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ar grāmatu.
pastāvlgi
strādāt
Luk, ši ir galvenā atšķinba
Larp skolēnu un studentu.
. Kļūstot par institūta studentu,
· kv,~ens ir saistīts ar RPI Zināti~o bibliotēku uz visu studiju
aiku.
Kā zmams, tad .mācibu literaturu izsniedz uz vienu semestri,
bct katra mācibu_ gada beigās,
ne vēlāk par 15. jūliju, tā jānoclod atpakaļ bibliotēkā. Ja stuclentam nepiecieš~mas grāmatas

t

laikā, tad tās izsniedz
dekāna atļauju.
Diemžēl joprojām ir studenti,
kuri atļaujas neiev ērot institūta
bibliotēkas
lietošanas noteikumus. Rezultātā mācibu grāmatas

prakses
tikai ar

nodod ar vairāku semestru nokavai pretējā gadijumā nenodod vispār (jo tas ir pazaudētas).
Vislielāko jaunumu bibliotēkai
nodara tas, ka grāmatas masveldīgi tiek pazaudētas.
vēšanos

Lai panāktu lielāku efektivitāti cīņā pret grāmatu nozaudē
tājiem
PSRS Augstākās Padomes Prezidijs izdeva «Dekrētu
par bibliotēku lietu>> un 1985.
g. 31. maijā tika izdota PSRS
Augstakas un vidējas specialās
izglitibas ministrijas pavēle Nr.
395 - par grāmatu alzvietošanas kārtibu nozaudēšanas gadijumā augstākajas mācibu iestā
dēs.
Saskaņā ar pavēli, par katru
pazaudēto
grāmatu
jāsamaksā
~audējums desmitkārtīga apmērā,
protams, ja nav iespējams bibliotēkal atdot tādu pašu vai arī
līdzvērtīgu grāmatu.

mūsu bibliotēkas statistika
ta.d aizvaditas vasaras jū
nija. un jūlija mēnešos māksāju
mi par nozaudētajām mācibu
grāmatām sasniedz 3506 rubļu.
Jā, kā redzams, mūsu studenti
ir maksātspējlgi. Viena studenta
samaksa pat pārsniedz 40 rbļ.
apmērus. Nu, protams, viņš samaksā un <<rēkins>> ar bibliotēku
nokārtots. Bet atcerēsimies, ka
šādu neapzinīgu studentu bezatbildigas rīcibas dēļ taču cietīs
tikai paši studenti.
Cinities ar parādniekiem bibliotēkai daudz palīdz
fakultāšu
dekāni. kuri prasa studentiem.
lai mācību gada beigas ies~aišu

Ka

rāda,

būtu zimogs, ka mā
cibu grāmatas savlaicīgi nodotas.
literatūras
Pašreiz mācibu
abonementa lasitāju vidū ir
1477 parādnieki. Vislielākais parādnieku skaits lr Elektroenerģē
tikas fakultātes dienas nodaļā 318. Daudz neatpaliek Aparātu
būvniecības un
automatizācijas
fakultātes dienas nodaļa 247.
Diemžēl ne par vienu fakultāti
nevar teikt, ka tās studenti grā
matas bibliotēka nodevuši paredzētaja laikā. Kas vainīgs? ...
grāmatiņās
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