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AICINA. ZINATNISKA BIBLIOTEKA
.Jaunie studen't·il K!ūt ,par aug
�ti
kvailificetiem
'speci Mi stiem
i ums p aolīdzēs instiltīita zinā1mis
.<ā lbiibHotēika, 'kurā ir ,vairāk ne
kā 1' .m L�j ons ·600 ltūikstolš · grā
matu. Te 1var alt·rast hteratūru.
kas nepieciešama .māc ību u:n zi
nātniska.iam •dar:bam, sab'ie�driski
Dolitisko zināšanu
p aplaši,nā� a
nai, kā arī ldaiJ.literatūru.

,Jüs apkalpos centra bib'liotekā

(Ļeņtna ielā

la) un ltās ifi.Hā.lēs.

. ītā'iu ap
Ce111t:ra 'bMb1iotēkā las
katlpošanai !darbQi. a:s mācfbu :lite
ratüras abonem ents L-2. ,kurs u
d�enas noldalas un 1.-3. \kursu
·
valkara un nekl· ātienes n01da!as
studen'tiem (37. ist.) . .mācibu li
teratūras abonements 3.-4. k ur
su ii:llie,n as ·nodaļas •U1n 4. -16. ;kur
su ·vakara un :nek'lā'tienes noda·las
studentiem
'(241. ist.); z i nātnis
kās, sa,biedriski
·polittiskās
un
daHILteratüras abonem ents. ( 425.
i st. ); z.J.nātniskās Hteratūras la•sī
ta<Va (423. i st.) ; mācību
litera
'türas Jasī:tava .(428. ist.); .stanp
!biibliotēku
. abomeme111ts
,(42·5.
'is't. ) ; •btbliogrāfi[ias nodala 1( 423.
'ist.).
Jūsu ,rīc ī•bā ir arī š ālda s zināt
·

·

•niskā•s :bfbliotē'kas lfiliāles: Ķīmi
'.i a s fakul'tātes tbitJlloteka i(\Kron
•valda bu1v. 4); Hrud iotehnika's un
sak
· a•ru
fakll'�tātes
lbibl·ioteka
•(Azene s
Arhitektoras
ielā 12);
l

un celtniecības
nodala (Azenes
k atedras
bib
•ielā 20);
k ara
[ioteka (Azenes
ielā 12); •pie
cas māicī'bu Utera1t ūr as ibbbliote
kas viSIPārtehniskaiā·s fakuJtāi'tes
un māicību - JkonsuJ1tā:cti'u :pun
ft(tos Daugruv:pi:lī,
Liepādā,
Val
Rēzekne
un
;v ent sp Hī ,
IJnie:rā,
·studentu kopmītnes · sabie�dr LS:k ā
bi'blioteka (\ Burtnie ku ielā 2a), di
vas studeJlltu 'kopmītnu IPārvlielto
.iamās 'bFIJliotekas kopmī'tnēs .sau-

lu ie ! ā 3 wn ' L iJlt.ias ielā 4, kā
arī sabiedrisko zinātnu kabLneti
'(Ļenina ielā 1, 3. stāivā).
B Lbliot ēikas ,fondus cen tr ā un
fHiā-l e s at�po.guļo lka•talo,gi: gene
rāHe katal
- o-gi atro:das -cenltra bib
' as ikatalogu zālē ('Ļenina ieliOitēk
1ā la, 4.stāJvā). filiāļu fon d u k ata
il o gi - bibliotē'kas f iEāl ēs. Alfa
'bēti:skaiā katalo:gā kar tī!tes ·s a'k ār
tota s ;g,ŗ ām at u ault oru ·val nosau
kumu ,("ja 1grāma'tas autors 1na.v
norā·dits vai i.r 1vai•rā:k ·Par tri
·.Jiem a ut o riem) aLfabētā. :Sistemā
tiskais katalogs atspnguJo biblio
tēkas f o ndu s .pē.c 'satura. RiPI zi
nāJt'nislkās bi<bliotekas srstemātis
kā ka,ta'lOiga pamatā ir unLversā.
lās de:CimāJlās ikla siJ i:k ā:c U as ·�hē
ma {UDK).
Lietojot si·stemālti<Sko 'ka.tal01gu,
la sīlāriam ·palīdzēs kailalog·u zālē
novie:totā •sisilemāitislkā
kaJta'loga
pama;tnoidatlu shema. kā arī alfa
rāidī>tāJs.
bēti slkais pniekšmetu
se c1bā sakār.toti
'kurā
aHabēta
•priek:šmetu un jēdZi' enu nosau'ku�




