
* * * 
Māclbu process nav iedomājams bez gr~matām, augstskolā, 

tāpat kā parastajā skolā, visu nepieciešamo literatūru var sa
ņemt bibliotekās. Kur tās atrodas, un kāds ir to darba laiks? 
Mūsu institūta bibliotekas kopā tiek devetas par ~RPI Zi-

, nātnisko biblioteku», bet tā, gluži kā pats institūts, izmetāta 
pa visu pilsetu, dažādās daļas dažādi strādā, reizēm rodas 
tāds pats jūklis kā Ausekja ielā. 

CENTRĀLĀ BIBLIOTEKA 
Ļeņina ielā 1 a 

Darba laiks 

Dar)Jdienās Sestdienās 

Zimītniskās un sabiedriski politiskās 
literatūras abonements un lasītava 
(425. ist.) 

10.00-20.00 9.00-16.00 

Mācību literatūras abonementi: 
jaunāko kursu studentiem (37.), 
vecāko kursu studentiem (241. ist.) 

12.00-20.00 9.00-16.00 

---------------------------------
Daijliteratūras abonements (425. ist.) 

Starpbibliotēku abonements (425. ist.) 

Mācību literatūras lasītava ( 428. ist.) 

Zinātniskās literatūras lasītava 
( 423. ist.) 

FAKULTĀTES 

Celtniecības un arhitektūras nodala 
(Āzenes 20) 
Abonements (508. ist.) 1, III, V 

Lasītava (507. ist.) 

Ķīmijas nodala 
(Āzenes 14/2) 
Abonements (360. ist.) 
Lasītava ( 465. ist.) 

II, IV 

I, III, V 
Il, IV 

Radiotehnikas un sakaru fakultātes 
bibliotēka (Āzenes 12, 402. ist.) 

KOPMITNES 
Burtnieku 2a 
Laimdotas 2a 

1, III, V 
II, IV 

Lai vaFetu bez jebkādiem 
uztraukumiem izmantot visus 
bibliotēku pakalpojumus, ir 
jāsaņem lasltāja karte. To iz
sniedz Zinātniskās un sabied
riski politiskās literatūras 
abonementā (Ļ-la, 425), lasī
tāj a karte dod tieslbas izman
tot visus abonementus un la
sHavas. Ja st dokumenta 
nav - ko padarīsi! - biblio
tekā neapkalpo. 
Mācību literatūru izsniedz 

uz vienu semestri, zinātnisko 
literatūru uz vienu menesi, 
daijliteratūru - uz 15 die-

10.00-20.00 

12.00-17.00 

10.00-22.00 

10.00-22.00 

11.30-17.00 
11.30-19.30 
11.30-19.30 

10.00-17.00 
10.00-18.00 
10.00-19.30 

9.00-16.00 
13.00-20.00 

18.00-22.00 
18.00-22.00 

.9.00-16.00 

9.00-16.00 

9.00-16.00 

9.00-16.00 

9.00-16.00 

10.00-14.00 

nām. Māclbu gada beigās !īdz 
15. jūlijam jānodod visa sa
ņemtā literatūra un jāpārre
ģistre lasltāj a karte. 
Grāmatas nozaudēšanas 

gadījumā jāatdod tāda pati 
grāmata vai jāsamaksā tās 
desmitkārtīga vērtība·. 

Svētdienās bibliotēka strā
dā tikai eksāmenu sesijas 
laikā. 

Katra mēneša pēdējā piekt
dienā bibliotēkā ir sanitārā 
diena, vienīgais izņēmums ir 
eksāmenu sesijas laiks. 

* * * 


