
SEMINĀRI · ATBILDA DALĪBNIEKU INTERESEM 
(PARTIJAS IZGLITIBAS MĀCIBU GADA REZULTĀTUS 

VERTEJOT) 

Maijā beidzās partijas izglītības tīkla mācību gads. Tāpec ikvie
nā kolektīvā ir rūpīgi jāizanalize un jāpārdomā, ko deva šīs mācī
bas, kā tās bagātināja katra klausītāja personību, veidojot viņa pa
saules uzskatu. Kā tās palīdzēja pilnveidot un padziļināt mūsu in
stitūta pasniedzēju un darbinieku profesionālo meistarību? 

Sajā skatījumā gribas izteikt dažas atziņas un vērojumus par par
tijas izglītības papildināšanu _institūta zinātniskās bibliotēkas kolek
tīvā. Teorētiskā semināra temats bija <<Müsdienu buržuāziskās estē
tikas kritika>> (Il mācību gads). Vispirms jāatzīmē, ka semināra te
mata izvēle bija ļoti pamatota - pirms dažiem gadiem šajā kolek
tīvā bija notikušas mācības pēc programmas <<Marksistiski ļeņinis
kās estētikas pamati>>. Tātad klausītājiem bija jau priekšzināšanas, 
lai varētu uzsākt jaunās, maz zināmās un sarežģītās problemātikas 
apgūšanu. Bez tam jāņem vērā, ka vairums klausītāju ir ar augstā
ko humanitāro izglītību, kas vēl vairāk pastiprina viņu interesi par 
šo tematiku. Arī tiešajā darbā müsu bibliotekāriem nereti iznāk 
pārrunas un diskusijas ar lasītājiem par visdažādākajām literatūras 
un mākslas parādībām, pie tam mūsdienu buržuāziskās kultūras Jau
tājumi šeit nebūt nav pēdējā vietā. Tas arī noteica dalībnieku inte
resi par semināra problēmām. 

Seminārā pavisam piedalījās četrdesmit klausītāju. To, protams, 

nevar uzskatīt par slavējamu parādību, jo tik lielā grupā paŗasti 
mazāka ir katra dalībnieka individuālā aktivitāte. Praktiski nav 
iespējams visiem nofasīt referātus, uzstāties debatēs. Toties kā po
zitlva parādība jāmin klausītāju lielā disciplinētība. Nebija gadī
juma, kad cilvēki neierastas uz nodarbību bez būtiska iemesla. Ti
kai slimības vai komandējumu dēļ radās daži kavējumi. Organizato
risko darbu ar lg.biem panākumiem veica nodaļas vadītāja D. lente. 
Labu stimulu disciplīnas ievērošanai deva arī direktora vietnieces 
V. Gustsones un partijas grupas organizatores T. Gīzes regulārā pie
dalršanās nodarbībās. 

Galvenā darba metode seminārā bija referātu noklausīšanās. un 
apspriešana. Notika ari dažas lekcijas. 

Interesantākos referātus šajā mācību gadā nolasīja vecākā biblio
tekāre G. Videniece, galvenā bibliotekāre R. Piešiņa, vecākā biblio
grāfe 1. Upmale, sektora vadītāja 1. Avotiņa. Parasti netrüka arī 
rüpīgi sagatavotas uzskates. Tā, piemēram, biedre Piešiņa ļoti 
veiksmīgi bija izvēlējusies uzskati savam referātam <<Modernisma 
pirmsākumi mākslā>>. 

Kopumā varam vērtēt, ka semināra nodarbības bija lietderīgas 
un novēlēt bibliotēkas kolektīvam turpmāk but tikpat disciplinē
tiem, apzinīgiem un aktīviem partijas izglītības apgūšanā. 
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