ZINĪBU

.KRATUVE
Sākot
ar šo
müsu institüta

mācību gadu,
Zinātniskās bibliotēkas ķīmijas
nodaļa stradā
jaunās,
tabiekārtotās t e lpās. Ja
1īdz šim bibliotēka, kura atradās
Kronvalda bul v arī 4, aizņēma ti-

kai 230 kvadratmetrus, tad šodien tas rīcīb ā ir 1200 kvadratmetrus liela vlatiba. Agrak abonem ents a trad ā s las ītava, tagad
tas darbojas atsevišķā plašā tei
pa. Vecajas t elp ās bija tikai vie,
na lasita va ar :38 vietām, bet patlaban fakultātes studentu, mācību
spēku un
zinātnisko darbinieku
rīcībā ir divas lasīta v as ar 168
vietām.

Studentu
lasīt av ā
iekārtot s
plašs brīvpieejas fonds, kurš ietver marksisma-ļeņinisma klasiķu
darbus, mācību grāmatas, metodiskos mācību līdzekļus, rokasgrā 
matas un žurnālus, bet mācību
spēku lasītavā brīvā pieeja izkār 
toti bibliogrāfiskie rāditāji, kā
arī jaunākie müsu zemes un arzemju žurnāli.
Ķīmijas nodala ir institūta zinātniskās
bibliotēkas neatnemama sasāvdaļa,. Üipēc arī tās v ēs
ture cieši saistīta ar visas bibliotēkas v ēs turi, kuras .pirmsākumi
meklējami 1862. gadā. Nodaļas
fond ā ba gā tigi pārstāvēta literatü.r a ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā, daudz vērtīgu žurnālu u.c.
izde vu mu , kas tajā krāja s kopš
izdošanas pirmsākumierri. Bibliotēkā ir pat simt simtpiecdesmit
g adu atpakaļ izdoti žurnālu kom plekti, kuri savu aktualitāti nav
zaudējuši arī šodien.
Taja g labājas daudz senu un
v ērtīgu monogrāfiju un rokasgrā 
matu ķīmijas nozares . Nodaļas
fonds pār s niedz 220 tūkstošu ekse mplāru ,
kas ir turpat ceturtā
daļa no visas· Zinātnisk ā s bibliotēka s grāmatu fonda.
Pirmā kursa studenti ir bieži
bibliotēkas · apmeklētāji.
Viņiem
bez mā c ību gramatam nepi ecie
šama ar ī zinātniskā
litcratora
ref e rā tu sagatavošanai. So literaturu viņi saņ e m lietošanai bibl i otēkas gai ša jā un saulainajā la
sita va , kura Jasitājus iepri ecina
a rī ar zil' du un d c koratīvo augu
da žā dību .
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