļa

(37.pielikums) .

8. Orupālās un individuālas informāoijas abonentu skaita

atkarīgs no CB un filiālbibliotekuiespējām, speoiāliata un

citu interesentu vajadzībām pcc šādas apkalpošanas formas.

Veidojot abonentu loku, jāprecizē temati, jāsaskaņo infor-

mācijas avoti, literatūras tipi un izdevumu vaidi, infor-

mēšanas forma (mutiski, t.sk. pa telefonu, vai rakstiski).,

9. Visās sistēmas bibliotēkās jābūt ladividuālās un

gruprias informācijas abonentu kartotēkām (33., 36.pieli-

kumi), starpkarteč šajās kartotakā* kārtotam zlnatnn nota *

ru un tematu secība, kartītes tematu robozaa—

abonentu uzvārdu vai n*"*a*pi**"(ieetānu)noaaukumu

alfabatiaka aoclba . aartltee attiecīga mēneša ailē

rakete informācijas sniegšanas datumu .

IС. Bibliotēkas uzskaita informācijas darbu (38.pieli-

kums). CBG periodiski izsūta abonentiem informāciju kopā
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ar atgriezeniskas saites lapiņām (37.pielikums), kura abo

nentiem jādod šīs informācijas novērtējums.

IV nodaļa

CENTRALIZĒTĀSBIBLIOTĒKUSISTĒMASVADĪBA

1. §. CBS DARBU REGLAMENTĒJOŠIE UN NORMATĪVIE

DOKUMENTI, TĀ VADĪBA UN KONTROLE

1. CBS darbu reglamentē šadi normatīvie dokumenti:

- nolikuma par valstč тази bibliotēku oentralizaoiju un

uz ta pamata izstrādātais nolikums par konkrēto sistēmu;

- augstākstāvošo organlzaolju pavēles, rīkojumi un lē-

mumi*

-
CBS Stata saraksti;

- CB un filialbibliotekunolikumi;

- nolikumi par CB nodaļām un sektoriem;

- CBS darbinieku (ieskaitot direktora vietnieku) amata

Instrukcijas;

- bibliotēku lietošanas noteikumi;

- iekšējas darba kartības noteikumi;

- apstiprinātas galveno tehnoloģisko procesu instrukci-

jas;

- bibliotekāra darba pamatprooesu normas (operāciju un

apvienotas) ;

- sistēmas struktūrvienību darba grafiki.

9. CBS vada persona, kas vienlaikus ir arī CB direktors.

3. Saskaņa ar štata sarakstu direktoram ir vietnieki,

kuru pienākumus nosaka diroktors.

4. CBS darbu vada dtrekoijas padome, kura ietilpst; di-

rektors, direktora vietnieki, CB noaaļu un lielāko filial-

biblioteku vadītāji. Padome apspriež darba organizācijas
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un metodiskos jautājumus, tās pieņemtos lcmumua apstiprina

ar direktora pavēlēm.

3. CB nouaļāa un filiālbibliotekas regulāri uotisk rašo-

šanaa apspriedes, kuras izskata svarīgus nodabas vai filiāl-

bibliotekas darba jautājumus, plāna izpildi v.c.

6. Pieņemto lēmumu izpildi kontrole CB direktore, direk-

tora vietnieki vai viņu uzdevuma citi CB darbinieki.

7. Administrāoija коре ar sabiedriskajam organiaāoijām

organizē CBS darbinieku sooialietisko aaoensību, rezumē to,

nosaka uzvaretejue un leeaka darbiniekus apbalvošanai.

8. Lai eabiedrība sniegtu bibliotēkai lielāka palīdzību,

кж arī kontrolētu taa darbu, pie CB un flliālbibliotekām

izveido bibliotekaa padomi, ko izvel atakaltea eapuloee ne

laaīteju vidus uņ kas atrada saskaņā ar nolikuma par biblio-

tekaa padomi. lāa aaatavā ir aabiedrieko organizāciju, pil-

sētas (rajona, ciema) uzņēmumu un leatāša pāratāvji, kā arī

lasītāju aktive.

.arba orfaoizacUa

9. Pareiza darba orgaalzāeija oleši saist-ta ar biblio-

tēkas režīmu, ar iekāejo darba kārtību.

CBS bibliotekaa darba laika saskaņo ar augstākstāvošām

iestādēm. Ja bibliotēka ir vairāki darbinieki, viņi strādā

peo slīdošā grafika. CB an filiālbibliotekas nosaka ikmēne-

ša sanitāro diena.

10. Bibliotekāriem, kas apkalpo lasītājus, darba laikā

paredzēta ari sagatavošanās darbam ar lasītājiem. Lasītāja

apkalpošanai jāparedz ne mazāk kā 7 stundas.

H. Katra* CBS struktūrvienības darba organizācija no-

teikta nodaļas vai flliālblbliotekaznolikumā.
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pienākumu sadale.

13.C8 izveido darba zinātniskās organizācijas komi-

siju, kura iekļauj CB un filiālbibliotekupierenzes bagātā-

kos darbiniekus. Komisiju vada vions no direktora vietnie-

kiem.

14. .!Zokomisija:

- organizē un kontrole darba organizācijas un vadīšanas

pilnveidošanu;

-
analīze un peta darba organizāciju visās CLS struktūr-

vienībās;

- izstrādā un ievieš pasākumus galveno tehnoloģisko pro-

cesu un darba normēšanas pilnveidočanei, darba laika racio-

nālākai izmantočanai utt.;

- savu gada un perspektīvos darba pl*nuo un at-

skaites, kac ir СВЦ vienota darba plāna un at3kalte3 Bastāv

ja}a.

Pilnpiena, uzskaite, atskaite

15. CB un fillālbtbliotcku darba pamatā ir vionota uz-

skaitos, kārtējās un perspektīvās pl'noLanas un atskaitos

sistēma.

CBS struktūrvienības, atkarā no sava darba profila,

veio bibliotekārā darba plrmumkaitl, kas atspoguļo visu

CBL darbu kopumā. *

17. paveiktos darbus, ko neuzskaita i'ihliot-kas

dionasgrhmataH attieoīgajās daļāa, katrs darbinieka ierak-

sta i..ivlduālajā uzakaitec bur^nloā.

IS. Filiālbibliotekas un CB nodaļas darba plā-

nus un atskaites (gada, mēneša un tematiskos) un noteiktā

70
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termlpa iesniedz CB direktora-* vai viņa vietniekam izakatī-

šanai un apstiprināšanai. Pilsētas bibliotēkas mēneša plā-

nus var aizstāt ar oeturkšņa plāniem.

19. Plānas an atakaitoa CBS straktcrvlenībaa sastāda рез

vienotas shēmas.

Lietvedība, Saimnieciskajā darbs. Lietu

pieņemšana un nodošana

**0. CBS lietvedību veic bibliotekārs, kam šis pienākums

neticēts.

**1. Bibliotēkā kārtojami šādi dokumenti:

- CB un filiālblbliotekupases;

-
ienākušās un izejošās korespondences grāmata*

- augstškstāvočo iestāšu un organizāoiju rīkojumu, lēmu-

mu un paveļu mape*

- C3S rīkojumu un paveļu mape;

-жаре ar atzīmi "Dienesta vajadzībām*!

-
CBS arhīva;

- izejošo dokumentu un koreepoudenoes kopijas;

- CBS darbinieku kartotēka (38.pielikuma).

****. zokumenti jāparakata un jāglabā saskapā ar iestāšu

dokumentu noteikumiem.

t*3. CBS jābūt lasītāju, ka ari inspicējošo darbinieka*

lerosinājumu un priekšlikumu burtnīcām. Abās jānumurē lap-

puses un to skaits jāapstiprina augstākstāvošai iestādei-

?4. CBS Inventāra jāuzakaita speciālā inventāra grāmata.

To inventarizē katru gadu.

**3. Kainotiea CB direktoram, lletaa nodod pec akta, ko

apstiprina augstākstāvošā ieatāde, aaskapā ar pastāvošiem

lieta pieņemšanas-nodošanas noteikumiem.
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тб. Mainoties CB struktūrvienību vadītajiem, liecas no-

dod r?c akta, ko apstiprina CB direktors, aaskapß ar pasta,

vošiem lietu piepemčanas-nodočanas noteikumiem.

2.§. METODISKAISDARBS

1. Metodiskajā nodaļa jābūt;

- publio'to un nepublicēto materiālu l .am;

-Maketēs materiāliem;

- kartotckām;

- tehniskajiem Hdzekļic*!.

