VIENAS DIENAS LASĪTĀJI
Lai studenti sekmīgl
varētu
mācīties,
institūta
zinātniskā
bibliotēka katru gadu lielā skai
tā iegādājas
mācību grāmatas.
Ar laiku daļa no tām nolletojas,
bet daļu pazaudē
lasītāji.
Ne
N"ienmēr
nozaudētās
grāmatas
var aizstāt ar līdzvērtīgām.
Tā,
piemēram, M. Strugacka un B.
Nadenska
4:Vispārīgā ķīmija�·
bibliotēkā
bija
iegādāti
475
eksemplāri, bet 1970. gadā no
tiem
palikuši
tikai
:.l34. No
J. Rāta «Tēlotājas ģeometrijas�
255 grāmatām 1970. gadā bib
liotēkas plauktos vairs bija tikai
154. So faktu
dēļ
atsevišķas
mācību grāmatas kļūst par defi
cītu un studentiem tās jasadala
ar talonu palīdzību.
Mācību grāmatas ne tikai no
zaudē, bet arī bojā: tām izgriež
lapas,
diagrammas, zīmējumus.
Tā Celtniecības fakultātes vaka
ra nodaļas studente L. Titarenko
pirmā saņēma G. Ickeviča u. c.
autoru «Palīglīdzekli uzdevumu
risināšanai
materiālu , pretestī
bā>>.* bet
nodeva
atpakaļ šo
grāmatu sabojātu,
ar izplēstām
45 lappusēm.
Tās pašas fakul
tātes
studente
N.
Grigorjeva
macību
grāmatu
M. lvanova
4: Mašīnu detaļas>> *
arī
nodeva
sabojātu, puse
no
tas bija iz
plēsta un tās vietā iesieta daļa
no citas grāmatas. Sai studente!
izteikts rektora stingrais rājiens
un viņa izslēgta no
bibliotēkas
uz visu mācību
laiku institūta.
Bet Mehānikas un mašīnbūvnie
cības fakultātes V kursa students
G. Cokkadi nozaudēto kopmītnes
bibliotēkas grāmatu
centās at-

vietot
ar analoga
nosaukuma
grāmatu no macību
literatūras
abonementa, iepriekš to attlecīgi
«apstradajot>>: izdzēšot bibliotē
kas zīmogu, šifru
un
izplēšot
pusi no tltullapas.
.S1s pašas fakultātes V kursa
students V. Surikovs neatpallka
izdomas ziņā. V. Surikovs vllto
ja pārreģlstrēšanās zimogu savā
Jasllaja
kartē.
Abiem
izteikts
rektora stingrais rājiens un viņi
izslēgti no bibliotēkas uz visu
mācību laiku.
Mūsu studenti
bojā ne tikai
institūta bibliotēkā saņemtās grā
matas. Grupa Celtniecības fakul
tātes studentu līdzīgi rīkojusies
V. Lāča vārdā nosauktajā Latvi
jas Valsts bibliotēkā. Kā vienī
gais grāmatu bojāšanā gan atzi
nās V kursa students J. Boļša
kovs, kurš atlīdzināja bibliotē
kai zaudējurnu. Arī viņš ir iz
slēgts no bibliotēkas,
bez tam
viņam izteikts rektora stingrais
rājiens.
Ar šādiem barbariskiem grli
matu bojātājiem bibliotēkas dar
binieki turpmāk regulāri iepazīs
tinās
«Jaunā Inženiera� lasītā
jus. Viņu
skaitu
«kuplināsim�
ar lasītāju-parādnieku sarakstiem,
to studentu uzvārdiem, kas ne
ievēro mācību grāmatu lietoša
nas termiņus un !īdz ar to trau
cē normālu
mācību procesu ciT. GIZE,
tiem.
zinātnlskas blbllot�kas māclbu
literatūras abonementa
vadltāja
•
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