bibliografe Valentina Ribačenko!
Institūta lasītavas
apmeklētāji
droši vien ievērajuši slaida --meite
ir
ni
lasitavas vadītāju. Tā
Elga Druģe. Viņa vada arī starp
bwiioteku abonementu.
Takts un uzmaniba, ar kādu Et
ga apka1po savus lasītājus - kā
studentus, tā arī pasniedzējus, šo·
manu
dien galigi izkliedēja arī
nelāgo omu.· Man pat šķita, ka vi
ņa man uzsmaidīja sevišķī šķel
migi. Ak, ja varētu nosviest no
pleciem gadus divdesmit, lai sa
likusi mugura atkal iztaisnotos ...
(Kādas nepiedienigas domas!?)
Bibliotekas
zinātnisko
abone
mentu esmu gaužam stipri iemīļo
jis. Nē, ne jau tikai Maijas Ni
kānes - grāmatu krātuves vadi
tājas deļ. Neslēpšu, Maija man
patīk. Patīk viņas gaišais smaids,
valrtl:zina viņas vienkāršība un laip
nā izpalidziba.
.
To pašu var sacīt arī par bib
liotekārēm Almu 1anoviču, Vilmu
Kal ninu un Zaneti Pavloviču.
Sodien mani apkalpoja meitene
ar gaišiem burves matiem. Daŗba
biedrenes viņu sauc par
lanmu.
Pirmo reizi
viņu
ieraudzīju
pirms gadiem pieciem, sešiem. Mati
viņai bija tikpat kupli un gaiši:
Tomēr tad viņa man šķita it ka
mazliet vienaldzīga pret lasītāju,
pret viņa raizēm. Tagad lanī11;ai
gluži citas darba iemaņas,
crta
nostāja. Viņa ir aktīvs
lqsītāja
paligs - palidz sameklēt gramatu.
1a vajadzigs, pārbauda kopā
ar
lasītāju
kartoteku.
1ā,
cilvēki
aug.
Daži mani kolēģi labprāt iet uz
lielajām bibliotekām, tur lielākas
ceriba dabūt retu grāmatu. Bet- es
vispirms uz RPI, jo nekur citur
tik ātri neapkalpo lasītāju kā mūsu
-

·

Paldies, meitenes!
Sākās jau no paša rita. Naktī
It1rkt; gulēju
moctJa
zobs.
li k
bārdu,
ro astis neēdu. Dzenot
10fika nelaime - sabojājās elek
.-ls�ā cmašina». Pa ceļam trolej
•��sa arī lznāca maza vārdu pāraiņa. Rezultātā:
garastāvoklis
e/IJ. nulles.
lekcijām iegriezos bibliote
nu jau trīs dienas nēsāju
llo· JO
11 felī divas grāmatas, kuras jā0
114 Od. Gribēju sameklēt ari viežurnālu.
to ad pēc stundas lzgāju uz ielas,
8_ vairs nesāpēja. Drūmai s gallls 1
�voklis nez kur bija pagaisis.
1 � liotekas darbinieces vienmer
l.. 'tr laipnas. Un tā ari šoreiz.
abt, stāstišu pēc kārtas
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Vispirms gāju rakņāties pa bib
liografijas
kartītēm.
Vajadzīgo
neatrodu.
Eju bibliografijas no·
daļā.
Bibliografe
Ausma Siliņa
saņem mani ar starojošu smaidu
un cizvadā» pa dažādiem katalo
'giem, sazvanās ar citām Rīgas
bibliotekām.
Paldies b. Siliņai, viņa
patiešām strādā veikli un galvenais
laipni. Lielisks palig!Y' bibliografi
jas nodaļas vadītqjai 1(.
Rapšai.
Arī b. Rapša pirm s
vairākiem
gadiem mani iepazīstināja pamat
vilcienos ar bibliografijas noslēpu
miem. Tad es tikai pilnībā aptvē
ru, kādas iespējas paver biblioteka
tiem, kas strādā zinātnisku darbu.
Un cik laika man ir ietaupījusi
·

institūtā. Ari brivās pteejas fondi
ir ļoti labs pasākums.
Macibu griimatu abonementa ir
iegriežas reti. Jūs teiksiet, nepa
tik rindas. Rindas ir ne vienmēr.
Un bibliotekāres Zenta Saknīte un
l ra Avotiņa stradā ātri un ir ļat.
laipnas.
Macības gramatu abonementa ir
visvairak apmeklētaju, un abone
menta vaditajai Tijai
Gīzei ir
ko noņemties gan ar
augstajam
gramatu kaudzem, gan ar daudza
jiem gramatu paradniekiem, kuru
skaits, diemžēl, negrib samazina
ties.
Vienmēr pakavējos pie jaunako
gramatu izstādes un tematiskajam
izstiidēm zinatniskaja lasitava.
1ūs ari droši vien esat ievēroju
ši, ka izstades tiek bieži mainitas.
Par to gādā Liesma Golvere. Par
viņu pašu varētu raksti! poēmu.
Zēl, ka neprotu. Bet viņas darbu
aizejiet apskatīties paši! Un
arī
jūs par Liesmu būsiet uislabākajās
domas.
Man vienmēr paticis izstāžu gU
tais noformējums, skaistie uzraksti.
Agrāk domtiju, ka meitenēm palidz
studenti arhitekti, bet izradās, ka
noformet izstades Liesmaī Golve
rei palīdz bibliotekāre Albina Ga
sune.
Bibliotekas vadītaja b. Tomsone
var lepoties, ka pratusi saliedēt šā
du kolektīvu, kas, pārvarot institū
ta augšanas grūtibas, pašaizliedzi
gi stradā un pilnveido darba for
mas.
Paldies meitenes!
IDSU LAS!TUS
At t ē l ā: Elga Druģe (pa kreisi
augšā), Tija Gize (pa kreisi apak
šā), Maija Nikāne (vidū), Liesma
Golvere (pa lab! augšā), lanīna
Vēfra (pa labi apakša).

