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ķmsala darini 11zsiika ccltniccīhas fa
kultiīšu hihliotēka. Tiis pamatfondu 
veido speciiiliī literatūra par ccltnic
cīhu un arhitckturu. kuru izrlalīiilm un 
p;:īrņēm:lrn no cPntrA hi11 1intēkas (I f'
ņi_na ielā !aJ . Jaunajā filiiilē plaši pār

st:-JvetR mactbu 1111 nE'dēio piecu gadu 
laikii izdotiī ziniitniekiī litcratüra, sne
ciālic žurniili. Bihlio1ēkā darboias divas 
lasītavas - studentiem ar 44 vidiim 
un nasnicdzēiiem ar 24 vietam. kā arī 

.ahonements. La�ītavās hrīvniecjas fon
rl;i izvietota milcīhu literatura sahied
riskaī;'is. vispārtehniskaiās un spPciāh
iās di-;ciplfnās. ka arī uzzir;u litera
tūra. Tur ir arī ccltniccīhas specialitā
šu studentiem tik loti ncpiecieiiamic 
normatīvi tehniskie izdevumi (standarti, 
normas. normāles. ccnrāži. instrukcijas, 
celtn iec īha s ka ta lo�:ŗi IL c.). 

Lasītaviīs ik dienas varat iepazīt.ies 
ar jauniikajiem periodiskajiem izdev'l
miem. Saņemam vairāk nekā 200 no
saukumu padomju speciālo. sabiedriski 

_ nolitisko un populiīro žurnālu. ap 60 
ārzemi u žurniilu. 30 laikrakstu. 

Jauniiko informāciju dažādās celtnie
cības nozarēs un arhitekturii sniedz 
divdesmit mūsu valsts zinātniski teh
niskas informācijas instituti. kuru izde
vumus (200 nosaukumu) sanem mūsu 
lasītava. Ik mēnesi (no 2. !īdz 25. da
tumam) izstādē pasniedzēju lasītava 
var icpazlties ar jaunsaņemto zinātnis-
ko literatūru. ' 

Daudzpusīgu informāciju sniedz arht
tektüras un celtniecības kartotēka, kura 
atspogujo svarīgākos materiillus no pa
domju un arzcmj u izdevumiem, arī no 
tiem, kuru nav mūsu inst.ifūta, bet ir 
cilās bibtiotēkās. 

Specialo litoratur4 (gan mācību, gan 
zinātnisko) ilgstošākai lietošanai var 
sanemt abonementiī. kura rīcī.ba paš
reiz ir turpat 66 tūkstoši grāmatu, pe
riodisko u. c. izdevumu. 

Jaunās nodaļas atveršana nenozīmē� 
ka centra bibliotēkā (Ļeņina ielā la) 
vairs nav speciālās literatūras par celt
niccību un arhitektüru. Tur mācību Ii
lcratūras lasitavā joprojiim varat iz
m;·ntot mācīhu grāmatas, bet zinatnisko 
literatūru, kas izdota !īdz 1974. gadam, 
jāpieprasa no krātuves fondiem. _ Nodalas darbiniekiem japaveic vel 
Joti lie.ls darbs uzziņll aparāta - ka
ta logu un kartotēku organizešanā. Sis 
darbs jau ir uzsāktL 
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