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Mācibu process nav iedomājams bez grāmatām, augstskolā,
tāpat kā parastajā skolā, visu nepieciešamo literatūra var sa-,!; 
nemt bibliotēkās. Kur tās atrodas, un kāds ir to darba laiks?~ 
· Mūsu universitātes bibliotēkas kopā tiek dēvētas par «RTU ~ 
Zinātnisko bibliotēku», bet tā, gluži kā pati augstskola, izmē-~ 
tāta pa visu pilsētu, dažādās dajas dažādi strādā. ~ -.. .__.ffMTR.\LX BIBLIOTt!KA Darba laiks ~ 

Kajķu ielā 1 a Darbdienās Sestdienās; 
r;,:: Zinātniskās un sabiedriski politiskās 
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literatūras abonements un lasītava 10.00-20.00 
~(4~2~5-~i~st~.)~-----------------------------------------= 
Mācību literatūras abonementi: 11.1.1 

jaunāko kursu studentiem (37. ist.) 12.00-20.00 9.00-16.00 ~ 
vecāko kursu studentiem (241. ist.) ;:l 

~D~a~ij~li~te~r~a~tū~r~a~s~a~b~o~n~e~m~e~n~ts~(~4~25~_~is-t-.)--~--10-_-00---2-0-.0-0-----9-.0-0---l6~.~00~ 

~S~ta~r~p~b~ib~l~io~te~-k~u~a~b~on~e~m~e~n~t~s~(~4~2~5-~is~t~_) ____ ~12~-~0~0-~1~7~.0~0------~--~ ~ 
Mācību literatūras lasītava (428. ist.) 10.00-22.00 9.00-16.00 ~ 

Zinātniskās literatūras lasītava _.,. 
(423. ist.) 10.00-22.00 9.00-16.00 

FAKULTXTt!S 

Celtniecības un arhitektūras nodala 
(Āzenes 20.) 
Abonements (508. ist.) I, III, V 

Lasītava (507. ist.) 

Ķīmijas nodala 
(Āzenes 14/2) 
Abonements (360. ist.) 
Lasītava ( 465. ist.) 

II, IV 

I, III, V 
II, IV 

Radiotehnikas un sakaru fakultātes 
bibliotēka (Āzenes 12, 402. ist.) 

KOPMITN~S 
Burtnieku 2a 

I, III, V 
II, IV 

11.30-17.00 
11.30-19.30 
11.30-19.30 

10.00-17.00 
10.00-18.00 
10.00-19.30 

9.00-16.00 
13.00-20.00 

18.00-22.00 

9.00-16.00 

9.00-16.00 

10.00-14.00 

Lai varētu bez jebkādiem uztraukumiem izmantot visus bibliotēku pa
kalpojumus, ir jāsaņem lasītāja karte. To izsniedz Zinātniskās un sabied
riski politiskas literatūras abonementa (K-1a, 425.). Līdzi jāņem pase, stu
denta apliecība, fotokartīte (2,5X3 cm). 
Mācību literatūru izsniedz uz vienu semestri, zinātnisko literatūru uz 

vienY mēnesi, dai(literatūru - uz 15 dienām. Mācību gada beigās !īdz 15. 
jūlijam jānodod visa saņemtā literatūra un jāpārreģistrē Iasītāja karte. 
{Jrāmatas nozaudēšanas gadījumā jāatdod tāda pati grāmata vai jāsa

maksā tās desmitkārUga vērtība. 
Svētdienās bibliotēka strādā tikai eksāmenu sesijas laikā. 
Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēkā ir sanitārā diena, vienīgais 

izņēmums ir eksāmenu sesijas laiks . 
. -Pirmā kursa dienas nodajas studentiem mācību literatūru izsniedz no 

3. oktobra pēc noteikta grafika. Grafiki izlikti fakultāšu dekanātos un 
bibliotēkā. Lūgums ierasties pēc mācību grāmatām organizēti pa grupām 
un ieverot grafika uzrādīto laiku un vietu! Vakara un neklātienes nodajas 
I kursa studenti macību literatūru saņem jaunāko kursu studentu abone
menta (37. ist.) no 3. oktobra bez īpaša grafika, !īdzi jaņem nepiecieša
mais gramatu saraksts. 

Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes studenti visu nepieciešamo literatūru sa
ņem fakultātes bibliotekā jau no pirmajam mācību dienām. 

Inženierceltniecības un Arhitektūrceltniecības fakultāšu studenti mācību 
grāmatas vispārtehniskajās disciplīnās saņem Centrālajā bibliotekā, bet 1 
speciālajās disciplīnās - fakultātes bibliotēkā. 
Gaidām bibliotēkā un aicinām uz ciešu sadarbību! 

F. KAMINSI<A 


