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Laiks grāmatām un krāsām 
Augstu pari abiem institü

ta korpusiem Daugavmalā un 
Vecrīgas namiem paceļas jau
nas ēkas tornis. Tornis biblio
tēka. Te caur daudzajām no
daļam grāmata mēro ce)u pie 
mums, lasītājiem. 

Uzkāpjot ceturtajā stavā, 
nokļüstam lielākajā no lasīt!'
ju apkalpošanas nodaļam 
sabiedriski politiskas, zinlitnis
kās un dai)literaturas abone
menta. Seit mēdzu iegriez
ties visbiežak. Ne tikai tad, 
kad ir nepieciešama klida zi
nātniska satura gramata val 
publikācija, bet arī, lai pala
sītu laikrakstus un žurnālus. 
Un gluži nevi)us jāsāk do
māt par cilvēkiem, kurt Ik 
dienas müs šeit sagaida. 

Soreiz gribu pastāstit par 
slaidu meiteni brüniem ma
tiem un laipnam acīm. Liga 
Nlklase uz instltüta biblio
tēku atnaca pirms pleciem 
gadiem. Tad viņa biJa LVU 

Pajautāju Līgai, vai viņa ir 
apmierināta. Atbildi saņēmu 
tikai pēc brīža: <<Jā un nē. 
<dā>> tāpēc, ka )oti labi ir sa
just, ka esi vajadzīgs, ka pro
ti palīdzēt cilvēkiem, ka lasī
tājs pateicīgs aiziet no noda
las, saņēmis nepieciešamo li
teraturu. <<Nē>> tāpēc, ka bie
ži vēl ļāsastopas ar lasītāju 
nevērīgu attieksmi pret biblio
tēkas grāmatām, pret bibllote
kāra darbu, pret citu lasītaju 
interesēm. Bet savu darbu no
daļā es nemainītu. • 

Palüdzu noda)as vadītājai 
Liesma! Golverei raksturot 
Līgu: «Viņa ir ļoti labs biedrs 
un atsaucīgs cilvēks. Grütl 
iedomāties nodaļas kolektīvu 
bez viņas. Brīvajos brīžos ar 
Līgu interesanti parunāt par 
redzētu filmu vai izrādi, izla
situ gramatu, paklausīties jau
nākos ierakstus magnetofona 
lentē, jo Līga mīl labu mu
ziku.� 

PAR DRAUGIEM UN BIEDRIEM 

vēstures un fUoloģijas fakul
tates pēdēļa kursa studente 
praktikante. Ar interesi vi
ņa pētīja daudzveidigo biblio
tēkas darbu un neslēpa vēlē
šanos pēc diploma saņemšanas 
strādāt tieši šajā bibllotēka. 
Līga nekad nav nožēlqjusi sa
vu izvēli. Sākumā viņa stradā
ja blbliogrāfijas nodaļa, bet 
apmlerināta nebija. Viņa juta, 
ka bibliogrāfa darbs ir pā
rāk mierīgs, vlenmuļš, grl
bējās strādāt ar lasītājiem. 
Un ta, sakot ar 1967./1968. 
mācību gadu, Līgu sastopam 
šajā abonementa. Ar llelu ie
jutību un prasmi vlņa palīdz 
lasītajiem sameklēt vaja
dzīgo llteraturu plauktos, kā 
arī orlentēties katalogos un 
sameklēt tieši to grāmatu vai 
rakstu. kas diplomandam ne
pieciešams, bet it kā tīši lr 
paslēpies decimālās klasifi
kācijas zīmju jūrā . . . Līga 
kārto arī tematiskas llteratü-. 
ras tzstādes. Daudz laika, pa
cletības un zināšanu prasa 11-
teratüras vākšana par tādām 
samērā šaurām speciālām tē
mām kā «Deta)u orientāclja» 
val •Mehānisko sistēmu 
svārstības>>. Tomēr Liga ar 
llelu atbildības sajutu velc 
šo darbu. Ja vajadzīgs, lüdz 
�?�S,!!
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ltllclju attiecīgajlls ka-

Brīvajos brīžos . . . To jau 
Liga! gandriz nav, jo viņa 
ceturto gadu mācās Tramvaju 
un trolejbusu pārvaldes tēlo
tājas mākslas Tautas studiJā 
pie gleznotāja N. Petraškēvi
ča, kā arī lVlākslas akadēmljas 
zīmēšanas vakara kursos. LI
ga strādā gan akvare)u, gan 
el)as tehnikā. Un, vērojot 
viņas gleznas Tautas studiju 
lzstādēs, liels prieks, ka šie 
piesātinātiem toņiem veido
.tie darbi - vienalga, val tas 
būtu krāšņais Latvijas ru. 
dens, zilganā dūmakā tītie 
Karpati val vasaras saulē. de
gošas magones - ir trauslās 
meitenes rokas veidoti. Kas 
zina, ka bütu, ja tajā rudenī, 
kad Līga pirmoreiz vēra uni
versltātes durvis, viņai būtu 
pieticis drosmes lzmēģlnāt spē
kus Mākslas akadēmijā . 

Augstu pāri Vecrīgas na
miem un ielām paceļas institū
ta jaunās ēkas tornis. Saulai
nas februāra novakarēs pēc 
pabeigta d<Jrba abonementā, 
šā torņa astotajā stāvā pie 
plašajlem logiem varam sa
stapt meiteni, kuras roka U7. 

baltām lapām veikli skicē 
Vecpllsētas jumtus. Jāatrod 
pareizākals, lztelksmīgākals 
variants, tad pienāks laiks 
krāsām ... 


