
1mu ieguldījumu institūta mācību 
rocesam un zinātniskajam darbam. �Viens no «Cietākajiem riekstiem>>, 

insU.tūta bibliotēkai, it sevišķi 
"mplektēšanas nodaļai, turpmākajā 
;1rbā nāksies <<pārkost», ir mācību 

vv""'""""�"""""vv""'""'""�""".-vv""'""'""""�"""""""'""'""""�"""vvv. T āmatu piekomplektēšana vajadzī· 

s.:1tīt mācību grāmatu pusgadu 
iepriekš pēc īsas anotācijas ir sarež
ģīta problēma pat attiecīgā priekš
meta pa.sniedzējam, ja vien grama
tas autors vai sastādītājs nav pazīs
tama autoritāte. 

Parasti tādos gadijumos mācības 
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Institūta fundamentālajā bibliotē

kā trīs gadu laikā izveidojies labs. 
cieši saliedēts kolektīvs, kas pratis 
pielietot praksē visu jaunako, ka� 
ieviests bibliotēku darbā 

Bibliotēkā strāda daudz spējīgu, '!nerģisku, pieredzes bagātu darbinieku kā, piemēram, nodaļas vadītāja E. Kromere, kas sava mūža 
�J7 gadus veltījusi bibliotēku darbam, noda·ļas vadHāja A. Janoviča, 
kas augstskolu bibliotēkās nostrādājusi vairak kā 12 gadu, bibllotekāre A. Pāvulsone, kas bibliotēkās nostradājusi 32 gadus, vecāka bibliotekāre M. Riekstiņa, kas Ķīmijac:: fa�u!tātes bibliotekā nostradajusi 
�air�k kā 13 gadus b. c.; tāpat arī Jaume spējīgie kadri: ll'Odaļas vadī$aja T. Gīze, vecākās bibliotekāres 
N. Bolotova, A. Ozoliņa, �- Celmi
ha, L. Libāne, A. Grava, bibliotekāres A. Brinkmane, L. Bogdanova, 
M. Okrašinska, K. Rapša u. c. Mūsu darbā daudz palīdzējušas ckskursijas-komandējumi uz Kaunas Poli�ehniska institūta. Viļņas u'ni .. v�rs1tātes, četru Ļeņlngradas teh
�nsk ? augstskolu bibiiotēkam. It 1paš1 vērtīgs bija pēdējais brauciens uz Ļeņingradu šā gada maija ,ku-

;·ā piedalījās divas trešdaļas visa ko- . _ . - - - . . 
- · · lektīva - 18 cilvēki. V:ērtējot u �J� s��Jt�.-�ame� _ so !��t�J�mut�; 
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bibliotēkām. aris gadu laika, macibu procesa 
odrošināšana ar grāmatām daudzās Ne velti četru pieredzes bagātu R isciplīnās nonākusi katastrofa!ā gas zinātnisko bibliotēku speciāli tāvoklī. Sevišķi smagi tas izjūtams tu komisija, kas pagājušā gada d riekšmetos, kur piecu, pat septiņu cembrī pārbaudīja mūsu bibliotēk adu laikā mācību grāmatas atkardarbu, to Joti pozitīvi novērtēja oti nav izdotas. Lasītāji ļāapkalpo 

Partijas un Valdības lēmumi bt :r to nelielo grāmatu skaitu, ko 
liotēku darba uzlabošanai jau pirm universitātes bibliotēka sav'l laikā 
pāris gadiem prasīja iekārtot atkl 'E·gādājusi katram ceturtajam teh 
t�s pi�ejas fondus. Jasaka, ka pār- isko fakultāšu stude�tam. 
�as _ŗnecā� �ī�as augstāko mācīb Grūtais un atbildīgais mācību-grāJestazu b1b�10t�kās _atklātās pieej .. mattt komplektēšanas darbs veic;ams fondu pat �O�I en vel �av. Atklāti Pienīgi ciešā sadarbībā ar attiecīgd f�n�l- pag�u?am nav Jekārtoti a riekšmeta pasniedzējiem. Bibliotēkas i�ar:Jas_ H1gas zlnātniskajās b�bl� uzdevums ir iegādāt, apstrādat un �kas, Jzņ_emo