Д. Metodiskās nodaļas fonda ietilpst:

- partijas un valdības lrmumi par darbaļauŽJ komunistis.

ko audsioabanu, par ideoloģisko un bibliotēku darbu;

- republikas Kultūras ministrijas un kultūras nodaļu 1С

mumi, pavēles, instrukcijas un nolikumi;

-
uzzinu izdevumi, terminoloģijas varunīcas;

- literatūra par bibliotēku un bibliogrāfijas zinātni,

metodiku un tehniku, grāmatas un m'.cību līazekļi vid'jam

epeoiā]ajam un augstākajam mācību iestādēm;

-
izdevumi par sociologiskiom pētījumiem, par metodēm

darbam ar grāmatu un par lasīšanas kultnru;

bibliotēkas tehnik -s paraugi v.c.

3. izvieto sistemātiska kartība, to propa-

gandai organizē tematiskas un jaunumu izstauoa.

Ar rakstāmmašīnu pavairotos materiālus kārto peo satura

tematiskas mapes. Vlaus direktīvos materiālus apkopo viona

mape.

4. Fondu izmanto visi CBS un citu resoru bibliotēku dar.

blaieki, ka studenti un tehr.ikumu

apmekl?jumu un izsniegumu uzskaita nūc vispar'jlem blblio-
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ko darba uzskaites noteikumiem.

3. Metodiskajai nodaļai ieteica-зз organizct šādas mate-

riālu mapes:**

- materiāli par katru filialbi*-lioteku (pleni, atskaites

un informācijas; apspriežu, sanāksmju protokoli и.о.)*

- lēmumi un vauošl norādījumi par bibliotēku darbu;

- republikas Kultiras ministrijas un kultiras nodaļu pa-

vēles, lrmumt, rīkojumi;

- iedzīvotāju bibliotekāras apkalpošanas organizšolja,

bibliotēku centraltzAoija;

-
fondu komplektēšana un organizācija;

-
bibliotēku katalogi, iespieddarbu klasifikācija*

-
literatūras kompleksa propaganda; dažādu nozaru lite-

ratnra3 propaganda;

- novaapītnieclba;

- darbs ar jaunatni* .

-
darbs ar ь-rniom;

- lasītāju diferencēta apkalpošana, formas un metodēm

uarbe ar dažādam lasītaju*grupšm;

-
individuālais darbs ar lasītajiem, lasītāju interešu

izprt*;

- masu darba formas un metodes;

- bibliogrāfiskais uzzipu un informācijas darbs;

- lasīšanas kultnra;

- sabiedrības iesaistīšana bibliotekaa darba, darba ar

aktīvu, sadarbība ar oitam iestādēm, uzpcmumlem un organi-

zācijām;

- plānošana un atskaite;

'
-bibliotēku darbinieku kvalifikācijas oelšana;

"*Uaterialu uzskaitījums ir aptuvens, to var papildināt

atkar?,no viet-jiem apstākļiem un jautājumu aktualltatee.



74

-bibliotēku darba zinātniskā organizācija;

- sociālistiska saoeosība un bibliotēku darba skates;

. - bibliotēku darba pirmrindas pieredzes izpētes, apkopo-

šanas un ieviešanas metodika;

- publioejumi periodiskajos izdevumos par rajona (pilsē-

tas) bibliotēku darbu.

6. Labākas darba pieredzes propagandai nodaļa izveidoja-

mi sadi uzskates materiāli:

- rajona (pilsētas) bibliotēku un iedzīvotāju nestacio-

nāras apkalpošanas punktu izvietoju*-a shēma;

- tematiski stendi par dažādiem bibliotēku darba jautā-

jumiem;

-materiāli par labākajiem bibliotēku darbiniekiem;

- dažādu aizpildītu bibliotēku uzskaites, atskaites for-

mu un citu materiālu paraugi;

- literatnras propagandas pasākumu un citu darba veidu

apraksti.

7. Vzzipu fondu atspoguļo metodisko materiālu un biblio-

grāfisko lidzokļu kartotēkās.

6. Kodaļa veido arī faktu kartotēkas: rajona (pilsētas)

bibliotēku tīkla kartotēku, pirmrindas pieredzes ieviešanas

ka-ctotcku (59.rielikums), pieņemto lēmumu kartotēku par iz-

maiņām atsevišķos uarba prooeoos (ver atrasties arī pie

darbiniekiem, kas voio attiecīgo darbu).

9.Operatīvai darba vadīšanai nepiecieannēa zinaa par

zlztēnac bibliotēkām var iegūt ne bibliotēku pasēm,

pie*asram
,

adresi
,

telefona numuru ,
darba lamu

,
mik-

rorajona iedzīvotāju skaitu, datus par bibliogrāfisko

uzzinu aparātu .
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10. Metodiska nodaļa veido ari uzdevumu izpildes kontro-

les kartotēku (60.pielikums), kuras mērķis — pastiprināt

filiaibibiiotcku un CD nodaļu darbinieku atbildību. Karto-

tēkā atspoguļo visus uzdevumus, ko uzdod CB, tai skaitā se-

mināros, sanāksmes, praktikumos, pirmrindas pieredzes skolo

nodarbībās, flliālbibliotekuapmeklējumos, analizējot pie-

ņus, atskaites utt.

Kartotēkā uzskaita visam struktūrvienībām dotos uzdevu-

mus. Kartītes kārto izpildes termiņu seolbā un saglabā līdz

gada beigām.

11. Lai kontrolētu bibliotēku darbu, varētu analizēt li-

teratūras propagandas pasākumu saturu un formas, kā arī

sniegt nepieciešamās uzziņas, metodiskā nodaļa organlmā

bibliotēkās plānoto un veikto masu pasākumu kartotēku.

I**. Metodisko darbu uzskaita metodiskā darba uzskaites

burtnloā (61.pielikums).

13. Pārbaude konstatēto un priekšlikumus darba uzlaboša-

nai leraksta arī inspioejošo darbinieku ierosinājumu un

priekšlikumu burtnīcā.

14. Labākai metodiskā darba organizācijai nodaļā jāhet;

magnetofonoo, elektroniskajai taustiņu rēķināmai mašī-
nai ' Elektronika ", fotoaparātam, dlsekūpan ,

kino -

aparātam un citiem tehniskajiem līdzekļiem .
Faktu karto-

tēku veidošanai ieteicams pielietot perfokartes un

reiterkartes .
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PIELIKUMI

1.pielikums

CBS vienotā fonda tematiski tipologiskais

konplektēāšnas plāns1

(nozare, temats)

Tematiski tipologlsko ko-plektesanas plānu var veidot

ari pcc Viļa Lāča Latvijas PJR Vāļātu bibliotēkas izdevuma

"Centralizētās bibltotoku sistēmas vienota grāmatu fonda

tematiekais plāns" (П., 1977, 16.-17.1pp.)

ievietot* parauga.

**

1 Pirmavoti

2 Ofiotālie dokumenti

3 Unatnisk'- literatūra

4 Populārzini tniska literatūra

3 Utoibu literatūra vidusskolām

6 Māoibu literatūra maau profesiju kadru sagatavo-

šanai

7 '..āolbuliteratūrat-boikumlem nn ottan vidējam

tpectnlajbm māoibu iestādēm

Ctruktnrvie- Literatūras tipi^
nību aiglaa

9 ilO 11 1Э 13 14

1

9

3

utt.

Kopo
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I.pielikuma turpinājums

6 Mācību literatūra augstskolām

9 Mācību literatūra politiskās un ekonomiskās izglītības

tīklam, tautas universitātēm, pirmrindas pieredzes sko-

lām, puloiņiem v.c.

