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Jaunie studenti! Kļūt par augsti 

kvalificētiem speciālistiem jums 
palīdzēs institūta zinātniskā bib
liotēka , kurā ir 1 miljons 960 
tūkstoši grāmatu. Te var atrast 

· literatūru , kas nepieciešama mā
cību un ziriātniskajam darbam, 
sabiedriski politisko zināšanu pa
piļdināšanai, kā ar ī daiļliteratū
ru. 
Jū s apka lpos ce nt ra bibliotēkā (Ļe r) i

na ielā l a ) un tās filiālēs. 

Centra bibliotēkā lasītājus apkalpo 
mācību literatūras nodaļa ar divi em 
abonementiem : aboneme nts 1.-2. kursa 
dienas nodajas un 1.-3 . ku rsa vakara 
un n eklātienes nodaļas stu dentiem 
(37. -ist.), aboneme nts :J.-4 . kurs u die
nas noda las u n 4. - 6. kursu vakara un 
n ekl~liene"s nodaļas st udentiem (241. 
ist.) . Vē l darbo ja s z inat ni skās un sa
biedri sk i p o lit is!< ās literatūras abone
ments ( 425. is!.) , daiļ l i t eratūra s abone
ments (425. !st.) , zinātniskas lite ratū
ras las ītava (423. is!. ) , mācibu literatū
ras l asīta va (428. ist. ) un bibliogriil ijas 
noda la (423. ist.). 

Jūsu rīcībā ir ari šRdas zinatni s l\āS 
bibliotē l<as nodaļas un fi liales: ķīmi
jas nodala ( Āzen es ie la 14 /2 , 860 ., 365. 
ist . ), celtniecības un arh itektiiras noda
la (Āzenes I elā 20, 507. ist.), Radio
tehnilms un saka r tt fakul tates bibl iotē
ka ( Āzenes le J ā 12) , piecas macību li
teratūras bib liotēkas vispārtehni s kajās 
fakult fltēs un mācīb Lt konsultāc iju 

punktos_ Dauga_ypilī, _ Liepājā, Ventspili , 
Valmiera un Rezekne, studentu kopmīt
I)U sabiedriskas bibliotēkas kopmītnēs 
Burtn ieku ielā 2a un Laimdotas Ielā 2a. 

Bibliotēkas fondus atspogu!o katalogi: 
ģenerā li e katalogi atrodas centra blb
liotēkas katalogu zālē Ļe ņin a Ielā la 
4. s tāvā, filiāJu fondu katalogi - bib
liotēkas f iliāl ēs . Orientēties katalogos 
lasītā j iem palīdzēs d ež urējoša is blbllo
grāfs. 

Mācību literatūras nodala nodroš ina 
ar macibu grāmatam vis u lakultāš u 
~ n visu apmacības veidu s tudentus, 
rzņemot ar speciāto , vecakajierri kur
siem nepieciešamo macibu literatūru 
ķīmij ā, ķīmijas tehnologija, celtniecībā 
un arbitektürā, kura koncentrēta attle
cigo fakultāšu bibliotēkās. 
Zinātniskās un sabiedriski polltlskās 

literatūras abonementā jau pats nosau
kums norāda noda!ā esošās literatūras 
galveno tematiku. Abonementa brīv
pleejas fondos jūŠ atradīsit visus se
mināru nodarbībām vajadzīgos mark
sļsma-ļeņinisma kiasiJiu darbus, litera
turu par PSI(P vēsturi, PSJ<P kongre
s iem, konferencēm un plēnumiem, lite
ratūru par filozofijas, politekonomijas, 
z inātniskā komunisma un estētikas jau
tājumiem, kā arī jaunākās periodlkas 
izdevumus. 
Mācību literatūras lasītava nodroši

na visu kursu studentus ar , mācību 
grāmatām lietošanai uz vietas. Lasītā
ju rīcībā nodoti kārtējā gada ilu strētie 
z urnāll un laikraksti. 
Zin āt niskā s literatūras lasītavas grā

matu fo nds paredzēts galvenokārt vc-
cāko kursu studentiem, mācību spē-
kiem un z inātniskajiem darbiniekiem, 
bet to var izmantot arī jaunākle kursi . 

Lasītāj us pieraksta zinātniskās 
un sabiedriski politiskās literatū
ras abonementā Lenina ielā la 
425. ist. · · 

Pierakstoties bibliotēkā, jāie
sniedz fotokartīte (2,5X3 cm) 
un j āuzrāda studenta apliecība 
un pase. 

L. GOLVERE, 
zinātniskās un sabiedriski 
politiskās nodaļas vaditāja 


