
Atcerēties 

musu pienākums 
«Atdot visu, kas manī ir, sa

~gt darbā, un ,pēc tam lai nāik 
1\i un dara tālāJk >>, - ar šiem 
ŗofesora Gustava Vanaga vār
lem var raksturot arī Ķīmijas 
akultātes muzeja izveidotāju ap-
mšanos. To a'bklāja 1975. gada 
. maijā lasījumu laikā, ku ri bi-
velt1ti /l)rofesora G. Vanaga 

cerei. Pirmās atsauksmes par 
1uzeju, kas šogad nos,vinēja 
elda pastāvēšanas gadadienu, 
sāmas viesu grāmatā. Tajā ie
kstus atstājuši akadēmil~e L. 

li~piņa, akadēmiķis J . Stradiņš, 
of esors J. Seinkers un daudzi 
ti. Viņu vārdi ir lakoniski un 
mēr .daudz izsakoši: 

- Brīnišķīga atmiņa. 
- Nozīm1gi Lr saglabāt ķīmi-

u pagātnes relikvijas nāikama
im paaudzēm . 
- Zināt, a,tcerēties un godināt 

·S, kas strādāja pirms mums, ir 
üsu pienākums. 
Ķīmijas fakultātes koleMīvs 

xlam izpilda šo pie.nā•kumu. Ar 
·\ru gadu tpapHdinās muzeja ko
'kcija, šeit organizē atceres iz
:īde s ķīmiķiem , k uri strādājuši 
:.iitūtā. 
Ikvienam apmeklētājam muzejs 

·sta par interesantāko un no
. īgāko, ko insUtūta ķlmiķi ie-

rakstījuši šīs zināt:nes vēstures 
laJp,pusēs . Ekspozīcijā sakopoti 
mate riāli rpar pirmo un vienīgo 
Baltijā dzimušo Nobeļa rprēmijas 
laureātu V. Ostvaldu, ,par ievēro
jamiem ķī:miķiem S. Areniusu, K. 
Bišofu, P. Valdenu , M. Glāzena
pu, G. Vanagu, A. Ievil;u un S. 
Milleru. Muzejā redzama dala no 
profesora G. Vanaga da,rba ,kabi
neta, tajā eksponēta akadēmil}a 
A. I eviņa, plaša profila ķīmijas 
zinābnieka, veidotā pi,rmā rent
geniekārta, V. Ostvalda grāmatas, 
viskoz1metrs, pLknometrs un pat 
P . Valdena vēstules. 
Regulāri notiek lasījumi, kuri 

veltīti ievērojamāko Latvijas ķī-

mijas pamatlicēju atcerei, •katru 
gadu tajos pulcējas zinātnielki , 
studenti un interesenti, · lai godi
nātu akadēmiķu G. Va>naga un 
A . Ieviņa rpiemiņu. 

Eks.pozlcija ne,pārtraukti rpapil
dinās a~r jauniem materiāliem . ' 
Muze ja padome i ecerējusi izvei
dot muzeju, kas vēsütu ne tikai 
par fakultātes, bet visas Latvijas 
ķī!mij as vēsturi. Palīgos fakultā
tes pasniedzējiem un zinātniska
jiem darbiniekiem tiek aicināti 
a•rī rpinmā kursa studenti, kas pa
līdz noformēt un sistematizēt sa
vāiktos materiālus. Darba vēl 

daudz, taču muzejam ir izveidots 
tas pamats, kas liek domāt, ka 
darbs vērsisies rplašumā, un eks
pozlci}as lklāstam būs daudz ,par 
maz a>r tām divām telpām, kuras 
muzejam atvēlētas patlaban. Iz
ve,idota īpaša gidu grupa. Pat
laban ekskursijas vadītāja uzde
vumus lieliski veic vecākais zi
nātni·Sikais līdzstrādnieks I. Gros
V<l!Lds. Viņa stāstījums ir ·rp·lašs un 
interesants, tas neaprobežojas ti
kai ar gadaskaitļu un nozīmīgu 
notikumu uzskaiti. 

Sāds muzejs ir vienī!gais mū
su republikā. Tādēļ to bieži un 
labprāt a,pmelklē mācību spēiki no 
cHām augstskoiām, zinātniskie 

darbinieki, skolotāji, pirmo kur
su studenti un vienkā,rši !~īmijas 
interesenti. 

Muzejs ·lr jāredz un jāiepazīst, 
jāizjūt tā savdabīgais klusums 
un svinīgums, kas godina vairā
ku paaudžu ķīmiķu veikumu. 

INESE PLEIKSNE 

ATTĒLĀ: Ķīmijas fakultātes 
vēstures padomes priekšsēdētājs 
profesors J. Eiduks iepazīstina ar 
muzeja eksponātiem savas kolē
ģes no silikātu tehnoloģijas ka
tedras. 