10 Ražošanas literatūra masu profesiju strādniekiem

11 Ra2ot,anas literatūra speciālistiem

1? Uzziņu llteratira speciālistiem un masu profesiju

strādniekiem

13 Topularie, ka arī interesentiem, bērniem, skolēniem

adresētie uzzinu izdevumi

14 leteicošie bibliogrāfiskie līdzekļi interesentiem

15 leteicošie bibliogrāfiskie līdzekļi speoiāliatiem un

masu profesiju strādniekiem
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2. pielikums

Darbs ar izdevniecību tematiskajiem izlaides

plāniem

Uzskaites burtnīca

Izdevniecību te-

matisko izlaides
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3.a.pielikums

CBS

vienotā
fondauzskaitesgrāmata
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3.b.pielikums
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vienotāfondauzakaites grāmata
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3.c.pielikums

CBS

vienotāfondauzakaites grāmata 3. daļa.CBSfondauzakaitesk
opsavilkums
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a.

plelikums

CBS

bibliotēkas (struktūrvienības sigla)
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4.b.pielikums
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pielikums

CBS

bibliotēkas(struktūrvienības
sigla)
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6. pielikums

Uzskaites kataloga kartīte

(Kartītes otra puae)

( 60 filiāle- )
(Kartitas otra puae)

( 40 filiālēm )

(Kartīte* oara puaa^

( 20 filma- )

Kartlt-ja lzmßri 73 x 125 mm

85

Cena

GadčyNr. f. uzck. gr., Saņemto

oka.sk.

Aktu Nr. ItblCgto
eks. sk.

i

11 16 21 26 31 3^ 41 4b 51 56

12 1? 32 37 42 47 52 57

13 18 23 28 33 3$ 43 53 58

14 19 29 34 3? 49 59

10 15 25 35 45 55

11 16 21 31 зс

2 12 17 22 32 37

3 28 33 3813 13

7 14 19 39

10 13 35

13 17

14* 18

11 15 19

12 1b
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7.pielikums

Uzskaites kataloga kartīšu reģistrācijas

žurnāls

nve<

ara
jlospieddarba Kartīte Lnven-ļ Iespieddarba Kartītes

autora uz- izņetnča tara autora uz- izpenča-
Гг.

vārds un nao aktj vārds un naa akta

iniciāļi Kr. iniciāļi Nr.

vai nosau- vai nosau-

kuma pir- kuma pir- j
mais vārds mais vārds
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8.pielikums

Žurnālu reģistrācijas kartīte

К—rtftae otra puse, ko iemanto

periodisko izdevumu kopkctaiogam

(40 M*6lto*9k*-!)

tar' ltas izm**-rt '75 v 123 mm

žurnAla nosaukums

ре utns екы.sk i*

*ч

г<

Й

r-t

Ч
п.

4

с:

а)

з

и

э

-<

В'

Ф

-4 Г)

2

'1

11 ?1 76 36

1 -i 17 3-

17 18 23 26

9 14 19 24 29 14 39

1? ?0 4 С



9. pielikums

LAIKRAKSTU REĢISTRĀCIJAS KARTĪTE

Kartīte- it—ri 75 x 125 ив-

88

Nosaukuma 19 g.

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maija

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembri

Oktobris

Novembris

Decembris
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10.pielikums

Uzskaites kataloga kartīte citiemiespieddarbu

un materiālu veidiem

Hartitea taaeri 73 x aai

Filckopljaj (filmas)

ads^Nr. Sa- Iz- Fon- Gad**Nr. Sa- Iz- Fon

.uzak.в ņemts sietgts da ņemts slc. da

Utapbzttivi (kocplektt)

ada, Nr.

.uzak.gr
Sa-

Iz-
Г on- Oadz, Nr. Sa- Iz- Foa

ņents alcgts F. uz3k.gr. slcgta da

afilmas (spoloa)

Oada, Nr. 1a Fon- Oads, Nr. Sa- Fon

uzsk. aaata slCgta da F.uzsk. ņtmta alcgts dļ

grāmata grāmata
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11.pielikums

Personai, kas parakstījusi aktu, ioņemamā amata vieta

var uzrādīt sabiedrisko amatu, piemēram, bibliotēkas pado-

жеа loceklis.

S *r.

19 g.

(akta sastādītāju ieņemamie amati,

unvBrdl, vardi ua tcva vardi)

sastādīja -O aktu par to, ka no

(iestādes nosaukums, no

ka saņemti iespieddarbi ив oiti materiāli)

saņemtajā grāmatu kopa ar

(dokumenta nosaukums)

К** trūkst eks.

(datums) (grāmatu vai citu(datums)

par summu
______

rbļ.
______

кар.

iespieddarbu)

Bez tam konstatcts:

Paraksti:

(KAN vadītājs)

(E/H darbinieka)

(bibliotckas padomes

loceklis)
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l2.pielikums

Wr.

19 g.

(akta sastādītāju ieņema-

mie amati, uzvārdi, vārdi, trva vLrdi)

а

sastādīja ьо aktu, piepemot blbllotrkf ienpieudarbue un ci-

tus materiālus, kaa sapemti no

kopskaitā eksemplāru par summu , rbļ. кар.

(summa v^rliem)

Pielikumi iespieddarbu sarakste.

Paraksti

(КАУ vadītājs)

(&АГ darbinieks)

(perecna, kaa nodod

grāmatas vai citu*.

I.'r. Au-ors, i?spied- Сеча -ks. Лита

.k. d*u-bc. noaauku-.n: кар.i4- к_р. rb}.

4 6

( *Жгикtllrvlenība*

vaAltBja parakāta )
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13.pielikums

Zīmogu paraugi

*)

Jēkabpils raj.

СЗЗ

Visu lespieadarbn (izņemot žurnālus un

laikrakstus) zīmogošanai KAN

Tehniskas literatores lasītava

f4l !jau_avpils

pils. CZB

Laikrakstu un Zumālu zīmogošanai CB nodaļas

c)

Jēkabpils raj. C33

Viesītes b-ka

d)

jCkabpils raj.

bemu b-ka

Laikrakstu un Zum&lu zīmogošanai filiālbibliotekas

Zīmogu izmcri 10 r 40 mm
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14. pielikums

Iespieddarba formulārs

formulāra ltoCrl 100 x 60 mm

bifrs Inv.Kr.

&gla Aut ore

Woaaukune

Izdošanas gade Cena
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15.pie likums

Aktu paraksta C33 struktirvienības vadītājs un nosita

to KAN, kas sastāda kopcjo -aktu.

Numerācija šeit atbilst numerācijai "CPU vienotā fon-

da uzskaites grāmat** un citos sumir-lrāsuzskaites dokumen-

tos.

AKTU

19 g.
- '

(akta sastādītāja ieņemamais

amats, uzvārdu, vSrds, tcya vārds)

sastādīja šo aktu

par to, ka 19

(CDj atrūktirvicnlba3

nosaukuma)

iemti , atsevišķi. nunuri.

Sacc-to žurnālu sadalljumc

PCC 8 Pa valodā

)
—<

о
Р)

л:

—ļ

.4
CJ

!ч

Г!

О <е

4*

<-t
f--

<
а

<j а

> Cr4
3 С

M

м а -4

M t4

r' Jc <-

а

-4 Ч
Иг4

4'

—<

3

3

о

! с
3

3

.-)

Д
v4

С.

-С

3
Я!

(У

2 A< ļ*й

з

r-

Я)

(CHS struktnrvienlba- vaaltaj
paraksta)



95 16.pielikums

- Aktu apstiprina CB traktora
Aktu вижйА-u raksta CB darbinieka.

struktūrvienības ctgla)

Apatiprinu

(personas paraksta,kas
aktu apstiprina )

19 g.
" "

Akta Вт.
2

bibliotēaaaCBS biIbliot

( nodaļas ) fondā eaoao

( norakstinfānās ежаа

iespieddarbu un citu materiālu

SARAKSTS

Nr

p.k.
Inventāra
numura

Autors,iespied-
darba nosaukuma

Izdosan
?ads

Noda-

la
кар.

Plezlmea. 1. Ierakstot pāo kārtaa viena ieapisddarba
vairākus eksemplārus ar dažādiem inventāra

numuriem,3-^.,7. ierakatua aizatāj ar

paminam.

2. Turpinot dublētu ierakatua nākamajā lappuaB,
zinaa par grāmatu atkārto vlaHe allHe.

3* Ierakstot aarakatā iespieddarbus.kas nav

uznomti bilancē
,

2.,5* un 6. ail'a ievelk

avltm.

Norakatlto iaapiaddarbu aadaUjumc atbilstoši

CBS vienotā fonda usakaitee grāmatas aiļu numuriem

CBB vie-

notā
fonda

uzak.gr.
aiļu nu-

muii

15 16 17 19

,kteta-

lāru

Pilialbibllotskaa vai

CB nodaļas vadītāja

parakāta



96

17.pielikums

Aps ipr nu:

(personas paraksts, kaa

aktu apstiprina)

19 c- " "

А
-

T S

19 g.