_t LPSR _Yalsts bibl1 Izsniegt mācību grāmatas, bet pa-· Lkas sab1ednski pollhskās litera1 sniedzēja - noteikt, kuru no vairas nodaļu. tākām vienāda nosaukuma mācību 
Panakumi darbā, kas paveiktī k grāmatām uzskatīt par pamata mā

p�gi�m spēkiem, spārno un aizra Cibu grāmatu un iegādāt vairākoc:: 
b1bhotekas darbiniekus, dod spē oimtos eksemplāru, kuru par papild
pārvarēt grūtības, kuru mums n literatūru un iegadāt dažos desmi
lrūkst, ceļ viņu pašapziņu par kop tos eksemplāru u. tml. 
gi paveikto darbu, kas dod ievēr Va!rākos simtos eksempHi.ru pa-

grāmatas netiek pasūtītas maksima
lajā skaitā. Tāpēc obligāti vajadzētv 
briģēt pasūtījumu, grāmatai para
doties veikalā. Diemžēl, tikai ne
daudzi pasniedzēji, kā, piemēram. 
b. Actiņš, b. Feldhūns, Marksisma
]eņinlsma kabineta v.adītājra b. Gri
gorjeva un daži citi saprot, ka,, grā
rnatai parādoties veikalā, ir vēlams 
atnākt uz bibliotēku pārbaudīt pa
sütījumu, lai vajadzības gadījumā to 
palielina-tu. 

Pasūtijumu operativas koriģēšana� 
nolūkos, kā arī, lai mācību spēkus 
iitrāk iepazīstinātu ar jaunsaņemto li· 
teratūru, ar š. g. 1. septembri grāma
tus tūlīt pēc inventarizēšanas, pirms 
tālākas apstrādes regulāri uz 1 ne
dēļu tiks izkārtotas s,kciālā jaunumu 
izstādē Ļeņina ielā 1, bibliofēkas sek
rctāres telpā. Turpat atradīsies ari 
l>peciala klade, pēc kuras kontrolē
slm, kā pasniedzēji šo izstādi apmek
lē un palīdz bibliotē�al komplektē
šanas darbā. 

Lai parbaudītu to, ka studenti ir 
nodrošināti ar mācību grāmatām, 
kā arī mācību grāmatu piekomp1ek
t.ēšanas vajadzībām, Institūta kate
drām pirms pusotra gada tika izsū-

tīta instrukcija, reizē lūdzot izpildīt 
speclālas kartiņas attiecīgu karto
teku izveidošanai katedrā un bibllo
tēkā. Diemžēl, neskatoties uz vairā
'kiem rakstiem un neskaitāmiem mu
tiskiem atgadinājumiem vienpadsmit 
Institūta katedras vēl joprojām attie
cīgās kartiņas nav iesniegušas (to 
skaitā visas Mehānikas fakultāte'l 
katedras, Organiskas ķīmijas teh
noloģijas katedra, divas Elektro
enerģētikas fakultātes kated�as -
Siltumenerģētikas un Elektrisko sta
ciju, tīklu un sistēmu katedra, tris 
Institūta vispārējās katedras - Ra
;";ošanas arganizacijas un ekonomi
kas, Politekonomijas un Marksisma· 
ļeņinisma katedra). 

Lai ar jaunā macību gada sākumu 
mācību grāmatas varētu izsniegt pēc 
taloniem, esošo grāmatu skaits ar 
rnacību spēku palīdzību pareizi jā
r,adala starp dienas, vakara un ne� 
klātienes nodaļu studentiem. 

To katedru pasniedzējus, kas bibfio. 
tP.kai attiecīgās kartiņas iesnieguši 
/īdz šā gada 1. jūnijam, lūdzu neka
t'•�joties ierasties bibliotēkā. . Pasnie
(!zēju palīdzība nepieciešama ari 
t.apēc, lai steidzīgi noteiktu veikala 
esošo papildus iegadajamo grāmatu 
skaitu. 

Visiem institūta mācību spēklem 
r;ienlaikus ar bibliotēku jābūt atbildī
giem par to, kā attiecīgā disciplina 
nodrošināta ar mācibu grāmatām, uz
devumu krājumiem, laboratoriju darbu 
aorakstiem un projekfēšanai nepiecie
!iamo literatūru! 

Dz. Tomsone, 
RPJ funrlamentālās bibliotēkas 

vadītāja -


