
PAR DRAUGIEM UN 

Sarmite Liepiņa . . . So vārdu 
labi pazīst ķīmijas fakultātes stu
denti un darbinieki. Tas ir, vār
du varbūt ari nezina, bet meiteni 
pazīst noteikti, jo viņa lr šīs fa
kultātes bibl!otekāre. 

Bet, ja Jūs pajatttātu ·studen- · 

tiem, tad daudzi no viņiem no
sauktu Sarmīti par «savu» bibl!o
tekāri. Tas nozīmē, ka pie viņas 
parasti skrien tad, kad ļāatri
sina kāds sevišķ! sarežģīts biblio
grāfisks jautājums vai - ļāiz
lūdzas uz māju kāda deficīta grā
mata. 

Arī es un mani grupas biedri 
studiju gados uzskatījām Sarmī
ti par <<savējo». 

Kāpēc mums vislabāk patika 
tieši viņa? 

Grūti pateikt, bet laikam gan 
galvenokārt tādēļ. ka viņa vien
mēr bija ļoti atsaucīga un sir
snīga. Būdami pirmā kursa stu� 
dentL mēs sākuma.· nepratam 
orientēties bibliotēkā. Un tā bi
ja Sarmīte, kas atkal un atkal 
mācīja, kā un kur atrast vajadzī
go literatūru. Patika arī tas. ka 
viņa nekad nepaaugstināja bal
si, pat ja studenti, kas vienmēr 
ir steidzīgi un nepacietīgi, tie
šām <<krita uz nerviem». 

Sarmīte, pati būdama LVU f1l. 
loloģijas fakultātes studente, pa
rasti saprata mūsu izmisīgos lū
gumus pirms kolokVijiem iedot 
uz vienu nakti g.rāmatu (kuru pa
rasti nemēdz dot !īdzi uz mājām, 
jo tā ir tikai viena eksemplārā). 

Tomēr es ievēroju: ja students 
kaut reizi viņ.u piemānija un ne
atnesa grāmatu noteiktaļā laika, 
otru reizi viņš to vaLrs nesaņē
ma, nelldzēja nekādi lūgumi un 
a!zblldinašanās. Sacta attieksme 
atr! d!sciplinēja un !emācīja cie
nīt otra cilveka uzticibu. 

Viss, ko es šeit pastāstiju, pro. 
tams, tikai ļoti nepilnīgi rakstu
ro Sarmīti Liepiņu. Varētu teikt 
- ta ir Sarmīte studentu skatī
juma. Bet kāds būtu viņas port
rets darba biedru skatijuma? Un 
es devos pie bibliotēkas vadītā
jas M. Okrašinskas. 

�Ar Sarmīti iepazinos 1959. 
gadā LVU sagatavošanas kursos, 
kad viņa vēl strādāja F.undamen
tālajā bibllotēkā. Jau toreiz tevē
roju, ka viņa strādā ļoti rūpīgi 
un kārtīgi. Nevarētu teikt, ka 
Sarmītei viss padotos viegli, pats 
no sevis, taču meitenei piemit 
liela neatlaidība. Un ko viņa 
vienreiz ir apguvusi, tas otru rei
zi vairs nav jāmāca. 

Vārdu sakot, man viņa iepa
tikās .un aicināju pārnākt darbā 
pie mums. Sarmīte piekrita. Starp 
citu, arī tas mazliet raksturo mei
teni. Darbs Fundamentālajā bib· 
llotēka bija samērā viegls un ... 
vienmuļš. Praktiski tas aprobežo
jas ar pieprasījumu saņemšanu 
un grāmatu izsniegšanu. 

Cita lieta - pie mums. Prak
tiski te bibliotekaram ļāprot viss, 
!īdz ar to darbs ir interesantāks, 
bet arī nesalīdzināmi g:rūtāks. Un 
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ja ņem vēra, ka Sarmīte visu šo 
laiku mācijas neklatlenē, tad, 
šķiet, ir skaidrs, ka vlņai vaja
dzēja stingri iedalīt savu laiku; 
lai visu paspētu. Vispar ši met. 
tene nepieder pie c!lvēkiem, kas 
caur.u dienu nopl!vinās un tll arl 
neko nepadara. Sogad Sarmlte 
pabeidza universitati.• 

Es neapdomīgi pajautāju, vai 
Sarmite arī turpmak strādās mū
su bibllotēka. M. Okrašlnska gan
driz sadusmojas: cProtamsl Ak 
jūs domajat, ka te ar augstilko 
izglītību nav ko darit? Lai pras
tu orientēties visa taļa literatūra, 
kuru mēs izsniedzam, zināšanu 
nekad nav par daudz. • 

Tad es atcerējos - biblloteka 
nereti var dzirdēt: cMan, lūdzu. 
K;reškovu. nu to daļu, kura ir 
par bezūdens šķid.umiem.• Un 
Sarmītei japrot vienmēr sameklet 
tieši vajadzīgo gramatu, jāprqt 
pateikt, kura žurnāla meklēt rak
stus par tādu un tadu ļautaju· 
mu, jāprot . . . Jāprot bezgala 
daudz. 

Un ja no mūsu fakultātes blb
liotēkas cllvēki aiziet labā gara
stāvoklī un apmierinātl, tad tas 
liela mēra lr arī vecākās bibllo
tekāres Sarmītes Liepiņas no
pelns. Jo, Sent-Ekziperi vārdiem 
runājot. ir viena patiesa grezni· 
ba: cilvēciskas attlecibas starp 
cilvēkiem. 
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