(akta sastādītāju ieņemamie amati,ta sa:stādītāju ieņemamie amat

____________________________

aaatadlja čo aktu par td, ka

uzvārdi, vardi, teva vardi)

no
_________________

CBS vienota fonda izslcgti _____aka.

___________________________
iespieddarbu un citu materiālu,

(noraketHanas iemeala)

tai skaita CBS bilanoc uzņemtie
______

eka. iespieddarbu par

ausaau
_____

rbļ.
_

_
кар.

(auama vārdiem)

Norakstīto iespieddarbu sadalījums atbilstoM

CBS vienota fonda uzskaitās grāmatas aiļu numuriem

CS3 vienota
fonda uzsk.

grHa. aila

numuri (KOd

1С 11 1" 13 14 13'16 17 1С 19

Eksemplāru
skafta

Personu parakāti, kas aktu oastadljuūas

Aktam levlenotl aarakuti uz lpp.



18.pielikums

97

rsonas
par<

о,

pr

19

АЖ

TS

Br.

19

(

aktaaaatļdltaju
iepcmaole
amati,

uzvArdi,
vardi,

t5vavard

,uzv

aaatādlja
aoaktu
par

to,

kano

CBS

vlinota

fondaiaalāgrti

,,aka.

iespieddarbu
uncitu
mate-

(noraāstīāanas
ioposls)

rialu,

taiskaitā
CBS

bilance

uzņemti

aka.iespieddarbi
parsummu

rbļ.

кар.

(

aumma

vārdiem)em

Ретачжю

paraksti

,kaaaktuaaatādljuāaa.

Aktam
Br.

________piavianotala
saraksta

Br. pVk

Inventāra

Autora

uniespied-
darba

поза-kums

Izdo- gada

C<*Da

Kka. skaita

Nodaļ.a

CBSstruktūrvie- nībuaiglaa
un

izsiecto
eksem-

plāruakaita

numura

rbļ.

rbļ-

Pieslmaa.

1.Ierakstot
рос

kārtaa

vian-%grāmatas

Vairākuseksemplārus
arda-ādiem
inventāra

njamriam,
3..4,.
un

10.aileaiarakatua
alastāj

arpēdiņām.

2.turpinot

dublētuiarakatua
nākamajā

lappuaā,
ziņaa

paratkārto
vi

вал

ailes.

3.Iarakatot

amrnkstāiespieddarbus,
kasnavuzņemti

bilancā,
2.,$.,
6.,

6.un9.ailBs

ievelkavltru
.
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19.pielikums

АКТА!.:Иг.

par satura novecojušo iespieddarbu un citu materiālu iz-

slcgSanu no _ CBS vienota fonda

PIBVIZtKTAIC 0ARAK3''S

CB3 struktūrvienību vadītāju paraksti par akta uzradīto

iespieddarbu un citu materiālu iz6lTgsanu no fondiem un

katalogiem

!3 nodaļu ciglaa Paraksti un Filiaibibliotpku Pārak sti

datumi siglas un datumi

L-l 2

L-2 3

TL 4

JA 3
.

utt. utt.
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20.pielikums

Apstiprinu:

(persona* parakāta, algl* )

kaa akta apatiprina)

AKT_Kr.

CBS bibliotēka*

izslēgto žarnala kopakaite aka.

(norakstīšanas iemesla)

sadalījums atbilstoši CBS vieoote fonda uzskaitās gra*u-t*a

aiļu numuriem

( #truktūrvlenlbaa

v*dltāja parakmtai)

CBS viaaota 10 11 13 14 15

fonda, uaak.

ļgram. aiļu

pumuri (kodi)

Eksemplāru

skaits
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21. pie likums

АГ.'АК Wr.

par teepiaddarSu un citu materiālu iz-lpgčanu no

C3S vienotA fonda peo

(dokumenta nosaukuma)

PIEVIENOTAIS SARAKSTS

CB3 struktcrvienlbu vadītāju paraksti par minctaja dokumen-

ta uzradīto iospieddarbu un citu naterialu izsl^gLanu

CBS struktnr- ! Eksem- CBS struk- CH.j struk- Rksem CBd

vienību siglas plāru tūrvienību tūrvienību piaru itruktor-

-

skaits vadītāju siglaa skait vienibu

parakāti adītāju

un datumi arāksti

indatumi
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22.pielikums

АХТАМ Кг.
_,

M3Yl3**C**i UZZINA

lesniegta grāmatvedībai par to, ka peo minēta akta

no
________

CBS fondiem izslēgti eks.

iespieddarbu un oiti materiāli, tai skaite .eks.

iespieddarbi, kas uzņemti bibliotēkas (CBS) bilanoe par

summu
___________

rbļ.
_____

кар. ( ).

(summa vārdiem)

(Atbildīgas personas pa-

raksts)
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23. pielikums

AKTS

19 g.
" "

___________

Рзо

(dokumenta nosaukums) (CIS nosaukums)

fonds pārbaudīts. lespieddarbi un citi materiāli, kas ja-

-lasiada,iada, nav atrasti.

(СБ direktora paraksts)



24.

pielikums

Lasītāju

nozaudēto
un

atvietoto

iespieddarbu
un

citu

materiālu

uzskaites
burtnīca

103

Lasītajā uzvārda, iniciāļi

Ziņas

parnozaudētajiem
iespiad-

darbiem

Zinas

paratvietotajiem ieapieddarbiem

Lasītajā paraksts

Piezīmes

Nr.

Autora
un

iespied- darba
no-

saukuma

Autors
un

iespied- darba
no-

saukuma

Cena

Nodaļa

1.

rbļ.

кар.
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25.pielikums

Kontroltalons fonda pārbaudei

Inventāra numura

Torvalds Konkursa

Kriminalioti!tas... uzdevumu...

71 1,30 80 I,*Ю

lespieddarba Izdošanas lespieddarba cena

gada pCdCjie divi - у'

olparl
Lasītajā formulāra numura

(ja iespieddarbs pārbaudes

laika izsniegta)
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26.pielikums

AK*?3!*r.

Kcs, apakčā parakstījušies, pārbaudes komisijas priekšsē-

dētājs
_____________________________________________________^

(ieņemamais amats, uzv'rds, vārds, tēva vārds)

un komisijas locekļi**

(ieņemamie amati, uzvfrdi, vārdi,

teva vardi)

laika no 19 g." " līda 19 " "

pārbaudījām .

(CBS un struktūrvienības nosaukums)

fondu

(uzrādīt pārbaudes veidu)

un 19 g.
" *

______________sastādījām šo aktu.

Pārbaudīti badi dokumenti:

a) inventāra grSmatas (iespieddarbiem, kas ienākusi līdz

oontralizācijai)
______________________________^

(invontāra grāmatu numuri un katras

grāmatas pirmā un pedcjā ieraksta Иг.) *

b) "CBS vienotā fonda uzskaites gr-mata" (vai fonda uz-

skaites lapa), '

c) alfabētiskais uzskaites katalogs,

d) bibliotēkas fonda iepriekšējās pārbaudes akts no

19; g. " "

c) akti par norakstītajiem iespieddarbiem un citiem mate-

riāliem laikā no iepriekšējās līda pašreizējai i;i

(aktuntraurl)

Komisija sastāvā jābūt personām, ka* at'ildfgāi **дг for

da saglabāšanu, un sabiedriskās organiz ijas pir '--v.m.
*
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26.pielikuma turpinājuma

i) dokumenti par iespieddarbu izsniegumu pārvietojamam bib-

liotēkām _

g) dokumenti par iespieddarbu iasniegumu lasītājiem
_____

h)

Pārbaudot dokumentus un salīdzinot kontroltalonus ar in-

ventāra grāmatām un alfabētiskā uzskaites kataloga kartītēm,

konstatēts:

1. Pec uzskaites dokumentiem ir:

eks. grāmsttu, eks. audiovizuālo materiālu.

t. Ir fondā:

______

eks. grāmatu, eks. audiovizuālo materiālu.

3. Iztroket*:

_______

eks. grāmatu, eks. audiovizuālo materiālu par

kopajo summu
________

rbļ.
_____

кар.

(summa atkārtot vārdiem).

Trfketoāo grāmatu un audiovizuālo materiālu saraksts pie-

vienots aktam.

4. No iespieddarbiem, kas izsniegti lasītajiem līdz 19 g.,

nav atdoti eks.* kas izsniegti līdz 19 g., nav atdo-

ti
______

eks.

3. Konstatēts, ka eks. iespieddarbu и.о. materiālu

nav uzrādīti alfabētiskajā uzskaites katalogā.