mi.
Mācību .li'teratūras abonements
nodrošLna ar mācibu :grāmatām
visu .faJkulltāšu un visu a•pmācī
bas veLdu
studeJlltus.
atskaitot
�peciālo māc"tbu Utt:eratūru .ķīmi
'.iā, ķī.mijas tehnolo.!i:�iā. ce'lltnie
�Ebā, arhiltekltūrā wn !kara zināt
nēs, kura ko-ncentrēla attiie:cī,go
l Vbliotekās.
fa:ku'lltāršu b
'Mādbu gwda sākumā ŗgrāmatas
1. .k ur sa -�t>� udentiem izs11
' 1iedz •pec
notei:ktt:a 1grafika. 1Riīlpigi izpeti et
izsnieg-šan<l!s ,grafikus. ika:s izai'kti
bibli dHJk ā , fakulltāitēs, ·kopmītnēs.
Zinābniskās. salbiedrrslki 'P.olitls
kā,s un
.ctaiļi!Lteratüras
abone
ments - ,pru.ts nosaukums 1iau no
;rāida noda!ā
esošā•s
literatūras
·ga'Lvenos veiidus.
·Abonementa
brī•vpie.ejas fon-

dos i ūs atraidī<SLt !Visus .semlnāra
nodarbī'bām va<iadziigos marks
, is
ma-lentnisma klasiķu tdarb
; us, li
t er atūru
:par
P.SK:P
1Vēslturl.
PSK,p :k ong�r esiem, 'konferencēm
un IPlēnumiem. -liiterattūru •Par fi
l o zon ias . zi-nātniSikā komunLsma.
poli,tekonomi,ias un es'tētikas iau
tāi.lu.miem, 1kā arī va'lodu 'Vār:dmī
cas. Jūsu rīeī'bā lbūs dail'literatū

ras fonds. lilterāri žurnāli. kā arī

rubonementa 1tekošā 1ga.da 'Periodi

ka.

>Mācīlbu l iteraitū.r a,s •lasītava no
drošina visu .kursu ·stuldenltus ar·
mā:eī-bu grāmaotā;m .l!ieto.šanai uz
�iel t as.
Lasītā iu
•rī1cī1bā nodo-ti
kārrtēiā ga1da i lu str etie un •PO'PU
Iāri zinā.tni·skie .žurnā1i. kā ari
laikra:ksti.
Zinātnislkā·s lbte ra t ūras ·lasīta

vas grāimailu ,fonds ,paredzebs gal
venokā:rt :vecā•ko >kursu -st'Uiden
tiem. māc�bu spētkJem un .zi>nāt
niska,Hem .da.rbinieki em . bet 'to
v ar. izma,ntot arī ,ja unāko kunsu

st udeniti.
Lasītavas brīvpieejas �rāmatu
fonds dod Jespēju ēnti izmantot
zi>nātniski
:tehnisko
.Uteratūru,
kas izd ota pēdĒ\.ios ,piecos 1gados.
kā arī .ie1pazīt•ies ar ikā rltēi ā ,gada
zLnātnislki
.žurnā
-tehnis-kaj1iem
lie·rri.
Lai k�iitu •par .lahiem
.studen
tiem
un '9peciāl1strem,
ti au a.r
pirm ajiem stUidLJu g a,diem sāiciet
i:nlteresēties par litemtūru savā
nozarē. Jums dau:dz var �pa1īidzēt
b �blio<gr āfi.ias nodala. !kuras f on
d os v.le.n.wv.i et s a:koPo1t as
.roka·s
g.rāma:t as un ,rādĪitāiii IPar 1Lteratū
ru konkrēltās z i'l1ā t:nes .n ozarē s.
Mūsu novēlē,J ums ·jums, sākot
stuidiju ;gaitas , - ilai
tnt er.e se
par !g,rā.matu ir IPLrma·iā •V'ietā vi
su id audz•pusīJg o i-nlterešu lokā!

L. GOLVERE,
nodalas vadītāja

