RPI bibliotēkas ziņojumi
1.
Jauno lasitāju pierakstīšanu un lasītāju karšu izsniegšanu (arī Ķīmijai
fa1kultātes s tuden t iem un pasniedzējiem) RPI biblioteka centralizēti organiu
laikā no t.-10. septembrim Ļeņina ielā 1 Zinātniskās un dailliteratūtal
abonemery.tā.
2.
1 kursa studentiem, kas uzņ emšana s komisijai nodevuši 4 (ne 5) fotokar·
tītes, Institūta bibliotēkas Zināt.niskās un dailliteratūras abonem en ta steldzīg1
ļāiesniedz l fotokartite (3 X 2,5 cm) .
Uz aploksnes uzr9kstāmas sekojošas ziņas:
1) uzvārds, vārds, tēva vārds,
2) fakultāte, speci alitāte,
3) nodarbošanās (resp. students).
4) māj.as a.drese, tālrunis,
5) pases Nr.,
6) studenta ,apliecības Nr.
Institūta bibliotekā un tās filiālēs gramatas vacēs saņemt tikai uz�ā<hli
lasitāja karti.
3.
Vecāko ku rsu studentus, kas lidz šim nav iesnieguši fotokartītes (3x'
2,5 cm) un b;ņēmuši lasītāju ķartes, biblioteka neapkalpos.
4.
Lasītayās grāmatas uz vietas izsniegs tikai pret lasītāja karti.

5.
lasītājus parādniekus, kas mācibu �ada
· beigās grāmalas nav nodevuš
un !īdz ar to jaunajā mācību gadā dezorganizē lasītāju apkalpošanas darbt
un grā:matu sadali, ... �pkalpos tikai pēc t mēneša, skaitot no parāda nokat
tošanas briža
.

·

·

·

Mācību grāmatu abonements
Ļeņina Ielā Nr. 1.
Atvērts no pl. 10.00-19.30, sestdienas no pl. 10.00-16.00.
Mācību gr
- āmatas izsniedz uz māju.
l) Dienas nodalas 1, 111-VI k. studentiem, no pl. 10.00-18.00, sestdi�ā.
no pl. 10.00-16.00;
2) Il kursa, neklātienes un vakara nodalu studentiem, no pl. 10.00-19.3
(no pl. 17.00-19.30 - ārpus kārtas), sestdienas no pl. 10.00-16.00
Pasniedzējus apkalpos bez rindas.
Zinātniskās un dailliteratūras abonoments atvērts (sākot ar t. septembri
katru dienu no pl. 10.00-19.30, sestdienas no pl. 10.00-16.00.
Ķīmijas fakultātes biblioteka atvērta (sākot ar š. g. t. septembri)
k atru dienu -no pl. IO.Oü-20.00, sestdienas no pl. 10.00-16.00.
Svētdienās un svinamās dienās RPI bibliotēka slēgta.
Biedri pasniedzēji!
Ar š. g. 3. septe.mbri RPI biblioteka regulāri Ik nedēJas organizē jaut
iegādāto, neapstrādāto grāmatu lzstādi (Ļeņina ielā 1, Komplektēšanas m
da ja).
Lūdzam iegriezties bibliotekā, J;ai iepazītos ar jaunsaņemto literatūru 11
izdarītu mācību grāmatu papildus pasūtišanu.
·
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