6. Kooiaijaa secinājumi (par uzskaites uzlabošanu, uzskai-

te-*dokumentu kārtību, trūkstošajiem iespieddarbiem, laikā

**Aktam jāpievieno bibliotēkas padomes slēdziens.



26.pielikuma turpinājuma

neatdotiem izdevumiem и.о.):

7. Komisijas prieka likumi:
______________^

Paraksti;

Komisijas priek&sedetajs

Komisijas locekļi

Datums

Bibliotēku.nodeva

Bibliotēku piepßma

107



27.pielikums

108

CBS

bib:

tākaainventāra

(stru':tnrvLenībac

grāmatuaarakata

cigJa)

Inventāra grā-ataaNr.

Lpp.skaits

Inventāranumuri

Inventāra grāmatasNr.

Lpp. skaits

Inventāra
numuri

nolīdz

nolīda

āopā

cntflra

grčaatas

19

—

6.

(struktūrvienības paraksts)
vadītāja
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28. pielikums

Lasītāja reģistrācijas kartīte

Ab. Кг. !tr. Nr.
_____

Nr.

Nr. Nr. Nr. Nr.

Las.Nr. Nr. . Nr.
______

Nr.

Uavard а

Varde, tcva vārda

Dzimāanas gada

MAjas adrese un telefona Уг.

Darba vieta un telefona, Mr.

3kola, klaae (skolcniem)



29. pie likums

110

Lasītāja formulāra

(Vaka 1.lappuse)

Nr.

Uzvārds

Vārds un t?va vārds

Taut iba jzims. gads

Nodarbošanās

Specialitāte Pētījas pled.cialitatc

Izglītība: pamatskolas, nepabeigtu vidēja, vidrjs, videje

speciāla, nepabeigta augstāka (pasv.)

Kur aacās (t.sk. aeklbtienS*, partijas un komjaunatnes

izglītības tikla utt.)

valodas lasa

Mājas adrese un telefona йг.

Larba vieta un telefona Nr.

Pases serija un Kr.

Bibliotēkas noteikumus zinu un арзоЮз ieverot

Lasītajā paraksts
_________

tPierakstiaanaa datuma: 19 g.
" *

gada: 19 19
,

19
,

19 _ , 19__
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29.pielikuma turpinājums

(Formulßra lapas)

L&aīčanaa anzlīzaa rezultāti

(Formulāra

pSdcjaa lapas)

Atdoša- Iov. ?? oda- Autors un iespieddar- Lasīta- Biblio-

nas Nr. ba aosaukums jā pa- tekāra

dat ums raksts paraksta

3abiedr.

polit.

3, ЗА,
7F

61,

63

7,8

91

nedalās
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—9.pielikuma turpinājums

(Vaka, 3.lappuse)

Bibliotekāra piezīmes

1. Kādas bibliotēkas -cl lasa

2. Par kādiem jautājumiem ir mājas grāmatas
______________

3. Kādus speciālos Žurnālus pasnta _

4. Sabiedriskie pienākumi

5. Par kādiem jautājumiem iateresCjas
____________
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29.pielikuma turpinājums

(Vaka 4.lappuae)

Bibliotekāra, piezīmes
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30.pielikums

Lasītāja karte

(I.lappuse)

Bibliotcka

(nosaukums)

Lasītajā kartes

. Nr.

Uzvaras
___________

VArds

Tcva vārds .

Glabājiet karti

un uzradiet, bibliotēku

apmeklējot!

(4.lappuse)

Atcerieties

Oramatas lasīšanas laiks
-

13 dienas. Oramatam, kas ne-

pleoieaamas darbam, terminu

var pagarināt, ierodoties per

sonlgi, pa telefonu Nr.

vai rakstiski. Bibliotckas

adrese

Bibliotēka atvcrta .

Bibliotēka slcgta
___________



30.pi*li]a-—

(2.un3.
lжрриж#
)

Ptrb*mAi*t
i-гжк

-tnkartW
1

115

Atdotam** datuaa

aJtadta

datuma

akaita

Atdotam** datuma

akaita

Atdošana* datu**

akai
t

а
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31.pielikums

Bernu bibliotēkas lasītAja iesniegums-galvojums

Es,

(uzvārds, vārds) (skolas nosaukums)

klases skolnieks, lndzu pierakstīt mani par lasītāju

, bibliotēkā.

Bibliotēkas noteikumus zinu un apņemos tos izpildīt.

Paraksts'

19 g." "

(Otra рам)

LOdzu pierakstīt manu

(dēlu, meitu — uzvārds, varās)

bibliotēka.

(nosaukums)

Uzņemos atbildību par savlaicīgu grāmatu atdošanu. Grāmatu

sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījuma es
___________

(galvotajā uz-

, apņemos tas atvietot ar gra-

vßrds, vārds un tēva vārds)

matam vai samaksāt naudu saskaņa ar bibliotēkas lietotanaa.

noteikumiem.

Paraksts

19 g." *

Adrese , pases scr. un Nr.

Izdota
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32.pielikums

Lasītāja formulārs bērniem

(Vaka 1.lappuse)

Kr.

ūavarda, vārda

Tautība

Vecāku nodarbošanās

Hajaj adrese, telefona Nr.

Skolas oosaukums

Klase Oktobrcns

Pionieria

Koojaanietia
Vecum

Bibliotēkas lasītajā юо

19__ g
- "

Pārreģistrēšanas gada: 19
,

19
,

19
,

19
,

19

BlbUotckas notaikunua ainu un

apsolos ieverot

Lasītajā p—raksta

(Yaka 2.1appuss)

Kādas MbliotokSs VC1 1

Yal it grās—tas stājās:

Psar ko grib lasīt:
______

Kādās --lodās lsSA:

Kādi -aolbu prt#k*-#ti

(skolā) latsrssm
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За, pie likuma turpinājuma

(Formulāra lapaa)

Kādos pulcipos piedalās:

Sabiedriskie pienākumi:

Iemīļotāka nodarbošanās:
______

Zi sekmību:

ļvai prot lasīt (pirmsskolē-

nlem) :

Lasīšanas tehnika (pirmssko-

lCniem, 1-11 kl. skolēniem):

Bibliotekāra piezīmes:

Atdo- Inv. Ko- Autors Biblio- Pie- Pie- Litera- At-

йапаа !tr. da- uo ie- tekāra pra- pra- tūras ti<ļkaa

pret 1ļa spied- Pa- siju- siju- izvelēs

tUū!6 darba rakst а ma ietek- izla-

nosau- veids, mēr- tnctgji sīto

kums ķis faktori
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33.рielikums

Atgādinājums par laikā nenodotām grāmatām

Oodataia biedri '

Lndzu nododiet bibliotēka az abonenta Nr. saņemtas

grāmatas -

jo nodošanas termiņš beidzies 19___ gada ' * .

Ja šīs grāmatas Juma vel vajadzīgas, ieraatlāa

vai arī zvanīt pa telefonu !tr. ' un pagarināt lasī-

šanas laiku.

19 g. * "

Dibliotckas vadītāja:



34.

pielikums

par

19

д.

——————

Darbadienu
akai
t

а

—
—.

.CBS

_______________
bibliotēkas

ddanaagramata

l.daļa.

Lasītāju

unapmeklējumu
uzskaite

120

Ciemubibliotekaa
11.vn

13.ailineiaailda.
Jo

"ия

-i

_..

Л

*

nodala.)di...a_-amataa

l.d*ļ*"ermdita.
bamubibU.ta-.

(bar-u

рс—

clbu audzei

Е

ф ф

а

У
а

<и

ааА

о о

Ф в

r-t

С4

Г-

3 Ф

а.

г-<

ф

-и *ф ф с

Ф

ф

о

а -з

ос

оЕ

'53

Laaltāju. akaita mēneša Pierakatl- juaies

i.
з...

Paviaaja
pie-

rakatijuiiea maneal

31.

Laa.akaita
no

gadasakuma



33.pielikums

CBS
bērnu

bibliotēkas
(bērnunodaļas)

dienasgrāmata

1.

daļa.

