Aicina zinātniskā bibliotēka
Jaunie studentU Kļat par augsti kvalifici!tiem speciAUstiem jums
neka 800 000
palidzēs mūsu zinātniskā bibliotēka, kurā ir vairāk
kas ne
iespiedvienibu liels grāmatu fonds. Tas aptver literataru,
pieciešama mācību un zinii.tniskajam darbam, kā ari sabiedriski poli
tisko zinašanu paplašināšanai.
Jūs apkalpos Centra bibliotēkā (Ļeņina iela. la) un tas filiālēs.
Centra bibliotēkā lasītāju apkalpošanai darbojas macibu literata
ras abonements (II st., 241.1 ist.); zinātniskās, sa�iedriski politiskas
un daiļliteratūras abonements (IV st., 425. ist.): mācibu literatūras
(IV st.,
lasitava (IV st., 428. ist . ) ; zinātniskās literaturas lasītava
420. ist.); starpbibliotēku abonements (IV st., 425. a ist.); bibliogrā
fijas nodaļa (lV st., 432. ist.).
bibliotēka
fakultātes
Jūsu rīcībā ir arī šādas flliiUes:. Ķ!mijas
bibliotēka
Kronvalda bulv. 4; Radiotehnikas un sakaru fakultātes
Burtnieku ielā 2a,
Azenes ielā 12; studentu kopmitnes bibliotēka
astoņ.as mācību bibliotēkas Daugavpill, Llepājll, Gulbenē, Rēzeknē,
ValmierA, Jēkabpilī, Jelgava un Ventspili.
KOMPLEKT�SANAS
NODAĻA
sadarbībā ar katedru konsultan
tiem ik gadu pasūta un iegādā
jas sabiedriski politisko, zinātnis
ko, informatīvo un mācību lite
ratūru (apmēram 90 000 iespied
vienību). No visas iegādātās li
sa
teraturas mācību gramatas
stada 53 procentus. Nodala . veic
arī informācijas darbu: sastāda
un izsūta Institūta katedrām, ma
punktiem un
cību konsultāciju
informatī
rūpnīcu bibliotēkām
par mēneša laikā
vus blļetenus
saņemtajām mācību gramatām.
Nodaļā bez tam lr periodikas
un apmaiņas sektori. 1970. ga
pasūtī
dam periodikas sektors
jls un saņem bibliotēkas un in
stitūta katedru vajadzībām 960
dažādu nosaukumu periodiskos
izdevumus.
Apmaiņas sektors izsūta PSRS
un ārzemju augstskolu bibliotē
kām RPI zinātniskos rakstus un
.apmalņas
no
saņem savukārt
un ar
partneriem citu PSRS
zemju augstskolu izdevumus.
Taču no visa nokomplektētās
literatūras klāsta apmēram 2000
jāiz
gadā lr
mācību grāmatu
ņem, jo tās lr no bibliotēkas fon
un
diem, lasītāju nozaudētas
priekšlaikus nolietotas ...
Gaidām mūsu b!bliotēkas jau
nos lasītājus, pirmo kursu stu
ka viņL ne
dentus, un ceram,
un nesagādas
zaudēs grāmatas
mūsu nodaļai un visam bibllotē
kas kolektīvam lieku darbu.
LITERATORAS
APS1'RADES
NODAĻA
atspogu
fondus
Bibliotēkas
Jo katalogi. Lai katalogus izvei
dotu, grāmatas ir jāapstrāda zi-

nātniskl, t. l., jāklaslflcē un jā
kataloģizē, un, lai grāmatas iz
vietotu plauktos un ātrl izsnieg
tās ir jāapstrādā
tu lasītājlem,
tehniski.· Sos darbus veic grama
tu apstrādes nodaļas darbinieki.
Viņ! veido alfabētlskos kata
logus (katalogu latviešu valodā,
pārējās PSRS
valodā,
krievu
tautu valodās, svešvalodas un pe
riodisko izdevumu katalogu) un
sistemātisko katalogu, jauniegu
vumu kartotēku, ka arī d!sertā
ciju, autoreferātu un diplompro
jektu katalogus.
Izmantojot alfabetisko katalo
gu, lasītājs var uzzināt, kādi no
teikta autora darbi ir bibliotēkā
un vai bibliotēkā vlspār ir vaja
dzīgals iespieddarbs. Ar slstemā
tlskā kataloga palīdzību lasītājs
kādl izdevumi par
var uzzlnāt,
noteiktu jautājumu vai zlnātnes
kā arī at
nozari lr bibliotēkā,
rast zināma satura izdevumus,
precīzs virs
vai
kuru autors
raksts nav zināms.
Apstrādes nodaļas darbinieki
dara visu iespējamo, lai lasītā
jus informētu par bibliotēkā eso
šām grāmatām. Un mūsu vēlēša
nās savukārt ir, lai jaunie lasī
tāji apgūtu katalogu lietošanu
grāmatas, pamat
un, pieprasot
atzlņas par iespieddarbu uzdotu
precīzi.
MACIBU LITERATORAS
ABONEMENTS
kas studentu
ir pirmais palīgs,
nodrošina" ar mācību grāmatām
visos mācību priekšmetos. Abo
nementa grāmatu fonda apjoms
sniedzas pāri 200 000 robežai.
Mācību gada sākumā grāma
tas izsniedz pēc noteikta grafi
ka. Lai novērstu pārmērīgu la
pirmā kursa
sītāju pieplūdumu,

