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Rüpēs par 
Vispirms - kā sakāt organi

zēt darbu jaundibinātajā RPI 
bibliotēkā. 

- Katrs sākums lr grūts. 
Grūts tas bija arī mazajam ko
lektīvam, jo pllnīgi visu vajadzē
ja organlzēt no jauna, sākot pat 
ar pirmo inventāra grāmatu ie
kārtošanu, kurās nācās uzskaitīt 
katru - ne vien jauniegādāto, 
bet arī no citām bibliotēkām pār
ņemto iespiedvienību. 

Lasītāju- apkalpošana šajā pe
rlodā sa:gādāja dubultslodzi, jo 
katra izsniedzamā grāmata vis
pirms bija rūpīgi ļāuzskaita in
ventārā un tikai pēc tam ļāie
raksta lasītāja formulārā. 

Pilnībā vēl nebijām pabeigu
ši grāmatu pārņemšanu un pār
vešanu no dažādām bibliotēkām 
uz Raiņa bulvāri 19, kad nācās 
uzsākt jaunus «jurģus», pārvieto
joties uz Ļeņina ielu 1. Tā pir
mo septiņu gadu laikā bibliotē
kas grāmatu fonds, sasaiņots pa
ciņās, numurētos maisos <<ceļo
jis• valrākkārt: gan smagajās 

gr.āmatām un cilvēkiem 
mašīnās cauri Vecrīgal, gan uz 
studentu pleciem Ļeņina ielā -
no administratīvā uz laboratori
ju korpusu. 

Atkārtotaj os bibliotēkas «j ur
ģos» piedalījušās valrākas stu
dentu paaudzes. 

Kā augusi bibliotēka un cil
vēki šaja laikā? 

- Institūta bibliotēkas strau
jo izaugsmi pēdējos astoņ
padsmit gados raksturo it visi 
darba rādītāji. Minēšu tikai 
galvenos: grāmatu fonds' palieli
nājies 9,5 reizes (sasniedzot 1,3 
miljonus); lasītāju skaits trīs
kāršojies (tagad ir vairāk par 17 
tūkstošiem); grāmatu izsniegu
mu skaits četrkāršojies (ir gan 
drīz miljons); darbinieku - pa
lielinājies 7,5 reizes (pārsniedzot 
90 štata vienības). 

Mūsu cllvēku vispārizglītojo· 
šo un profesionālo izaugsmi va
rētu raksturot kaut vai tādi fak
ti kā - augstākās izglītības ie
gūšana, pabeidzot studijas vaka
ra vai neklātienes nodaļās; trīs 

darbinieces pabeigušas pat 
otru augstskolu - N. Krupska
jas Ļeņingradas Kultūras insti
tūtu; lielākā daļa mūsu pamat
kadru kursos vai pulciņos ap
guvusi vienu vai vairākas sveš
valodas. 

Gadu gaitā daudzi no ierin
das darbiniekiem izauguši par 
sava darba augsti kvalificētiem 
speciālistiem: redaktoriem, vecā
kajiem redaktoriem, galvenajiem 
bibliotekāriem, galvenajiem b!b
liogrāfiem. 

Kā veidojies kolektīvs un ko
pējās tradīcijas? 

- Kolektīva saliedēšana ir 
viens no svarīgākajiem priekšno
teikumiem kopīgi veicamo uzde
vumu sekmīgai īstenošanai. 

Bibliotēkas kolektīvā ir or
ganizētas pieredzes apmaiņas 
ekskursijas un grupveida koman
dējumi uz tuvāko kaimiņu repub
liku bibliotēkām, kā arī uz Ļe-
ņingradu, Kijevu, Ļvovu. � 

(Nobeigums 4. lpp.) 



Rüpēs par grāmatām· un cilvē�iem 
(Sākum� 3. lpp.) 