Lasītāju
un

apmeklējumu

uzskaite
par

19...-g.—-Darbadienu
akaite,

rr

Bemubiblietekaa
diene*grem-tas

2.un3.

daļalīdzīga

CBSpieaugušobibliotēkas

Da-

Lasī- tāju akaita

akaita

akalaa vecuma bami

II- III

VII

VIII

laal- ļvaAT-'

par3-jia

lat- ai

kri ai

pa- rā- ji*

Lasītāja
aaesAta

piarakstījus-ias Taviaaa
piarak

-tijvHaa
аЛпае*

1.sltaju
akaita



36.pielikums

088

,bibliotekaa
dienasgrāmata

2.daļa.

lzeniegtoiespieddarbu
unoitumateriālu
uzskaite

parl9*-....
g.

n........
—

*p.-22.kilee

navoblig&tl
jāaizpilda.

122

АМ

0J -и

я

pava- lodām

pata-natiam

audiov

О

9

-и -с С'

m

5i

я -и

С

'Э

Я

я^

-3

aj

ф

о -3

w

я яия
t)

о

Я^Ч

3^

11

15

18

21

22

aogada
1а

aniagta
2.

Paviaam izsniegt: Pavisam



37.

pielikums

CBS

bibliotēkas

dienasgrāmata

3.daļa.Masudarba

uzskaite(č-iaputi,konkursi,
bibliogrāfiaklsapskati,

literārie
ид

tematiskie

vakari,laaltajukonferences,
pārrunaspargrāmatām,
literārie
bērnu

riti,

literatūras

izstādesvnskatoa,

speciālistu,informācijas
vnbibliogrāfi

jaadienaa,

grnpnlasbibliogrāfiska*konsultācijas,bibliotekāras
atundas

utt.).

g.

Masu

резаки—

ijāieraksta
tūlīt

pgc

tonoriaea.

I

Во

ailiaiapilda
в*

viaiem

paaakuniem,

betialaeea
veidß.

123

Pssakuma temata
un

nozare

Apmeklē-tājuakaita

Izsniegto iespied-darbu

1

akaita

РазЙк'-шч

norises

vieta

unatbil-
dīgais
,ar

kTtdu

bibliotēku
kopa

organizēts,
kā-

dailasītājugrupai

īsa

рааЖкипа
apraksta(mērķis,noriaorezultāti)



37.pielikuma turpinājums

Masu darba kopsavilkums 19_ gadā1

*
Pasākumi, kuros popularizēta doS'da literatūra, jāuzra-

da tikai taja nodaļā, kcs bijusi galvena. Ja ir organizēta

pasākumu cikls, jšuzrPda katra pasākums atsevišķi.

124

da ozaro s litc nr Pasāku-

mu

skaits

Masu panākumu veidi

opagam ai

91 61 6'63 7Г

Bibliogrāfiskie
ap3kati

Literatūras skates

Literatūras izstādes

Lasījumi

Lasītāju konferences

Literāri vakari

Disputi

Derīgo padomu stunda:

Tematiski vakari

Mutvārdu čurnāli

Literārās tiesas

Informācijas metodes

Informācijas
dienas

Speciālistu dienai

Bibliogrāfijas
dienas

Opā pa nozarēm



38.

pielikums

CBSbibliotēkas dienasgrāmata

4.

daļa.

Bibliogrāfi
skā

uzziņu
un

informācijas
darba

uzskaite
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Informācijas,
speciālistu

unbibliogrāfijas

dienas,bibliogrāfiskos
apskatus.

ikatea

ungrupaiasbibliogrāfiskas
konsultācijas

uzskaita

CBSbibliotēkas
dienas-

grāmatas3.daļa.
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39.pielikums

CBS bibliotēkas dienasgrāmata

s. daļa. Jarbs ar pā:-vietojamām bibliotēkām, ta uzskaite

Pārvietojamo bibliotēku darba uzskaite

a) darbs ar pārvietojamam bibliotēkām

19— g.

Pārvietojamām bibliotēkām izsniegtos iespieddarbus

gada statistiskajā atskaite neuzrāda.

ļDa- Atvcrtaa Apmainīti ! Izsniegt о Apmeklētas Se- Kon-

ļtuma jaunas par -iespied- iospiod- pārvietoja- mi- sul-

vietojamas darbi pār- darbu mas biblio- na- ta-

bibliotē- vietojama j skaits^ tēkas ri ci jai

kas bibliotē-

ka Nr.



39.pieliku**turpi-ējums

IReizic*ttu*k*nl
pēcizrakātie--

pārvietojamobibliotēku
formulāros
Aajē

dieuaaaramatas
daļHieraksta

pārvietojamobibliotēku
darbarezultātus.

b)pārvietojamo

bibliotēku
darba
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Pieeln*

.16.ailW

papildusuzrada
tematiakajBa

kopasIzsniegto
ieepieddarbu

kopskaitu,
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-*kopas
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ежа
tu.

40.pielikums

CBS

bibliotēkas dienasgrāmata
6.

daļa.

Citām

CBS

struktūrvienībām
izsniegto

iespieddarbu
un

citu

materiālu

uzskaite
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41.

pielikums

CBS

b ibliotēkas d
ienasgrāmata

7.

daļa.
No

citāmCBS
struktūrvienībām

saņemto

iespieddarbu
un

citu

materiālu
uzskaite

Piezīme.

16.-114

papildu--u-rada
tematiskajās

kopassapemto

ieapiaddarbu

kpakai
tu,nat
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kapaatematu.

8

t.ak.
sspemts
ie

—

CpieAdarbu
kopas

я Я Яс я1д Я ео

-И
Я-*4

-

О я S-

3,

5

-г4 С

Я я

-и о я

Яя%4

О

-4

я

г-4 Я

OSPW ļgt-'**Сэая)

я

43

я

я

Я

я

11

12

13

14

15

16

17

18

PArnssumi



130

42. pielikums

Līgums pārvietojamās bibliotēkas organizēšanai

līgumu parakstījusi

(bibliotēkas nosaukums un adrese)

bibliotēkas vadītājs un
_______

(uzvPrda, vārds, tcva varde) (orga-

nizācijas vai iestādes nosaukums, vadītajā uzvārds, vārds,

___________
,

lai uzlabotu

tcva vArds) (organizācijas vai iestādes поз.)

darbinieku apkalpošanu ar grāmatām, un uzņemas saistības:

1. Bibliotēka komplektē pārvietojamo bibliotēku ar

grāmatum.

?. Bibliotēka apņemas:

a) regul&rl apmainīt grāmatas pārvietojam*, bibliotēka;

b) nodot lasītāju rīcība üBC vienoto fondu;

o) izmantot visas grāmatu propagandas formas, īpaši jaun-

ieguvumu biļetenus, ieteicošos un informatīvos biblio-

grāfiskos sarakstus, kurus izdod C3, organizē**masu

pasākumus;

d) nodrošināt operatīvu bibliogrāfisko uzziņu un informā-

cijas darbu, propagandēt bibliotekāras un bibliogrā-

fiskas zināšanas un audzin't lasīšanas kultūru; '

c) sistemātiski apmßcīt pārvietojamo bibliotēku darbinie-

kus, organizējot praktikumus, seminārus, darba piere-

dzes apmaiņas, konsultācijas.

3. atbild par pArvie-

(organizācijas vai iestādes nosaukuma)

toj:*masbibliotēkas darbu, ряг grāmatu un ap-

ņemas:
' :**
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12.pielikuma tur^tnai-jnz

a) izvirzīt par pārvietojamas bibliotēkas darbinieku (uz

laiku ne mazāk par 6 minošiem) , kas at-

bild par gr'oatu sapembanu un regulāru spmr.ipu, ka ari

organizē darbu ar lasītajiem, bet, nomainot b.
,

pārbaudīt grßmatu skaitu un pcc akta tas nodot jauna-

jam pārvietojamas bibliotēkas darbiniekam bibliotēkas

pārstāvja kiatbūtnr;

***-)nodročināt pārvietojamai bibliotēkai telpas un iekārtu

(uzradīt inventāru, ko organizācija vai iestāde ņo-

devusi pārvietojamai bibliotēkai)

c) nodrošināt parvietoja**".a bibliotēkas darbiniekam sis-

temātisku grāmatu apmainu un regulāru piedalīšanos

instruktīvajās apspriedēs reizi
__________

)

d) ptrbaudlt, kā tiek iovērota instrukcija par pārvieto-

jamas bibliotēkas darbu un noklausīties tas vadītāja

atskaites ne retnk ka ;

c

c) pfrbau-lt pārvietojamās bibliotēkas darba uzskaiti un

atskaitu nosūtīšanas termipu precizitāti, ka arī pie-

dalīties pārvietojamās bibliotēkas fonda pārbaude ne

г.-*"'кк- reisi g-L_?.[

f) neatbrīvot no darba strādniekus un kalpotājus bez at-

zīmes aptaujas lapā par grāmatu atdošanu bi liotekai;

_) grāmatas nozaudifanab vai bojājumu gadījumā to atvie-

tot or līdzvērtīgu grāmatu vai samaksāt tas vērtību.

