RUPE�S PAR LASITAJlJ
·Divdesmit gadu laikā vienlaikus ar institūtu strauji
augusi arī
institūta Zinātniskā bibliotēka. Tās grāmatu tfonds palielinajies vien
padsmit reizes (1,5 miljoni sējumu), lasītāju skaits vairak nekā trīs
karšojies, izsniegto grāmatu skaits palielinajies 5,2 reizes,
bet iz
sniegtas literatūras daudzums, rēķinot vidēji uz katru lasītaju, palie
linājies no 41 !īdz 6,5 ·iespiedvienībām; 8,'8 reizes pieaudzis biblicr
tēkas darbinieku skaits.
Institūta reorganizācijas periodā lasītājus apkalpoja tikai viena fi
liāle - Ķīmijas fakultatē, bet :šobrīd lasītāju rīcība ir desmit filiā
les - fakultašu un mācību konsultāciju punktu 'bibllotēkas. !Piecas
Hīgā un .piecas republikas rajonos. Ir vienpadsmit
mācību
abone
menti, desmit lasītavas un septiņdesmit piecas katedru
un zinātnis
kas pētniecības problēmu laboratoriju pārvietojamās bibliotēkas.
,Kopš 1960. gada institūta bibliotēka lasītāju rīcībā nodevusi pla
šus
brīvpieejas fondus, kuros šobrīd atrodas vairāk nekā 245 000
iespiedvienību. Tie ir vieni no pirmajiem un skaitliski
lielākajiem
mūsu zemes augstskolu bibliotēkās.
,Liela uzmanība vienmēr pievērsta apmeklētāju dirferencētai apkal
pošanai lasītavās un abonementos. Noorganizētas specializētas lasita
vas ar macību, zinātniskās un sabiedriski ,politiskas literatūras brīv
pieejas fondiem, kā arī specializeti abonementi
šādas literatūras iz
sniegšanai uz .mājām.
abone
No 1975. gada darbojas divi atsevišķi mācību literatūras
menti - jaunāko un vecako kursu studentu
apkalpošanai. Macību
literatūra sastāda apmēram pusi no visa gramatu fonda
830 000
iespiedvienības, bet gada laika lasītajiem izsniegto macību gramatu
skaits sasniedz lidz 47% no kopēja izsniegto gramatu daudzuma.
Kopš
1961. gada pirma kursa dienas noctajas studentiem tiek
lasīts lekciju kurss <<Zinatniski tehniskas informacijas
pamati>> ar
prastiskajam nodarībam bibliotekari bibliograofisk0
iemaņu
nostip
rinašanai. Sakot ar 1974. gadu bibliotēka lielu uzmanību velta ma
cību spēku apgādašanai ar informaciju augstskolu problēmu jautaju
mos. Augstskolu problēmu metodiskais kabinets ar seši tukstoši lielo
gramatu fondu pagaidām ir vienīgais PSRS augstskolu .bibliotēkas.
·-

Audzis un veidojies arī institilta bibliotēkas kolektīvs. Gadu .gaitā
daudzi darbinieki k)uvuši par augsti kvalificētiem specialistiem.
!Par kolektīva panakumiem liecma divi pirmas pakāpes
diplomi,
ar ko bibliotēkas kolektīvs apbalvots Vissavienības skatēs.
Milsu veikums guvis pozitīvu novērtējumu arī kolē:ģu vidu. Viena
gada laika vien vairak neka astoņdesmit bibliotekara darba specia
listu no visam mūsu .valsts malam ierodas Rīgas Politehniskajā insti
tilta, lai iepazītu milsu bibliotēkas darbu un dalītos pieredzē. Musu
darbu atzīnīgi novērtējuši ,arī kolēģi - arzemju augstskolu bibliotē
ku darbinieki no S.čecinas Politehniska institilta un Belostokas Aug
stakas Inženieru skolas (IPTR), �Vismaras Inženieru augstskolas, Vei
maras Arihitektūras un Celtniecības augstskolas un Drēzdenes Teh
niskas universitātes (VDR), no Sofijas universitātes
un Augstakā
Kalnu ģeoloģiskā instituta (1Bil'IR), ka arī no Gustava Ādolfa kole
džas (A:SV).
,J"aunajā mācību gadā darbu sāk bibliotēkas filiāle
Celtniecības
.fakultatē, Āzenes iela 20, ievērojami paplašinatas centra bibliotēkas
mācību literaturas
fonda telpas, bet nakamajā piecgadē
ieplānota
jaunas centra bibliotēkas ēkas projekta izstradašana 2,5 miljonu sē
jumu izvietošanai institūta pilsētiņā Ķīpsalā.
·
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