
• • Jūs OICina Zinātniskā 
Kļūt par augsti kvalificētiem 

specialistiem jums, studenti, pa
līdzēs institūta Zinatniskā biblio
tēka, kura ir noz1m1ga mūsu 
augstskolas strukturalā vienība 
un kurā ir vairak nekā divi mil
joni dažadu izdevumu. 

Tās galvenais uzdevums -pa
līdzēt institūta inženieru kadru 
sagatavošana, nodrošinot institū
ta macibu, zinatnisko, metodisko 
un audzinašanas darbu ar vaja
dzīgo literatūru un informaciju 
par to. 

LasJ:tajus apkalpo centra bib
liotēka - Ļeņina ielā la un tās 
filiales. 

LasJ:tāju apkalpošana institūta 
bibliotēka notiek diferencēti. Tā 
organizēta gan pēc nozaru, gan 
literatūras veidu principa, gan 
pēc lasJ:taju kategorijām. 

Centra bibliotēkā darbojas mā
cibu literatūras abonements pir~ 
mo divu kursu dienas nodaļas un 
pirmo tris kursu vakara un ne
klātienes nodaļu studentiem ( 37. 
ist.); mācību literatūras abone
ments trešā, ceturtā un piekta 
kursa dienas nodaļas un ceturta, 
piektā un sesta kursa vakara un 
neklātienes nodaļu studentiem 
(241. ist.). Darbojas ari zināt
niskas, sabiedriski politiskas un 
daiļliteratūras abonements ( 425. 
ist.), macību literatūras IasJ:tava 

( 428. ist.), zinātniskās literatūras 
lasJ:tava (423. ist.) un bibliogra
fijas nodaļa (432. ist.). 

Bibliotēkas fondus atspoguļo 
katalogi. Institūta bibliotēkas ģe
neralie katalogi. atrodas katalogu 
zālē Ļeņina feiā la, ceturtaja 
stāvā. Katalogos orientēties pa
līdz dežurējošais bibliogrāfs. Ar 
filiāļu fondu katalogiem var ie
pazJ:ties Zinātniskās bibliotēkas 
filiālēs. 

l\Iācību literatūras abonements 
•nodrošina ar mācibu grāmatām 

visu fakultāšu un visu apmācības 
veidu studentus. Mācību gada sā
kumā grāmatas izsniedz pēc no
teikta grafika, bet gada beigās 
grāmatas obligāti jānodod atpa
ka!. Zinātniskās un sabiedriski 
poÜtiskās literatūras abonementa 
brivās pieejas fondos atrodas vi
si semināru nodarbibām vajadzi
gie marksisma-ļeņinisma klasil~u 
darbi. literatūra par PSKP vēs
turi, PSKP kongresu, konferen
ču un plēnumu materiāli, litera
tūra par filozofiju, zinātnisko 
komunismu, politekonomiju u. c., 
kā arī jaunākie periodiskie izde
vumi. 

Ļoti daudzi studenti nezin, ka 
institūta Zinātniskajā bibliotēkā 
ir arī dailliteratūras abonements, 
kurā atrodas latviešu, PSRS un 
ārzemju autoru darbi, kā ari pē-

bibliotēka , 
dējo piecu gadu laikā izdotie li
terārie žurnāli. 

Mācibu literatūras lasītavā vi
su kursu studenti~ grāmatas iz
manto uz vietas, šeit pieejami 
arī kārtējā gada ilustrētie žur
nāli un laikraksti. Zinātniskās li
teratūras lasītavas grāmatu fonds 
paredzēts vecāko kursu studen
tiem, macibu spēkiem un zināt
niskajiem darbiniekiem. 

Jebkuram lasītājam Zinātnis
kās bibliotēkas grāmatu pasaulē 
palrdz orientēties bibliogrāfijas 
nodaļa, kuras fondos ir rokasgrā
matas un rādJ:tāji par literatūru 
konkrētās · zinātnes nozarēs. Ja 
bibliotēkā nav atrodama vajadzī
gā grāmata vai žurnāls, to var 
saņemt no citām PSRS vai aiz
robežu bibliotēkām ar Starpbib
liotēku abonementa palīdzibu. 

Lasītājus pieraksta Zinātnis
kās un sabiedriski politiskas lite
ratūras abonementa ( Ļeņina ielā 
la-425. ist.). Nepieciešama fo
tokartīte (2,5X3 cm), studenta 
apliecība un pase. 
Mūsu novēlējums jums, jaunie 

studenti mācibu literatūra 
jums būs nepieciešama jau sākot 
studiju gaitas, tādēļ iemācieties 
paši izmantot bibliotēkas uzziņu 
aparātu - katalogus un kartotē
kas, jo šis zināšanas palīdzēs ie
taupH laiku! S. V AGARE 