4. Prrviet.j_n!ās bi'Hotrkas fonda papildināšanai

(iestādes

< Iетакэ- .

vai organizācij-s nooaukurs) (summa vārdiem)
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turpinājās

''oradltosummu izmaksa sekojošos tormipos .

(summa un

a'ignr'anas termiņi)

3. Līgums noslēgta uz vienu giau (no noalCgšanas dienas).

6. Uzņēmuma tekošais rekiū3
______________^^

Bibliotēka- tertočatsrēķins

Piezīmes.

1. Mainoties uzņēmuma vai iestādes ho-

sl?gt_it;Hgum3 paliek spēka.

2. 4.punkts nav obligāts.

3. Ja kolhoza vai padomju saimniecība organizē vairs,

kas pārvietojamas bibliotekaa, par tam slēdz kopi-

gu līgumu, uzradot tajP.katras pārvietojamas bib-

liotēkas atrašanas vietu un tas darbinieku.

Paraksti:

Uzņēmuma vai icst'des vaaīt3.js(direktors)

Orāmatvedls

Vietējas komitejas priekšsēdētājs

Bibliotēkas vadītājs
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43.pielikums

Pilnvara grāmatu saņemšanai pārvietojamai bibliotēkai

Izdota *n. grāmatu saņemšanai no

,bibliotēkas, lai apkalpotu
_____

(bibliotēkas nosaukums) (orga-

nizācijas nosaukums)

Pilnvara derīga līdz 19 g. 31.X11.

_____________________________
garant* grāmatu saglabāšanu.

(organizācijas nosaukums)

Pārvietojamas bibliotēkas vadītajā paraksts

Parakstu apstiprina;

organizācijas vadītājs

grāmatvedis
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44.pielikums

(Nr.) pārvietojamās bibliotēkas formulārs 1

( ***) (Pirmā lappuse)

(organi-'cijas vai iestādes nosaukums,

kam pārvietojama bibliotēka nodota)

1. Pārvietojamas bibliotekaa adrese

2. Pārvietojamas bibliotēkas darba dienas un laiks

3. Zipas par pārvietojamas bibliotēkas vadītāju

.

; ! — ——i

UzvPrds, Ve- Izglī- Parti- Piepema par- Nodeva par-

vārds, cums tlba jaa** pārvietoja- vietojamo

tcva piede- mo biblio- bibliotēku

vārds rība teku

4. Pārvietojamā bibliotēka organizēta 19 g.
__________^

Kopiju izdod pārvietojamas bibliotēkas vadītajam.
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44.pielikuma turfinRjuns

PArvietojnnče formulāra l.daļa

Da- Operācijas Га-

tums nosaukums vi-

! sam

Lja- Oper3ci<aa:Pa-! Pārvie-

tojamāstuma nosaukums jvl-tojamās
biblio- : sam biblio-

tēkas { *

*
tekas

vaditā- -vadītā-

ja un ja un

biblio- biblio-

tekāra jtekāra

pa- ļ pa-

raksts .raksts

1 3 i

Iesniegtas {

grāmatas

Atdotas

lillek

Izsniegtas

grāmatas

Atdotas

raliek

Izsniegtas Izsniegtas

grāmatas grāmatas

Atdotas Atdotas

Paliek Paliek

Izsniegtas Izsniegtas

grāmatas Igrat-at aa

Atdotas Atdotas

Paliek Paliek



44.pielikuma
turpinājuma

Pārvietojamasbibliotēkas
formulāra

2.daļa
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45.

pielikums

Pārvietojamās
bibliotēkas

dienasgrāmata

*aarl9.-.--
g.
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46.pielikums

(Nr.) pārvietojamās bibliotēkas grāmatu

uzskaites burtnīca

Da- In- Autors un nosaukums No- ona Stacionāras

tums ven- da- bibliotekaa
rbļ. кар.

tA- ļa atzīme par

grāmatasra

Wr. [ saņēmaanu
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47.pielikums

Pārvietojamas bibliotēkas lasītājuburtnīca

burtnīca

Nr. Nr. Nr.

Uzvārda

Vārds un trva vārda

Tautība
_________________

Dzt-čanaa gads -

Nodarbošanās ' **
*

-—

SpeoialitHta

Izglītība

Kur
—Дсая .

MHjas adrese un telefona Kr.
'

Bibliotēkas noteikumua ainu un appemos Ieverot

19 g.

Lasītajā paraksts

Atdo- Inv. Keda- Oramatas autora Lasītajā PtLrvlctoja

čanaa Kr. un nosaukums paraksta шав biblto

da- tekas vadi

tums pa-

raksta



Piezīme

.Saņemot

iespieddarbu
kopas,

2.un

7.ailineaizpilda.
Jalietošanas

termlne

navierobežota
,9*aili

neaizpilda.

48.

pielikums

No

CBS

struktūrvienībām
saņemto

iespieddarbu
un

citu

materiālu

uzskaitesžurnāls
140

p/k.

Piepra- sījuma datuma

Iespied-darba saņem-šanas datums

Inven- tāra Nr.

Iespieddarba autors

un

nosaukuma

Nodala

Lasītāj
а

uzvārds
un

iniciāļi,
kam

iespieddarbspasūtīts

Nokādas

jAtdo-

}Atzīmes

struktūr-!
š

ал

sus'

[par

vienības

ter-!atdoSanu
iespied-

mipS

daros sametat
я



49.pielikums

Lasītājiem

atteikto

pieprasījumu

uzskaites

burtnīca

141
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50.pielikumsSBApasūtījumakartīte

(Pasntījutna Nr^

bibliotēka

Uzvārds, vārds Lasītajā formulāra Nr.

Mājas aaresa , Telefona
_____________

Oramatas autors ,

Oramatas (žurnāla) nosaukums
_____________________________________

Raksta autors un nosaukums

Izd.gads Sej. Nr. Lpp.

Pieprasījuma nolnks
. ,

Avots, no kura
. ņemtas ziņas par pieprasīto materiālu

Datums
___________________

Lasītāja paraksts
_________

(Otr: puse)

Atdošanas datums
______________

Pieprasīta iespieddarba pareizība pārbaudīta pOo
______

Nosotī- ūo kurieni No kurienei Atnmes рат

ganās nosūtīts (bib- saņemts datums nosntisanu

datums liotrkas nosau- (datums,

kūms, adrese) kas nosau- bandroles

kuma, un kvīts Nr.)
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51.pielikums

1. lappuse

БЛАНК-ЗАКАЗ по межбиблиотечносу абонементу

(остается в библиотеке-держателе издания)

код библиотеяи

с абонента дата ж зажаэа шяфр.янв.ж выдан-

ных изд.

полное название Сиблнотежж-наказчжжа

кол-во выдавит
'
"

едважц

почтовый андекс,адрео дата выдачи

АРТОр

ьаглавм журнала ж др.* !

место изд. изд-во

I'одизд. Том ВйГГП и] isbN/is&N

лвтор а отатьа

"

стр.от -О /алатележ ля

миксо-Шльм ДЖ, "tT.

C!*fpM хранения:

печатж Подожоь отв.

лица (раборчиво)

Рзспжсжа в полученяи ля меотн-х библиотея)
жлж бандероль №



51.pielikuna
turpinājuma

2.lappuse

СЛУлЕБНЫЕ

ОТ-ЕТКИБИБЛИОТЕК
ПРИВЫПОЛНЕНИИ

ИПЕРЕНАПРАВЛЕНИИ
ЗАКАЗА

144

Штемпельбиблиотеуи
и

датапоступления
заказа

Результаты
проверки
по

своднымкБтслогам
и

споавочны:=
изданиям

Причина

идетя перенапрс?ленгп заказа

S ВО)
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51.pielikuma turplnajuma
3. lappuse

(Высылается вместе с изданием или копией)

код библиотеки

ч?эоонента дат*а заказа

полное назвьние оиолиотеки-заказчика

почтовый индеко, адрео -

Артор

наглавпе (книги, ороаюры, ..урнвла '* др.)

