Surp, :grāmatas, uz skolu,
Es būšu teicamnieks,
Tad katedrai un dekānam,
Un rektoram būs prieks!
Mācību process nav iedomājams bez nopietna un pastāvīga darba ar
g-rāmatu. RTU studentus ar mācību grāmatām nodrošina Zinātniskā bibliotēka. Tās struktūrā ir dažādas nodajas, lasītavas un abonementi. Lai studenti varētu vieg!āk orientēties, iepazīstinām ar nodaļu atrašanās vietu u1

darba laiku.

(Turpinājums

no 1. lpp. Nobeigums -

3. lpp.)

Centrālā bibliotēka

Darba laiks
Darb.dienās

S.e.i-kiienās

10.00-20.00

9.00-16.00

12.00-20.00
12.00-20.00
10.00-18.00
12.00-16.00
10.00-21.00
10.00-21.00

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

Kajķu· ielā 1a
Zinātniskās un

sabiedriski politiskas
literatiJr,as abonements un lasītava
(425. ist.)
Mācību literatūras abonementi:
jaunāko kursu studentiem (37. ist.)
vecāko kursu studentiem (241. ist.)
Daijli:eratūras abonements (425. ist.)
Starpb l''iotēku abonements (425. ist.)
]v\ācībtl literatūras lasītav,a (428. ist.)
Zinātniskās literatūras lasītava (423. ist.)

9.00-16.00
9.00-16.00

Fakultāšu bibliotēkas
Celtniecības
Azencs ielā

un arhitektūras nodala
20
I. III, V,
Abonements (508. is!.)
II, IV
Lasītava (507. is!)
Ķīmijas nodala
Azenes ielā 14/2
Abonements (360. ist.)
1, 1I 1, \'.
Lasītava (465. is!.)
II, IV
Radiotehnikas un sakaru iakultātes
bibliotēka
1, Ill, V
Azencs ielā 12, 402. isl.
Il, IV
Kopmītnes bibliotēka
ielā 2a

Burtnieku

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
9.00-16.00

10.00-14.00

9.00-16.00
13.00--20.00
18.00--22,00

Lai klūtu par bi_bliotēkas lasitāju, ir jāsaņem lasitāja karte. To izsniedz
/.iniltniskas un sabiedriski politiskas literatiira' abonement:\ (K-la, 425. isl.).
Līdzi jāņem pase, studentu apliec ība un fotokartīte. La,sītāja bi rtc dod
tiesības izmantot visas nodajas un lasītavas.
Macību literatüru izsniedz Mācību literatüras abonementa jaunāko kursu
studentiem (K-1a, 37. ist.). Lai ātrak noritetu I kursu studentu apkalpošana, papildus büs atvcrts macību literatüras izsniegšanas punkts Macību
literalüras lasītava ( 428. i.>l.). Macību literatūru 1 kursa studentiem izsniedz
pēc noteikta grafika, kuri izlikti fakultāšu dekanātos un bibliotēkā. Lūgums
pec grāmatam ierasties organizeti pa grupām un ie\'t.•rot grafika uzrādīto
laiku un vielu.
Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes studenti visu nepieciešamo literatüru saT.lE'm fakultates biblioteka jau no pirmajam mācību diPnām.
Inženierbūvju, Celtniecibas un Arhitekturas fakul!ašu studenti grāmatas
Yispartehniskajiis disciplīnas saņem Centriil'ajā bibliotekii, bet speciā1ajās
disciplīnās fakultātes bibliotekā.

Ar jaun āko
var

žurnāliem

mūsdienu
iepazī ties

un ārzemju daijliteratüru, kā arī- ar literārajier.1
Daijli!eratilras abonementā (K-1 a, 425: fs!.).

Aicinām apmeklē! biblioteku un lūdzam ieverot grāmatu lietošanas termiņus! Mācību literatüru izsniedz uz 1 semestri, zinātnisko literatūru uz 1 menesi, dai!literatüru - uz 15 dienām. Mācību gada beigas !īdz 15.
jūlijam jānodod visa saņemtā literatūra un. jāpārregistre lasītā ja karte.
Lasī!ā jus ar nepārregistretu lasī!ā j-a karti neapkalpo.
Saudzēsim grāmatu,

mata vai

jo nozaudešanas

gadījuniā jāatdod tāda

pati

grā

jāsamaksā tās desmitkartīga vērtība.

Gaidām Jūs!

RTU ZB

nodaļas vadītāja

F. KAMINSKA

