Teicams pasākums
Biju iegriezies pie RPI bibl i ote 
:as vadītājas
b. Tomsones,
lai
,zzinatu par žurnālu p asūtījumu
katedras vajadzībām.
Pulkstenis

radija jau pāri septiņiem, kad pie
durvim pieklauvēja un ienāca pa
;niedzējs A. Nejauši kJuvu lieci ·
nieks šādai sarunai.
.4.: Sakiet, kāpēc šodien tik ātri
.edza jauno grāmatu izstādi? Ag
•ak bija vaļā !īdz astoņiem vaka
·j, bet šodien durv{s aizzēģelējuši
-Ju septiņos.
T.: Un jūs nepaguvāt apskatī!?
A.: Tur jau tā lieta. Sodien pē
�ijā diena. Vai es nevarētu
rit
J rita kaut ar vienu aci ieskati
es? Nāku regulāri katru reizi. Ja
'7reiz izlaiž, tad nezini, vai nav
interesants palai$tS garām.
1.: Jūsu kolēģi gan. vēl samērā
•az apmeklē šīs izstādes.
.4.: Bet kas reiz sācis, tas nāk
Protams, kurš nav
ne
.1 nāks.
izes bijis, tas arī nezina, ko viņš
:Judē nenākdams.
Runa bija par, t. s., informacijas
Jenām, kuras šajā macību ga
� organizē
mūsu
institūta
lllioleka
Divas reizes
mēnesī
�k
izstādītas visas grāmatas,
�rnāli,
dažadi informativie
bi
!leni u. c. materiāli, ko bibliote
;1 saņēmusi iepriekšējūs divās ne
·

·

!i!ās.
Pavisam rīkotas jau 16 izstā
aes, tās apmeklējuši ap IJUU cil1iku. Nāk galuenokārt
pasnie
Studenti ma
Aktīvāki ir celtnieki, ener
<ķi un automātiķi: Kā liecina

:ziji un aspiranti.
:ik.

apmeklētāju
reģistrācijas
zur
nāls, uz grāmatu izstādēm nāk
r.1ienmēr gandriz vieni un tie paši
katrā
cilvēki - caurmērā 50-60
izstādē.
No mācību spēku vidus
izrau
dzīti uairāki
desmiti
inŗormato
ru, kuru
pienākums apmek/et šis
izstādes un
informē/ savas
lla
tedras
darbiniekus par
jaunako
literatūru
atbilstošajā
.nozarē.
lzrādās, ne visi informatori niik
uz šim izstādēm. Toties ļoti daudzi
mācību spēki,
īpaši
zinatniskā
darba darītāji,
nebūdami inŗormatori,
neizlaiž nevienu izstādi.
Kopumā par šo
pasākumu va
rētu teikt čehu inženiera Andreja
Galana vārdiem, kurš apmeklētāju
grāmatā
ierakstija: tā ir
ļoli
laba lasītāju
apkalpošanas
sis
tēma.
Celtniecības fakultātes vecākais
pasniedzējs N. Maļevskis uzsver,
ka izstādē ērti sekot sīkajai infor
mācijai - dažādiem biļetēniem un
brošūrām,
kuras
grūti
meklē!
griimatu krātuvē.
Viņš
ierosina
turpmiik šīs izstādes rīkot vienās
un tajiis pašās
telpās.
Velams
būtu pagarirriit izstāžu laiku vis
maz /īdz 4 dienām.
lnformiicijas
dienas jāpopularizē ari
studentu
vidū.
Līdzīgas domas izsaka arī
cm
pasniedzēji. Un visi izsaka vēlēša
nos, lai septembri varētu vismaz
vienu nedēļu iepazīties ar jūlija un
augusta mēnesi saņemtajām grā
matām.
P. SILTAIS
·

