
M 
ILJONĀ bite ielidojusi 
grāmatu stropā. Tagad 

tā ir bagāta un spēcīga 
grāmatu bišu saime. 

Te, institūta bibliotēkā, atro
das miljons gaismas staru. Tā
du gaismas staru koncentrāciju 
sauc -par lāzeru, kas lauž nezinā
šanu tumsu. 

Sādi spilgti salīdzinājumi ska
nēja mūsu institūta bibliotēkas 

miljonai grāmatai veltītajā sarī

kojumā. 

Miljons. Tas ir daudz vai vēl 

samērā maz? Lai atbildētu uz 

Jautā iumu. der ielūkoties vēstu-

Miljons 
rē, skaitļos, kuru valoda parasti 
ir vissaprotamākā. 

- Grāmatu fonds, kas insti
tūta reorganizācijas brīdī 1958. 
gadā bija 140 000 sējumu, 13 
gados palielinājies vairāk nekā 
septiņkārtīgi, - svinīgajā sarī
kojumā teica bibliotēkas direk
tore Dz. Tomsone. 

Miljonu seJumu bibliotēka 
faktiski iegādājusies no jauna, 
jo apmēram 130 000 sējumu, 
t. 1., tikpat daudz, cik saņemts 
mantojumā no LVU un vecās 
RPI bibliotēkas, ir noraksUti. 

1959. gadā bibliotēka iegādājās 
12 800 sējumu, bet šobrīd fondu 

pieaugums svārstās no 100 000 

līdz 120 000 sējumu gadā. 

Viens miljons sējumu augst

skolas bibliotēkā nav maz, bet 

nav arī sevišķi daudz,· ja salīdzi

nām, piemēram. ar Tartu univer
sitātes bibliotēku, kur 170 gadu 

laikā fonds sasniedzis 3 miljonus 

sējumu, vai Viļņ,as universitātes 
bibliotēku, kuras fpndā 400 ga

du laikā sakrājušies 2,6 miljoni 
sējumu. Mūsu tuvākajiem kalmi

ņiem, P. Stučkas LVU zinātnis-

• 

ga1smas. st.aru 
kās bibliotēkas fondā arī ir 
1 650 000 sējumu. 

Kāda tad bijusi bibliotēkas iz
augsme 13 gados? 

Tie bijuši ražīga darba gadi. 
Lasītāju skaits trīskāršojies, lite
ratūras lzsniegums gandriz četr
kāršojles, bibliotēkas darbinieku 
skaits pieaudzis 6,8 reizes. Vidē
ji katrs lasītājs 41 sējuma vie
tā, ko viņam izsniedza 1959. ga
dā, tagad saņem 50 sējumus. 
1958. gadā institūta bibliotēkai 
bija tikai viena nodaļa un divas 
filiāles, bet šobrīd - sešas no-

,. Bibliotē
kas padomes 

priekšsēdētājam 
profesoram V. 

Ivanovskim 
piesprauž mil
jonās grāmatas 
piemiņas nozī
mīti. 

• Zinātņu 
prorektors A. 
Vācietis pa-
rakstās goda 
viesu rulli. 
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daļas, četras filiāles Rīgā un as
toņas cltās republikas pilsētās. 
Apmeklētāju rīcībā ir četras 
jaunas moderni lekārtotas lasīta
vas ar bagātīgiem brīvās pie
ejas fondiem un divi specializēti 
abonementi. 

Un tomēr nevar runāt tikai 

par panākumiem, neminot cilvē
kus, kas mīl savu profesiju, cen

šas ieviest modernas, racionālas 

darba metodes, nereti apsteidzot 
augstskolas bibliotēkas pat visas 
Savienības mērogā. Padomju va
ras 50 gadu jubilejai veitītajā 
skatē institūta bibliotēkai pie-

šķirts pirmās pakāpes diploms, 
bet V. I. Ļeņina 100. dzimšanas 
dienai veltītajā skatē 
bibliotēku Vissavienības skates 
uzvarētāju diploms. 

Sajā sv1mgaJa 
tiek godinātie tie, 
tēkā strādā no tās 

sarīkojumā 
kas biblio
dibināšanas 

sākuma. Miljonās grāmatas pie
miņas nozīmītes piesprauž Dz. 
Tomsonei, Ā. Ozoliņai, T. Gīzei, 

J. Vētrai, A. Janovičai, Ē. Cel

miņai un daudzām citām darbi· 
niecēm, kā arī bibliotēkas pa-

domes locekļiem un konsultan
tiem, kas ir šīsdienas goda viesu 
vidū. 

Tātad miljonā grāmata - ar
hitektūras katedras kolektīva sa
gatavotais zinātnisko rakstu krā
jums <<Arhitektūra un celtniecī· 
ba>>, II daļa ar_ sešiem autogrā
fiem ieguls topošajā retumu fon-

'dā, bet kolektīvs jau sāk domāt 
par tādu bibliotēku, kur, kā tei

ca rektors profesors A. Veiss, 

visu informāciju apstrādās skait

ļošanas centrā, kur fondos būs 

10 miljoni sējumu ... 

A. B. 