Tradicionālie· · <<pirmssvētku 
rītl>>, kā ari dažādi citi sarī ko
jum! palīdzējuši · iepazīt bibliotē
kas kolektīva pārstāvju daudz
pusīgos talantus ne tikai visjī.s 
iespējamās pašdarbības jomās, 
režijā un sižetu sacerēšanā <<no 
bibliotēkas dzīves», bet arī ku
linārijā, telpu dekorēšanā un- ci
tās nozarēs. 

Bija gadi, kad bibliotēka no
komplektēja veselas sanitārās 
kopas grupas, kas pilsētas vai 
rajona sacensībās -pārstāvēja in
stitūtu un ieņēma .kādu no godal
gotajām vietām. 

Kolektīva saliedēšanā un jau
no kadru audzināšanā viens no 
s\farīgākajiem priekšnoteiku
miem ir ilggadējo darbinieku po
zitīvais piemērs. 

Kā jūs raksturotu savus darbi
niekus? 

' 
(it sevišķ! lasītāju apkalpošana) 
ievērojami c1es no jauno pavir
šās attieksmes pret uzticē'to pie
nākumu izpildi. Protams, arī no 
nepārtrauktās jauno kadru mai
ņas, jo- dominējošo daļu no vi
ņiem, diemžēl, scfstāda konkursu 
neizturējušie abiturientL 

Lielākā daļa ilggadējo darbi
nieku ir patiesi iemīļojuši savu 
profesiju: strādā ar lielu atdevi 
jebkurā sektorā, cenšas ieviest 
racionālas darba formas un me
todes; operatīvi atsaucas uz vi
su jauno, progresīvo, kas piln
veido b!bliotekāra darbu mūs
dienu apstākļos. Viņu entuziasms 
aizrauj jaunos- pat tādā mērā, 
ka ne viens vien jaunietis, kas 
vidusskolā �sapņojis» par citu 
profesiju, pēc gada iesniedz do
kumentus bibliotekārās speciali
tātes apgūšanai augstākajā mā
cību iestādē. 

- Institūta bibliotēkas kolek- Par mūsu darba panākumiem 
tīvs sastāv it kā rio divām da- liecina divi pirmās pakāpes dip· 
ļām: no jaunajiem darbiniekiem, lomi, ar ko bibliotēkas kolektīvs 
kas neilgu laiku strādā bibliotē- apbalvots Vissavienības . skatēs. 
kā un pa lielākajai daļai gadīju- Vairāki Institūta bibliotēkas dar
ma pēc izvēlējušies bibliotekāra binieki apbalvoti ar V. 1. Ļeņina 
profesiju, un no pamatkadriem, 100. dz!mšanas dienai veltīto 
uz kuru pleciem balstās. viss līdz rņedaļu «Par varonīgu darbu>>·, 
pat !esācēju darba vadīšanai un / ar 1973., 1974., 1975. gada sociā
izpildītā pārbaudei. · listisko sacensību uzvarētāju no-

Bibliotēkas darba kvalitāte zīmītēm, ar devītās piecgades 

trieciennieka nozīmīti, ar nozī
mītēm <<Par teicamu -darbu», 
«Labākais grāmatu propagan
dists>>, ar goda rakstiem un ci
tiem laba darba augstiem novēr
tējumiem. -
. Institūta bibliotēk�s/veikums 

guvis pozitīvu novērtējumu arī" 
kolēģu v!dū.Viena gada laikā 
vien vairāk nekā 250 bibliotekā
rā darba speciālistu no v!sām 
mūsu plašās Dzimtenes malām 
ierodas Rīgas Politehniskajā in
stitūtā, lai iepazītos ar mūsu 
bibliotēku un apmainītos pie-

, -redzē. 
Saskaņā ar sadarbības plānu 

starp RPI un Sčecinas Politeh
nisko institūtu pagājušajā mācī
bu gadā tika noorganizētl "pir
mie l' zinātnisk!e komandējumi 
abu augstskolu bibliotēku direk
toriem, tā veicinot starptautis· 
ko sadarbību starp- Padomju Sa
vienības un sociālistisko valstu 
bibliotēku speciālistiem. 

