Esiet draugos
ar grāmatu
(AICINA ZINATNISKA BIBLIOTEKA)
Jaunie studenti! K)ūt par augsti.-kvalificētiem speciālistiem jums palīdzēs insti
tūta ziniītniskā bibliotēka, kurā ir vairāk nekā 1,3 miljoni grāmatu. Te var atrast
literatūru, kas nepieciešama mācību un zinatniskajam darbam, sabiedriski poli
tisko zinašanu paplašiniišanai, kā arī dai)literatūru.
Jūs apkalpos centra bibliotēkā (Ļeņina ielā 1-a) un tās filiālēs.
CENTŖA BIBLIOTĒKĀ lasītāju apkalpošanai darbojas mācību literatūras abo
nements pirmo !īdz trešo kursu studentiem (Il st., 241. ist.); macību literatūras abo
nements ceturto lidz sesto kursu studentiem 1(1 st., 126. ist.); zinatniskās, sabied
riski politiskās un daijliteratūras abonements (IV st., 425. ist.); macību literatü
ras lasītava (IV st., 428. ist.); zinatniskas literatüras lasitava (IV st., 423. ist.);
starpbibliotēku abonements (IV st. , 425. ist.); bibliografijas nodala (IV st., 432.
ist.).
Jūsu rīcībā ir arī šadas zinātniskās bibliotēkas filiāles: Ķīmijas fakultātes bib
liotēka (Kronvalda bulvarī 4), Ŗadiotehnikas un sakaru fakultātes blbliotēka (Aze
nes ielā 12); kara katedras bibllotēka (Azenes iela 12); sešas macību literatūras
oibliotēkas Daugavpllī, Liepājā, Valmlerā, Ŗēzekne, Ventspili, Jēkabpilī, studentu
kopmītnes sabiedriskiī blbliotēka '(Burtnieku iela 2a), divas studentu kopmītņu par
victojarhas bibliotēkas kopmitnēs Sauju iela 3 un Lilijas ielā 4, kā arī sabied
risko zinatņu kabineti (Ļeņina ielā 1, III st.)
Bibliotēkas fondus centriī un filiālēs atspogujo katalogi. LITEŖATOŖAS
AP
STŖĀDES NODAĻA veido alfabētisko grāmatu katalogu (latviešu un krievu va
lodā, ka arī syešvalodās), alfabētisko periodisko izdevumu katalogu, alfabētisko
disertaciju un disertaciju autoreferatu katalogu, ka arī sistematisko katalogu.
Institūta bibliotēkas ģeneralie katalogi atrodas centra bibliotekas katalogu zalē
(Ļeņina ielā la, IV slavā). Filiā)u fondu katalogi - zinalniskas bibliotēkas filiā
lēs.
Alfabetiskajā katalogā kartītes sakārtotas gramatu autoru vai nosaukumu (ja
gramatas autors nav norādīts vai ir vairak par trijiem autoriem) alfabēta.
Slstematiskais katalogs atspogujo bibliotēkas fondus pēc satura. RPI zinatniskās
bibliotekas sistemātiskā kataloga pamatā ir universalas decimāliis klasifikācijas
.
shema (UDK).
Lietojot sistemātisko katalogu, lasītājam palīdzēs katalogu zālē novietotā siste
matiskā kataloga pamatnoda)u shēma, ka arī alfabētiskais priekšmetu radītajs, kura
alfabēta secība sakiirtoti priekšmetu un jēdzienu nosaukumi.
MĀCĪBU LITEŖATOŖAS ABONEMENTI
studentus nodrošina ar mācību grāmatam visos macību priekšmetos. Abonementu grāmatu fondu,apjoms sniedzas pāri
600).)00 iespiedvieriibām. Macību gada sākumā grāmatas 1 kursu studentiem izsniedz
pēc noteikta grafika. Rūpīgi izpetiet grafikus, kas izlikti bibliotēkā, fakultates,
studentu kopmītnēs.
ZINĀTNISKĀS, �ABIEDŖISKI POLITISKĀS UN DAIĻLITEŖATŪŖAS ABONE
MENTS
pats nosaukums jau norāda nodala esošas literatūras galvenos veidus.
-

Abonementa brīvās pieejas fondos jūs alradisit visus semināru nodarbībām vaja
dzigos marksisma-Jeņinisma klasiķu darbus, literatūru par PSKP vēsturi,
PSKP
kongresiem, konferencēm un plenumiem, literatūru par filozofijas, zinātniskā ko
munisma, politekonomijas un estetikas jautājumiem. kā. ari valodu vārdnicas.
Jūsu rīcībā būs dai)literatūras fonds, literari žurniili, kā- arī abonementa ši gada
periodika.
MĀCIBU LITEŖATŪŖAS LASĪTAVA nodrošina visu kursu studentus ar mācību
gramatam lietošanai uz vietas.
Lasītavas palīgfondā ir mācību procesam vajadzigā literatūra gan sabiedriski
politiskajos, gan speciālajos tehniskajos priekšmetos, kā ari
valodu
vārdnlcas
svešvalodu apgūšanai.
Lasltāju rīcībā nodoti kārtējā gada ilustrētie un populārzinātniskie žurnāli, ka
arī laikraksti.

ZINĀTNISKĀS LITEŖATOŖAS LASĪTAVAS
grāmatu fonds paredzēts galveno
kārt vecāko kursu studentiem, mācību spēkiem un zinātniskajiem darbiniekiem,
bet to var izmantot arī jaunāko kursu studenti.
Lasītavas brīvas pieejas grāmatu fonds dod iespēju ērti izmantot zinātniski
tehnisko literatūru, kas izdota pēdējos piecos gados, kā arī iepazīties ar kartējā
gada zinātniski tehniskajiem žurnāliem.
Ja j ūs mūsu bibliotēkas fondā neatradīsit vajadzigo grāmatu vai žurnālu, to
saņemt no citām PSRS vai aizrobežu bibliotēkām palīdzēs STAŖPBIBLIOTilKU
ABONEMENTS.

. Ceļš u� specialitāti, ko esat izvēlēJuš�es, ir deši saistits ar grāmattl. Nepietiek
ttka.t I?tlet gramatu, gramatu pasaule japrot oricntētics. lemācieties paši
izmantot
btbhot�kas uzz_tņu aparatu - katalogus un kartotekas, šīs zināšanas lielā
mērii
.
pahdzes te!auptt latku.
. Lai kj�tu par la!Ji.em studentiem un speciālistiem, jau ar pirmajiem studiju ga
dtem sactet mtereseltes par hteraWru savā no arē. Jums daudz var palīdzēt
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s un rā
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