jāizp.ēti grā
studentiem rūpīgl
kas
matu izsniegšanas grafiki,
izlikti dekanātos un kopmitnēs.
Plerakstotles bibliotēkā, lepa
lietošanas
zīstletles ar grāmatu
noteikumiem, lai nākošā mācību
gada sākumā jūs nelekļūtu «pa
rādnleku� sarakstos.
SABIEDRISKI POLITISKAS,
ZINATNISKAS UN
bAIĻLITERATORAS
ABONEMENTS pats nosaukums jau norāda no
daļās esošās literatūras galvenos
veidus.
brīvās pleeļas
Abonementa
fondos jūs atradīslt visus mark·
darbus,
slsma-ļeņlnisma klaslķu
literatūru par PSKP vēsturi, fi-

lozofiju, ekonomiku, plašu lite
uz vietas.
Lasītavas paligfondā lr macī
bu procesam vajadzīgā literatū
ra gan sabiedriski pol!tlskajos,
gan tehnlskajos priekšmetos, kā
,
-ari valodu vārdnīcas.
Lasītāju rīcībā nodotl kārtējā
gada !lustrētie un populārzlnāt
niskie žurnāli, kā arī laikraksti.
A!cinām jūs, jaunie studenti,
izmantot lasītavas brīvās pieejas
fondus. kas dod lespejti patstāvi·
gl lzvēlēties vajadzīgo litera
tūru.
ZINATNISKAS
LITERATORAS
LASITAVAS
grāmatu fonds domāts galveno
kart pasnledzējlem, aspirantiem,

•

·

Skats milclbu llteratQras abonementa.

ka
par makslu,
ratüras klāstu
arī mākslas darbu reprodukciju
krājumus. Jūsu rīclbā būs daiļli
teratūras fonds, literārl žurnāli,
abonementa profila kārtējā ga
vārdnīcas
da periodika, valodu
ar tek
un žurnlili svešvalodas
stiem mājas lasīšanai.
MACIBU
LITERATURAS
LASITAVA
studentus
nodro!iina visu kursu
Ueto!ianai
ar mācību grāmatām
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un
.llnātnlskajlem darbiniekiem
vecāko kursu studentiem, bet, ja
ir nepleclešamība, to var Izman
tot arī pirmā un otrli kursa stu
denti.
Lasītavas brīvās pieejas grā·
lespēju
dod
matu fonds julrts
studēt zinlitn!ski tehnisko litera
tūru, kas izdota pēdējos plecos
gados. lepazītles ar literatūras
standarti,
specveldiem (valsts
normāles. cenrāži utt.).
Aicinām Jūs, nākamie inženie·

rl un iln!Untekl, jau ar ptnttaJail'1
studiju dienām, lldztekus mācību
programmas
norāditajai
vielal
studēt zinātn!skl tehnisko litera
tūru, sekot visam jaunajam zi
nātnes pasaulē!
STARPBIBLIOT�KU
ABONEMENTS
blbliotēkas fon
Ja jūs mūsu
dos neatradīsit vajadzīgo grāma
tu val žurnālu, to saņemt no ci
tām PSRS, kā ari aizrobežu blb
llotēkām jums palrdzes starpblb
liotēku abonements.
ĶIMIJAS
I<'AKULTA.TES
BIBLIOTEKA
atrodas
kas
ir lielākā f!liāle,
Kronvalda bulvāri 4. Tās fon
dos koncentrēta ķīmijas literatū
ra: rokasgrāmatas, padomju un
ārzemju periodika, zlnātnlskā un
macību literatūra. Saļā blblio
tēkā atrodamas unikalas 18. gs.
ķīmijas grāmatas, 19. gs. žurnācltās repl!blikas
11, kuru nav
blbliotēklis. {Zīmigl, ka ķimlķu
aprlndās nav jMziena cnoveco
jis žurnāls�.}
Pirmā kursa studenti, stude·
ļ!et ne tikai pēc mācību grāma·
tām, bet centieties savas zlnaša
lepazistotles ar
nas paplašlnāt,
zinatnlsko ķīmijas literatūru, Iz
mantojot Ķīmijas fakultātes lasi
tavas, abonementa un brīvas ple.
ejas fonda pakalpojumus!
BIBLIOGRAFIJAS
NODAĻA
ko esat
Ceļš uz specialltātl,
lzvēlējušles, sākas ar grāmatu.
Patstāvīgs darbs ar gramatu pa
gados.
studiju
vadis jūs visos
Grāmata būs galvenais un bagā
tā)<a!s ·jūsu zlnlišanu avots.
par
grāmatu lr
Tikai mīlēt
maz, grāmatu pasaulē ļāprot ari
or!entētles.
Iemacletles pareizi
izmantot mūsu bibliotēkas uzzl
ņu aparātu - katalogus un kar
totēkas; šīs zlnāšanas lielā mērā
palīdzēs ietaupīt laiku. Lai kļūtu
spe·
par labiem studentiem un
clāllstiem, jau ar pirmajiem stu·
lnteresetleS
dlju gadiem sāciet
par literatūru savā speclalit ātē.
Jums ļotl daudz var palīdzēt bib·

nodaļa, kuras fond4
liogrāfijas
r
rādītāji pa
vienuviet sakopoti
literatūru. konķrētās zinātņu
zarēs. Bibliogrāf!jas nodaļā J
a
zlņas ne tikai p t
varat iegūt
literatūru savā nozare ylen;
jüs informes, kā pareizi izvev ·
a
ties grāmatas par vlsdažād�"
jiem jautājumiem.
ot
Mūsu novēlējums jums. s�l<el
e
studiju gaitas, - lai
lnter s tl
viS
par grāmatu lr plrma vieta
daudzpusīgo interešu loka!
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