м-?сто изд. изд-во

*<М ИЗД. ТОМ ЗЖЛГ: *J
ISBN/ISSN

Авто? и название статьи

стр. от до* Гелателен ли 15 нё?

микрофильм

Гадэнне или копию верните по адресу
(Ктечпель библиотеки о почтовым адресом)

Срок возврата .
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51.pielikuma turpinājuma

4.lappuse

(Отрезается библиотекой, выполнившей заказ)

(Используется в качестве книжного формуляра, для извещений:

о постановке на очередь, центральной библиотеки цБС, при-

чине невыполнения заказа, а также для контроля за выполне-

нием заказа в библиотеке)

Заказ поставлен на очередь

Издание направлено в

(<дата)

Причина отказа или невыполнения ааказа

НЕТ В МИДЕ ЗАНЯТО НЕ ВЫДАЕТСЯ

( в соответствия

с пп. 5.1,5.5.
L.6 ГОСТ 7.31-81)
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51.pi*likuHA turpinAjuM

s.lаррияе

код оиолиотек?

№ асонента дата я? заказа -птр,ив!в. № выдан-

ных изд.

полное назваяиё кол-во выданных -

единиц

почтовый индекс, адрес
дата выдача

3FF5p*
*

заглавие *,книги, орооюры, журнала и др.; I

место изд. **зд-во .

ЮД ИЗД. ТСВ ЖйТТч! В
ISBN/ ISSN

Автор и название статьи
---------

желетелен да

ото.от до да _ет_
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sl.pialikuma turpinājuma

6.lappuae

К..очник, откуда получены сведения (название

и год издания, серия, том, вып., № реферата

или сообщения)

I.Бланк-заказ

помежбиблиотечному
абонементу
(МБА),

подписанныйответственным
лицом

изаверенный
пе-

чатью,являетсяоснованием
дляоткрытия

абоне-

мента

ислужитюридическим
документом,
покото-

ромузаказчикнеоетответственность
засохран-

ностьполученныхизданий.
2.

Сведения

озапраоиваемом

изданииуказываются
без

сокращений

наязыкеоригинала.
Бланк-заказ,

за-

полненныйнеправильно,возвращаетсязаказчику.
j.

Произведения
печати

идругиематериалы
поЫ-А

выдаются,

несчитая

времени,необходимого
напе-

насрока:книги-наJoдней,журналы-изisдней,ынкрофчльмы-наisдней.
4.

Произведения

печатиидругиематериалы,получен-
ные

по

i-A,

выдаче

надом

неподлежат.

Фамилия читателя
_____________

Специальность*

_ель
____________________

х) Заполняется
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SBA

kārtā

150

Citure- soru
b—
ku

skaita rajona(pilsētu)

Apkalpotoabonen- avara- atas) itureac- -ub-jtaa

b-kas citosrajonos(pilsē-tas)

t.ak. cijaskārtaieprasl-

Izsniegtsabonen-tiem
_____
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55.pielikums

Individuālās informācijas abonentu kartotēkas kartīte

Lasīji ja uzvārds, vßrds

Informācijas tomāta

Ad3 Janv. Fohr. Har^o Apr. Maijs Jfin. Aug. Gcpt. Nav. Dac.
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56. pielikums

Grupālās informācijas abonentu

kartotēkas kartīte

UzpCmuma (iestādes) nosaukums
___________________________

Informācijai temat3
.

GfMia Janv. Lart n Apr. Mii js jnn. Aug. Sept. Okt. Kov. Dao.
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57.pielikumsIndividuālāsinformācijasatgriezeniskāssaiteslapiņa(izsūta1kopāaravotu)2

Abonents

Kartītes Пг.
_______________

Lapiņas nosntič-nas datums

Izlases veidā.

* Aizpildīto lapiņu abonenta nosita atpakaļ b.bliotckai.

Informācijas novērtējums

Neatbilst Neinterese Jau zin6ns Interese Vērtīga

vajadzīga- no citiem

jam temata: avotiem
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58.pielikums

CBS darbiniaka kartīte

Bibliotrkac nosaukums ,

UzverdL, vfrds, t?-a v<Srd3

Dzimšanas gals, datums

Lztmums

***autiba

Ģimenes stāvoklis

K6da жЛс. iecta.de pabeigta, kad, diploma Nr.

ļi#de .**-_________S_§

leņema-nais amats .

I,'arbaalga

Kopējais dPJ*bastaZs

Nepf.rtrnuktatt,stī!Zs .
..

.1

aau . v.v
4

Darba C'ū : '

Hūjas atirese un t*).efons

Atzīmes par kursu apmoklsaanu

(Kartītesotrapuse)

Pavēles Иг.
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59.pielikums

Pirmrindas pieredzes ieviešanas

kartīte

Gads Ieviesta pieredce Klbīiotrkas No кй piere- Kur pio-

nosaukums dze pārņemta redze ap-

rakstīta

3 <
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60. pielikums

Uzdevumu izpildes kontroles kartīte

Iapil-! Kam dots uz- Uzdevuma Kur, kad !Atzīme par

ua kaa uzdevuma

uzdevis i izpildi

Kad uu

dēs devums (vi- satura kas pār-

lalks sam b-kHm,

kon'.rrctai

! b-kai)

baudījis

4
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61.pielikums

Metodiskā darba uzskaites burtnīca 19_ gadam

4.-s.lpp

l.Bibliotaku apmeklējumu uzakaita

6.-66.1pp.

2. Ziņojumi par bibliotēku ap—aklējumiem

67.-94.1pp.

3c Kvalifikēoijaa oelaanas pasākumi

95.-96.1pp.

4. Hvmlifikēoijas oelēanaa pmmēJ-umju
apmeklējumu uzskaita

97.-9a.ipp.

5. Referēti, konaultēoijaa, ainojumi rajona, aonma

un republikma bibliotēku darbinieku kvalifikēoljma
oelēanas pasākumos

.рте
Bibliotekaa

noaaukuma

о.

с

О)

4^

<к

4*

Л) о

Wr. Dm-.

tuma

Biblio-

tekaa

Apmeklē-

juma

Pārbauda

konatatataia.
Priekšlikumu

izpildām
termini

Datuma Tematika Nodarbību Kam paaakuma Dalībnieku

Bibliotēku nosaukumi Dalībnlsbu uavardl Apmeklējumu datumi

Datuma Temata Kur nodarbība Kaa gatavojiж
nodarbību
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6. Praktikuma apmekl'jumu u-skaito

101. lpp.

7. Prak'ikuaa dalībnieku sekmju novcrtcjums

103.-108.lpp.

8. Individuālas konsultācijas

109.-ll^.lpp.

9. Ekskursijai pieredzea apm:.tņal
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Жг.р.к. UzY?rda, vārds

dalībnieku uzvArdi

Nodari ī^u

teoati

Da-

tuma

Kam sniegta

konsultaoija

Temata

!

X&da veida

(mutiski,

rakstiski,

pa telefonu)

Kaa snie-

dzis kon-

sultāciju

,<at_jnn Kadaa bibltotckas Jalībniaku Kaa interesanta

p.k. anmoklrtas skatts uzstāts
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Инструкция я учетные формы.

Учебназе аоесбяе для учаямхоя ореднях опецнельянх учебных

зеиееденжй.

utM-ewHHMH а иаданже Аа.АМмЖРАНЕ

Иадан Методачос-нм каё-матап! аапедеяаа Мадаа—араааа:

кудмурн джапнйе-ея ССР.Рига, 1962.

На д+жпгжжям* яамае

BI3LIOTEKU BIJST_*AB DARBA TBHNIKAB MIBOfUMS

laatru—oija un uzakzitea forataa.

Par izdevumu atbild Dz.DBfPERANE.

Māolbu iidzeklia vidējo apaaialo medību ioataau audzēkņiem.

Toan.red.O.alLAVlHA.
___

Parakstīta ieapizēanai 1962.gada maiJē.RakataAspaplra.
Korm&ta 60x64/16.Apjoma-8 izd.i.,lo uzak.leep.l.Matiaoe-3000
ēka,Cena-3rb1.50 kap.lzdota LPSR Kultūrza niniatrijaa Māolbu
ieatažu -Mtodiakajā kabineta KigA 226030 Raiņa bulv.23,telef.
224416.Ieapieata LPSR Kultūraa niniatrijaa Māoību iestāšu neto-

ilakā kabinete rotoprintē Rigā,Reiņa buiv.23.

(CB Жаа.7)62
Pazūtljua-aHr.- V^V
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