
Palīdzes 
Centra biblio:tē:kā lasī:tāju ap

kaLpošanai darbojas mācī!bu· l:iJte
raltŪims nodala ar diviem abo
nementiem: abonements 1.-2. 
kursu dienas noda1ļas un 1. -3. 
kursu vaka,ra un neMāitienes no
da)as studentiem (37. ī:st), abo
nements 3. -4. ku.rsu dienas no
da)als un 4.-6. ku1!1Siu vakara un 
neklāitienes noda·jas studentiem 
( 241. ist), zinātni:skās un s:abied
r"l3ki poil:iti:SJkās !.iJtera1tū:ras albo
neme.n:ts ( 425. ist. ). daiļHteraW
ras abonements (425. is,t.), zināt
n :3 kā.s Ji,teratft,ras la-sī1taJVa ( 423. 
Lst . ). māclbu !ti<tcra,tūms lasitava 
( 42o. i1st.), bibLiogrāfijas nodala 
( 1123 . ist). 

Ji"•su ricībā ir arī šadas zlnātniskas 
hi·bllolē kas no.dalas un filiiilc s : ķīmijas 
noda!a (i(ronvalda bulv. 4), rcltnlecī
bas un arhitektūras nodala (i\zenes 
iel;ī 20), Radiotehnikas un sakaru lakul
li.t cs hibiiol<'ka (Āzencs id i1 12). piecas 
m:icību iikratūras biblioil'k:ts vispar
tehniska.jiis iaku'itātes un mācibu kon
sultaciju punktos Uau~av&>ili, Li<•pi•.i<l, 
Ventspilī, Valmfcrā uu Rčzcknē, stu
dentu kopmītņu sabledris·kās bibliotēkas 
kopmitm·s Burtnieku il'la 2a un Saulu 
icl i• :s, luvi1kii laika darbu sāks arī sa
bkdriska hibliotēka kopmītnē Laimdo
tas iel i• 2a. 

Bib .. iotük.as fond u•.J a l ~s.,po ;guļo 
ka:~al c1gi: gem•,ra,.•ie ka,ta,lo,gi at
.rc.d.aG ,ce.;1•1:,a b ibHo.tekars ka.t>a::og.u 
zā,:ē Ļeņi;n3. ie.l.a l•a. 4. s~ava, 
li.iaļu fondu k•3.ta;logl - b~bl.io
t ~~~:a3 l.i.iā.:ē;s. All-abēti sokajā ka
ta.!ogā kart::tes sa,kā.rtotas g,rā
ma·tu a.u•loPu vai nosaUik.unnu (Ja 
grāmatas autors nav norādīts vai 
tr va.l,rā.k p::t,r tr, ij iem a:u:toriem) 
alfa.bē tā. S.i,s:tema.tiskai.s ;\mtalogs 
ti.t spo.gu.ļo bibliotēkaiS fonduJS pē-c 
s·atu.ra. Orien tēties k1a·talogos la-

bibliotēka 
sīlāJiem rpaHdzēs· d:ežurēJ,o§ais 
bib1iogTā!s. 

Mācrbu uteratūtras ooda.ļa no
drOŠina ar mā,cību grŗ.amatām visu 
fakul>tāšu :un vi1s.u a1pmācības vei
du :studentus, ar~ska1tot speciā-lo, 
vecā1~jiem iku.miem nepiecieša
mo mācību literatūru ķīmijā, ķ!
mijas 'tehnologijā, -celtnlecībā un 
aJrhi·teiktū.rā, kura koncentrēta 
a:ttieci.go fakuJ.tāšu bibliotēikās. 

Zina!tnl~kā.s ·un salbied:rilski PG· 
UtiS~kās· ,uter.rutū:ras abonementā 
jau pM.s nosaukums n01rāda. noda
)ā esošā,s l~ter.:!.lüras ga.!ve:nos 
veidu·s. Albonementa bnvpieejas 
fondos jü:s atr-adisiet v.isus sem!. 
.nrtru noda.rbīrbām va;jadzīg013 ma,r
!<.s:sma jeņlnisma kl:asiķu darlb.us, 
ui:tcra:lū:ru pa:r PSKP vēs,tur!, 
PSKP kon~-,~r·eslem, ·konferen
·Cčm un p:•ēnumiem, bter.a1türu 
.pa.r fi lo.z.olijtai3 , poi!lte:konomi.jras, 
z.lnā:tnii3ka komuni,snw un esteti
kas jautājumiem, kā arī jaunākās 
,J:.;:.ri od i.ka•s i :lldev;u.mus. 

D·a.i ļli.toraill:im;s abonementā 
j c,::;u, ncrbā bū;s daijl.lteratūras 
1'<..1:1d;3 un U.terā;rie žwrnāü. 
Mācību litera1tūras las1tavas 

nodrošina vi:su kunsu studentus 
a.r mācību grāma:tām lietošanai 
uz vietas. La:s~tāju 1ricībā nodoti 
kā:rtējā gada Hus.t:rē:tie žu.Dnā.l! un 
la.i.klr·aksti. 

ZLnā.tnLskās Hteratūras l:a:s1ta
vas .grāmal!U fonds ,pa,redzē\5 
ga,Jvenokā,rt vecāko kurrsu stu
dentiem, māJcLbu spēlkiem UJn zi
nā:trliiskajiern darbinle'kiem, bet 
to var izmantot arī jaunākie 
kursi. L. GOL VERE 


