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Lai labāk nodrošinātu ka- �ar vairā·k nekā 1000 ie�pied- ražošanas kaJtedi'ā). 
edru, 'kabinetu, rzinātnlslkās � vienību liel<u fondu katrā. Lai uz1labotu :pārvietojamo 
;etniecības problēmu labora- No lielākajām un aktīvāka- bib'liotēku dar�bu, šā .gada sā-
oriju un citu institūta noda- jām pārvietojamām bibliotē- kurnā tika iJzs<trādā:ts nolikums 
lu ,pasniedzējus un darbtnie- kām vēl minamas šā:das: •srveš- par institūta katedru, kabLne-
�us a.r mācību un zinātniska- valodu katedrā (vadītāja la- tu, problēmu laboratoriju un 
1am darbam ·nepieoiešamo li- borante R. Saleniece), mašī- citu nodaļ1u •pārvietojamām 
teratüru, mūsu rnstitūrt.ā pa- nu elementu un MMT katedrā bibliotē,kām, 1kā arī instmkci-
,tāv va'irāk nekā 40 pāorvieto- (vadītāja jaunākā zinātniskā ja un jauna līguma forma. 
Jamās btbliotē!kas. Tās or.gani- līdz:strādniece N. Bokko), So līgumu savstarpēji no-
zētas katedrās, kabinetos, DZO psihofizioloģisko 'pamatu slēdz institūta zinā·�nistkās bib-
problēmu la:boratorijās un ci- prablēmu laboratorijā (vadī- liotēkas vadība un attiecīgās 
tās institū:ta nodaļās. tāja vecā•kā inženiere B. Cēr- katedras, kabineta, problēmu 

Pati lielākā pā,rvietojamā pa), būvlkons•t,rukciju katedrā laboratorijas vai nodaļas va-
bibliotēika izveidojus.ies arhi- dītājs .. Jādomā, !ka tas <rosinās 
t!lktüras ka1ted.ras metodiska- katedru, kabinetu un ci.tu tn-
ja ikabinetā (vadītāja Z. p- • t • - stitūta nodaļu vadītāj1us no-
Kršeminska). Tās fondu - arvle Ojamas pietnāk sekot •sa.vas nodaļas 
vairāk nekā 3000 iespiedv,ie- pā:rv•ietojamās bibliotēkas dar-
nrbu - verdo gan jaunā:kās ·bam - lai tā nepaliktu bez 
padomju un ārzemju grāJma- vadītāja 'llln. lai 1grāmatas ne-
tas un iJurnāli pa•r celtniecības pa·zustu. 
un arhitektüra!S jautājumiem, bt'blt,.ote-kas Cerrum, 'ka šis nelielai:s ie-
gan arī daudz·i reti gadsimta skats mūsu institūta pāirv,ieto-
sāJkuma un .pagājušo gadsim- jamo brbliotēku darbā ierosi-
!u izdevumi angļu, vācu, fran- nās arī to katedru, kabinetu 
cu 1un ei.tās valodās. Arhitek- un laboratqriju, kurā vēl nav turas ·ka.tedras metodiskā ka- šādas bihliotekas, vaditājus 
bineta pārvie:tojamās bibliotē- (vaditāja vecākā inženietre Z. padomāt par 1to organizēšanu, 
k�s veidoša.nā un fonda pa- Carenko). Mtnēto b�bliotēku lai ikcdienas darbam nepieoie-
Ptldinā:šanā daudz darījis ka- vadītāji re§ulāri ierodas šamā grāmata būtu turpat tu-
t�dŗas vadītājs, arhitektūras centra bibliotēkā sanemt lHe- vumā. In·stHüta :z.inātniSkās 
Z!natņu lkandidāts docents 0. ratūru, rū1pējas par 'fonda sa- bibliotēkas lkomplektēšanas 
�.uka, regulāri :pasūtot centra glabāšanu un uzturēšanu ikār- ·nodaļā 1pārv.ietojamo bibliotē-
lbl!otēkas !komple:ktēšanas tībā, sniedz pār.skatu centra ku vadītāji var iepazities ar 

njodaļā visus nepieciešamos bibliotēkai par fondu tzman- izdevniecību temati:skajiem 
. aunakos izdevumus un a•tla- tošanu. plāniem, Preses apvienibas 
Rot vajadzīgo literatūru no Taču par visām ,pārv,ieto- katalogiem un citiem Uteratū-
� �� zinā;tnis'kās biblioltēkas jamām bibLioU�kām rto nevar ras komplektēšanas avotiem 

ratuves fonda. Arhitektūras "kt D V v un noformēt vaJ"adzīgo izde-
11! t 

te1 . az,reiz pasi ka�tedru, ·v e. Odisikā :kabineta bibliotēka kabinetu un laboratoriju va- vumu pasütijumus. Tāpat rpār-
dar da1udz •palīdzē.t gan stu- dītāji atzmirSiuši va'i pat nezi- vietojamo bibliotēku fondu 
d ent�em viņu •tiešajā mācību na, ka viņu vadīotajā nodaļā var pa,pildināt, atlasot nepie-
li! ar ba, gan arī sniegt vērti.gu paS'tāv šāda bibliotēka (ma- ciešamo Hlteratü!'U no centra 
k.a

t
eriālu .dažādiem zinātni's- teriālcu pretestī!bas 1katedra; bibliotēkas ikrāt:uves, zinātnis-

t�em •pēt!jumiem par arhHek- daudzkanālu elektrosakaru kās, sabiedriski poli'Uskās un 
Ceŗas_ vestures un mūsdienu katedra u. e. ). Inventarizāci- daiļliteraJtüras a!bonementa un 
i·a:k

t
tn_:ec�_?as un _ arhi<tekitūras jās bieži atlkilājas daudzu vēr- mācību literatūras abonemen-� UalaJam .problemām. · tīgu izdevumu zudumi (redak- ta grāmatu .fondiem. 

u An vis�s sabiedrrsko zināt- cijas un izdevnieci,bas dalā R. DRAVNIECE, as kaye��ras . izv�idojuš�s _pla- mašīnbūves ieikārit'u katedrā: institūta zinatniskās biblio-
lb ..... ?an letojamas b1bhotek'ls tekstilmašinu un :tri•kotāžas tēkas sektora vadītāja 
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