
PALDIES! 
Katru gadu daļa studentu dar

ba semestri veic institūta zlnāt
niskajā bibliotēkā. Arī šogad jQ
lijā un septembrī bibliotēkas da
žādās nodaļās strādāja vairāk ne
kā sešdesmit studentu. 

Daudz atzinīgu vārdu nodaļu 
vadītāji saka par Ķīmijas UQ In
ženierekonomikas fakultātes stu
dentu darbu. 

Bibliogrāfijas nodaļā čakU 
strādāja Ķīmijas fakultātes pir
mā kursa 811 L grupas studente 
Lauma Kļaveniece. 

Apz1nīgi, ar lielu centību grA
matu apstrādes noda)ā strādāja 
Ķīmijas fakultātes otrā kursa 
830 L grupas studente Ligija 
Kalniņa un lnženierekonomtkas 
fakultātes otrā kursa 1702 gru
pas studente Regīna Semaško. 
Nodaļas vadītāja par meiteņu 
darbu stāsta: <<Pirmo reizi sasta
pos ar tik lielu un nopietnu pie
nākuma apziņu pret darbu. Ne 
jaunie štata darbinieki, ne ari 
palīgi - studenti tā nav strādA
juši>>. 

Grāmatu krātuves darbinieki 
saka sirsnīgu paldies apzinīga
jam un čaklajam paUgam - Ķī
mijas fakultātes pirmā kursa stu
dentam Andim Pakalnletim. Dar
bā viņš vienm�r ieradās precizi, 
visus uzdotos darbus (fonda- pār
vietošanu un izvietojuma pareizī
bas pārbaudi u. c.) veica ar labu 
izpratni, precīzi un ātri. 

Mūsu Ļenočka - tā par savu 
paUgu Inženierekonomikas 
fakultātes pirmā kursa 1721 K 
grupas studenti Jeļenu Karasjevu 
saka bibliotēkas periodikas sekto
ra darbinieki. Ļena strādāja Joti 
čakli un . apzinīgi, izgatavoja 
1973. gadam pasūtāmās periodi
kas kartotēku, uzrakstīja žurnālu 
reģistrācijas kartītes, iemācī.iās 
sadalīt periodiku bibliotē�s no
daļām un institūta katedrām. La
bus vārdus periodikas sektors 
saka arī par Ķīmijas fakultātes 
otrā kursa 830 L grupas studen
ti Rutu Jungu. Ruta darbā nekad 
nebija skubināma, gluži otrādl 
- bieži pati redzēja, kas darāms. 

Nereti Ruta palika bibliotēkā da
žas stundas ilgāk, lai palīdzētu 
veikt steidzamos periodikas pasū
tišanas darbus. Sektora darbinie
ki Rutu Jungu un Jeļenu Ka
rasjevu gaidīs ·darbā atkal nā
kamvasar. 

Septiņas studentes strādāja zi-
nātniskās, sabiedriski-politiskās 
un daiļliteratūras abonementA. 

Liels paldies par darbu Inže
nierekonomikas 1709 K grupas 
studentēm Tatjana! Rapanovai, 
Verai Hotinai un Ludmila! Hai
dinai, 1709 L grupas studente! 
Agnese! Lazdai, 1721 K grupas 
studentēm Ludmila! Jefremoval 
un Zinaida! Gribulei, Ķrmijas fa
kultātes 830 L grupas studente! 
lnārai Smiļānei. 

Mīicību literatūras abonemen
tā mācību gada beigās vienmēr 
ir daudz darba, jo. no studentiem 
saņemtās grāmatas jāsašķiro un 
jāizvieto plauktos. To ātrāk veikt 
palīdzēja Biruta Stīpniece no 
Inženierekonomikas fakultiHes 
1721 L grupas, Terēze Koro]a 
no 1709 K grupas un Ķīmijas 
fakultātes 811 L grupas studente 
Ruta Graudiņa. 



Bet septembri apkalpot lasītā
jus ļoti labi palidzēja ķīmlķes 
Inta Luste (830 L grupa) un 
Elita Nikolajeva (811 L grupa). 

Pieminēta tikai daļa bibliotēkā 
strādajošo studentu. Jāatzīmē, ka 
arī pārē.lie mūsu palīgi bija dls
ciplinēti un strādāja apzinīgi. 
Raksturīgi, ka tik čakli un labi 
palīgi no studentu vidus līdz šim 
bibliotēkā nav bijuši. Mēs 
viņus pazmam tikai kā la-
sītājus, bet tagad iepazlnām arī 
kā ļoti jaukus un darbīgus jau
niešus. 

Liels paldies par jūsu darbu! 
1. UNGURE, 

zlnātniskās bibliotēkas sektora 
vadītāja 


