
BIBLIOTEKARU VEIKUMU VERTEJOT 
20. februāra rītā institūta zl

nātniskās bibliotēkas kolektīvs 
pulcējās ražošanas sanāksmē, lai 
rezumētu 1975. gada sociālistis
ko saistību izpildes rezultātus un 
apbalvotu uzvarētājus. 

. Pagājušajā gadā pieņemto so
ciālistisko saistību mērķis bija 
tālāk pilnveidot lasītāju apkalpo
šanu, sekmīgi un laikus izpildīt 
darba plānus, paaugstināt darba 
un ražošanas disciplīnu un audzl
nāt darbiniekos komunistisku at
tieksmi pret darbu. 

Svarīgākais, ko pagājušajā ga-
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dā, pildot sociālistiskās saistības, 
paveicis darbinieku kolektīvs, bi
ja mācību procesa nodrošinātības 
kartotēkas veidošana. Sāda kar
totēka uzlabos studentu apkalpo
šanu ar mācību literatūru. Tā dos 
iespēju pirmā un otrā semestra 
sākumā īsā laikā ļoti operatīvl iz
sniegt visu fakultāšu, kursu un 
grupu studentiem nepleciešamās 
mācību grāmatas, pie tam iz
sniegt tās pareizi, vienmērīgi sa-, 
dalot pa studentu grupām. 

Bez šīs galvenās salstības bib
liotēkas darbinieki veic vēl vese
lu virkni citu svarīgu darbu. 

Sociālistisko salstību izpildē 
par labākajām 1975. gadā atzītas 
šādas bibliotēkas nodaļas: Ķīmi
jas fakultātes bibliotēka ( 1. vie
ta), grāmatu krātuve (2. vieta) 
un bibliogrāfijas nodaļa (3. vie

ta). 

Uzvarētāju nodaļu kolektīvi 
apbalvoti ar goda rakstiem, bet 
Ķīmijas fakultātes bibliotēkas ko
lektīvs vēl arī ar cejojošo vim
pell <<Labākā bibliotēkas noda
ja» . 

Institūta prorektors zlnātnis
kajā darbā A. Strakovs pasnie
dza apbalvojumus vairākām bib
liotekāra darba teicamniecēm 
un sabiedriskā darba aktīvistēm. 
Bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 
A. Janoviča saņēma nozīmi «IX 
piecgades trieciennieks>> un vēr
tīgu balvu, bet bibliotēkas direk-

tore Dz. Tomsone, Ķīmijas fakul
tātes bibliotēkas vadītāja M. 

Okrašinska, rhācību literatūras 
abonementa sektora vadītāja B. 
Ozola un zinātniskās, sabiedriski 
politiskās un daiļliteratūras abo
nementa bibliogrāfe Ņ. Krutjko 
- nozīmi «1975. gada sociālis
tiskās sacensības uzvarētājs>>. 

Arī šajā gadā zinātniskās bib
liotēkas kolektīvs sociālistiskajās 
saistībās iecerējis paveikt joti 
svarīgus darbus, kas virzīti insti
tūta galvenā uzdevuma - augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavo
šanas - īstenošanai. 

Bez tam bibliotēkas kolektīvs 
uzņēmies papildu saistības par 
godu PSKP XXV kongresam un 
sekmīgi tās pilda. 
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