
Saņemot grāmatu bibliotēkā, tā tika 
reģistrēta inventāra grāmatā. 
Pats senākais ieraksts ir 1919. gada 
29. septembrī Arhitektūras fakultātes 
bibliotēkas inventāra grāmatā. Inventāra 
grāmatās informācija tika papildināta līdz 

1925. gadā sākās darbs pie 
sistemātiskā un alfabētiskā 
kataloga izveidošanas. 1941. gadā 
LU Centrālās bibliotēkas telpās, 
Kalpaka bulvārī 4, lasītājiem 
tika piedāvāti divi katalogi. No 
tiem studenti savā darbā varēja 
izmantot tikai sistemātisko 
katalogu, mācībspēku rīcībā 
atradās alfabētiskais katalogs. 

Alfabētiskais un sistemātiskais katalogs 
bija viens no avotiem, kā iegūt informāciju 
par bibliotēkā pieejamiem informācijas 
resursiem. Pakāpeniski parādījās citi 
informācijas nesēji - disketes, kasetes, CD, 
u.c. 
80. gados ievērību guva mikrofišas - mazs 
mikrofilmas gabaliņš (fragments), ko 
izmantoja, lai tajā ierakstītu samazinātus 
attēlus. 

Dažādi informācijas nesēji: kasete, diskete, CD disks, videokasete Mikrofišas 

Papīra griežamo mašīnu izmantoja 
grāmatu sagatavošanai iesiešanai, 
kā arī papīra griešanai. 

Papīra griežamā mašīna 

Pirmais iespiestais katalogs 

Sistemātiskais katalogs Alfabētiskais katalogs 

Viens no darba instrumentiem bija rakstāmmašīna. Pirmās parādījās jau 20. gs. 20. gados. 
Izmantojot rakstāmmašīnu, artām drukāja kataloga kartītes, inventāra aktus u.c. 

Rakstāmmašīna Moskva, 20. gs. 70. - 80. gadi Rakstāmmašīnas Metodiskā darba nodaļā, 1982. gads 

Neatņemams darba instruments ir zīmogi. Dažā 
laikos tie ir bijuši dažādi, tie apliecina informā 
resursa piederību LU Bibliotēkai. 

Grāmatā ieliekamā 
bibliotēkas uzskaites 
kartīte ar datiem par 
grāmatu un tās lasītājiem. 
Saņemot grāmatu, lasītājs 
uz tās uzrakstīja savu 
lasītāja kartes numuru, 
datumu, līdz kuram 
grāmata izsniegta un 
parakstījās. 

LU Bibliotēkas darbā izmantotie zīmogi 

Lasītajiem labi redzamā vietā bija izvietoti dažādi informatīvie uzraksti. 

KARTES 

NEAPKALPOJAM 
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БИЛЕТА 

НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ 

PAR LITERATŪRAS SAVLAICĪGU 
NENODOSANU SASKAŅA AR Z B 
LASĪTĀJU NOTEIKUMIEM LASĪTĀJI 
TIEK IZSLĒGTI NO L V U Z B 

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ВОЗВРАТ 
В БИБЛИОТЕКУ ЛИТЕРАТУРЫ-
ЧИТАТЕЛЬ ИСКЛЮЧАЕТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ Н Б Л Г У 

Informatīvie ziņojumi bija divās valodās -latviešu un krievu, 
20. gs. 60. - 70. gadi 

Informatīvs ziņojums bibliotēkā, 20. gs. 60. - 70. gadi 

Uzskaites kartīte, 1952. gads Uzskaites kartīte, 20. gs. 2 0 . - 30. gadi 

Klientu uzskaites 
kalkulatori. 

Uzskaites kartīte 

Bibliotēka bija lasītāju reģistrācijas kartotēka un kabatiņas, 
kurās ievietoja lietotājiem izsniegto grāmatu pasītes. 
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Vārds : Ilona 
Uzvārds : Vēlifia 
Dziiš. gads : 
Fakultāte : F i l o l . 
Specialitāte: bibl.un inf. 
Darba vieta : Ped.fak.bibl 
Profesija : sekt.vad. 

adrese : Rīga 

Beg. datuis : 03.09.92 

Lasītāja reģistrācijas kartīte (izdruka no IIS Alise). 

Kopš 20.gs. 80. gadu beigām 
bibliotēkā ievieš jaunas 
tehnoloģijas un sistēmas. 
Paplašinās izmantojamās 
tehnikas klāsts mūsdienīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai 
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Apmeklējuma un izsni 
uzskaites m 

Lai saņemtu nepie 
lasītāja karte un jāaizpilda 

Teivāne Vita Dace 
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Lasītāja karte 

Darbs abonementā. Lasītājiem 
izsniegto grāmatu kartotēka labajā 
pusē, 1987. gads. 

Foto no Ilgas Rampānes privātā arhīva 

Kopš 1992. gada inventara grāmata tiek veidota elektroniski. 
īsais i z d e v u m u saraksts 
Inventarizācijas datums no: 01.06.2019 
Inventarizācijas datums līdz; 30.06.2019 
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