
'Kļüt par labiem specUilistiem 
ilS, studenti, palīdzēs institūta 
·1atnlskā blbliotēka, kurā ir vai
' nekā divi miljoni dažādu iz
; urnu. Te var atrast literatūru, 
• nepieciešama māclbu un zi
n iskajam darbam, sabiedriski 
itisko zināšanu paplašināšanai, 
ari daiļliteratūru. Jūs apkal
('entra bibliotēka - Ļeņina 

• la un tās filiāles. 
•·ntra bibliotēkā darbojas mā

Jiteratüras abonements pir
divu kursu dienas nodaļas un 
10 trīs kursu vakara un ne

·,•mes noda]u studentiem (37. 
miklbu literatoras abone 

11 s trešā, ceturtā un piektā 
a dienas nodaļas un ceturta, 
tā un sesUi kursa vakara un 
,Jtienes nodaļu studentiem 

· 1. ist. ); zinātniskās, sabied
i politiskās un daijliteratūras 
nements (425. ist.); mācību li-
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tcratūras lasitava ( 428. ist. ); zi
natniskās literatüras Jasītava 
(•123. ist.); bibliogrāfijas nodaļa 
( ;J32. ist. ). Lasītāju rīcība ir ari 
Zinātniskās bibliotēkas filiāles: 
I~imijas fakultātes nodaļa, Ra
diotehnikas un sakaru fakultātes 
bibliotēka (.i\zenes ielā 12), Kara 
katedras bibliotēka (Āzenes ielā 
1 :2), Celtniel'lbas un arhitektüras 
liudal<t (.AzeJH'~: ida 20). 

Bibl iotēkas fondus atspogujo 
katalogi. lnstitüta bibliotēkas ģe
nerālie katalogi atroda:: katalogu 
zālē ·~.eņina ielā la, ceturtajā 
stavā. Ar filiāļu fondu katalo
gieni var iepazīties Zinātniskas 
bibliotēkas flliālēs. Katalogos 

orientēties palīdz dežurējošais 
IJibliogrāfs. 

Mācību Jiteratüŗas abonements 
nodrošina ar macību gramatām 
1 isu fakultāšu un visu apmacības 
\ eidu studPntus. 1\Iacību gada sā
kumā pirmo kursu studentiem 
eramatas izsniedz pēc noteikta 
ŗŗrafika, kas izlikts bibliotēkā, fa
J(ultatēs, studentu kopmītnēs. 
Grarnatas obligāti jānodod macī
IH! gada beigās. Zinātniskās un 
sabiedriski politiskās literatūras 
abonementa brīvpieejas fondos 
j üs atrad!siet visus semināru no
darbibam yajadzīgos marksima
ļer,llnisma klasiķu darbus, litera
tūru par PSKP vēsturi, PSKP 
kongresiem, konferencēm un plē-

numiem, literatūru par filozofi
jas, zinātniskā komunisma, polit
ekonomijas un estētikas jautāju
miem, valodu vardnīcas, kā arī 
jaunakos periodiskos izdevumus. 
Dai)literatūras abonementa gaida 
tikšanās ar daiļliteratūru un pē
de jo gadu laikā izdotiem literā
riem žurnaliem. Mācību literatū
ras lasltavā visu kursu studenti 
grāmatas lieto uz vietas. Lasītāju 
rīc!bā ir kārtējā gada ilustratī
vie žurnāli un laikraksti. Zināt
niskās literatūras lasītavas grā
matu fonds galvenokart paredzēts 
vecako kursu studentiem, macību · 
spēkiem un zinatniskajiem darbi
niekiem, bet to var izmantot ari 
jaunāko kursu studenti. Ja jūs, 

studenti, bibliotēka neatrodat va
jaclzīgo grāmatu vai žurnālu, to 
\'arat saņemt no citam PSRS val 
aizrobežu bibliotēkām ar Starp
blbliotēku abonementa palidzibu. 
Orientēties grāmatu pasaulē jums 
palīdzēs bibliogrāfijas nodaļa, 
kuras fondos sakopotas rokasgrā
matas un rādītāji par literatūru 
konkrētās zinatnes nozarēs. 

Lasītājus pieraksta Zinatniskas 
un sabiedriski politiskās literatū
ras abonementa (Ļeņina ielā la 
- 425. ist.). Nepieciešama foto
kartīte (2,5 X 3 cm), studenta ap
llecība un pase. Mūsu novēlējums 
jums, jaunie studenti - interesē
jieties par gramatam jau sākot 
studiju gaitas, iemacieties paši iz
mantot bibliotēkas uiziņu aparā
tu - katalogus un kartotēkas, 
jo šīs zlnašanas palīdzēs letaupīt 
laiku! · 
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