Neskatoties uz bibliotēkas ko
lektīva enerģiju un pašaizlledzī
go darbu, gūt panākumus kaut 
val tādā mērā kā līdz šim nebū
tu bijis iespējams, ja bibliotēka 
savā <<vētralnajā>> attīstības gai
tā vienmēr īstajā brīdī nesaņem
tu vajadzīgo pa�īdzību no · insti-

-tūta vadības puses: ·.rektora un
prorektoriem, tāpat arī no deka� 
niem, · mehānisko laboratoriju, 
tipogrāfljas un citiem institūta 
·daļu vadītājiem. 

Sodien pat grūti ir iedomāties, 
kādos apstākļos nāktos strādāt 
institūta centrālajai bibliotēkai 
un 17 000 lielaj ai lasītāj u sai
mel, ja; sastādot projekta uzde
vumu jaunajam tieši institņta .va
jadzībām ceļamajam korpusam, 
bijušais rektors, tagadējals 
LPSR Ziiļātņu akadēmijas prezi
dents, ·akadēmiķis profesors A. 
Mālmeisters laboratoriju korpusā 
tālredzīgi nebūtu -paredzējis tel
pas arī strauji augošajai institū
ta bibliotēkai. Sajā vēsturiskajā 
brīdī, kad tika likti pamati bib
liotēkas materiālās bāzes nor
mālai nodrošināšanal, institūtam 
trūka telpu ne vien auditorijām 
un sporta zālēm, bet arī m!īcību 
un zinātniski pētnieciskajām la
boratorijām. Sī sarežģīto problē
mu ·kompleksa prasmīgā rislnā
šanā pēdējos četrpadsmit gados 
liela loma lr mūsu tagadējam 
rektoram LPSR Zinātņu Akadē
mijas korespondētājlocekllm pro
fesoram A. Veisam, kurš ar savu 
prlncipialltāti un dziļo cilvēcību 
iemantoļ is 'isa institūta un, pro
tams, arī bibliotēkas kolektīva 
nedalītas simpātijas. 

Kādam jābūt labam bibllote
kāram? 

Labam bibliotekāram nepiecie
�amas tādas īpašības kā erudīci-

ja,· · lalpnlba; ieJOtiba;·preciztta. 
te, plašs redzesloks un dziļ! pra
fesionāla attieksme pret veica� 

. rno. darbu. Tas, protams. l.r bib. 
liotekāra ideāls, pēc kura ļātie. 
cas katram mūsu c kolektīva lo
ceklim, it īpaši tiem, kas strāctā 
lasītāju apkalpošanas un bibl!o
grāfijas nodaļās - tiešā saskare 
ar lasītāju. Jo ko gan līdz ideāls 
z!nātniski pareizi noformēts uz: 
ziņu· aparāts, kartotēkas, alfabe
tiskais un sistemātiskais kata. 
logs, ja, teiksim, katalogu zāle 
dežūrē vienaldzīgs bibliogrāfs, 
kas <<nesaredz». kautrīgā lasītāja 
lzmisīgās pūles pie kataloga. 

Kādi svarīgākte uzdevumi tiek 
izvirzīti bibliotēkas kolektīvam 
šobrīd? 

,---- Partijas un valdības lē
muml, kā arī PSRS Augstākās 
un vidējās speciālās izglītības 
ministrijas pavēle par biblioteku 
lomas pastiprināšanu mācību pro
cesa un jaunatnes ideoloģiskā 
audzināšanas . darba sel<.mēšanā 
izvirza lielus uzdevumus arī in
stitūta bibliotēkas kolektīvam. 
Piānojot darbu 1976. gadam 
un desmitajai piecgade!, kā arī, 
uzņemotles speciālas soclālistis" 
kās saistības sava darba turpmā· 
kili uzlabošanai, bibliotēkas ko· 
lektīvs kvalitātes piecgadē apņē· 
mies pielikt visas pūles tieši 
galvenā uzdevuma realizēšanal 
- lasītāju apkalpošanas darba 
tālākai pilnveidošanai. 
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