lVIILOT CILVE,KUS UN GRAMATAS
Minjona Okrašinsika sa.vā grā
ma·tu valsHbā (institūta bibliotē
kas Ķīmijas fakul'tātes
filiā1ē)
lenāc
· a 195D. gadā. Toreiz jauna
jai specialistei 1bLja tikai . viena
kolēģe un četrreiz
mazā:k stu
dentu, kas lasīja '.Jpe.ciālo litera
türu. Bibliotēka
augusi un pa
plašinājusies
t�pat ikā visa6 in
sUtūta .nodaļas. Malnījušies dau
dzi kadri, bet vadHārja
nu. jau
gandrīz •piecpadsmit gadus strā
dā turpat.
- Tā ir mana īstā vieta. saka Minjona Okrašinska. Tas ir
aktivs darbs ar ci,Jvēkiem, tā ir
palīd.zība cilvēkam.
Lai varētu
bibliotēka strādāt, ir jāmīl abi:
gan cHvēks, gan
g,ra.mata, tur
klat jābüt ,gaišai ,ga,)vai un arsam
prātam. lai Sipētu pēc ,iespējas
atri sniegt 'lasītājam
bihliogrā
fiskas izzinas vai sameiklēt kā·du
grāmatu.
Bibliotekāre aizvien rcentl.usies
papla.šināt savas zināšanas: strā
dājot ieguvusi
speciālo augstā
ko izg!Hību, esot komandējurnas
citās augstskolās.
rcentusies sa
skaUt to ,pozitīvo, ko derētu ie
viest pie mums.
Kā jau minĒiju, šo daudzo ga
' J laikā mainījušās !lmlēģes, un
tad Mi,njonai Okrašins:ka.i ir va
jadzējis bū<t skolotājas, audzinā
tājas lomā. Vienam otram bib
liotēka bijusi arī
pirmā dal'ba
vieta, tad vajadzējis arpmācH ne
tikai speciali.tātē, bet -ieau
. dzināt
vispār pareizu attieksmi, t. i., go
dlgumu pret
darbu, precizitāti.
Minjona Okrašinska uzskata, ka
bibliotekāram jābüt punktuālam,
jo katra kjüda maksā naudu. Var
arī īpaši nemīlēt bibliotekāra dar
bu, bet tas ir jāveic apzinīgi.
- Atceros, - stā�ta biedre

Protams,
'] arun ā
par to. ka
atbi·ldības sa.jū.tu Minjon a Okra
šinska audzina
arī
•sturdemtos.
Kaut .vai attieksme pret deficī
tām grrāmat1 ām.
Ja izdodas pa
nākt, ka students vadās pēc prin
·bet arī ci
cipa: ne tikai man,
tiem, tad �par pülēm ir gūts gan
dar�jums.
- Bet ja studentā jūt neap
mierināt1bu, - saka bihliotekā
re, - tad runāju tikmēr, d<amēr
viņam IJ<iļū·st skaid:rs. ka mēs ne
esam ļauni. bet stin·gri. Ķīmijas
lirteratüru taču tpie mums nāk
lasīt cilvēlki arī no unlversitāotes,
Zinātņ'U aikadēmLjas,
Medircīnas
lntstitūta.
. . . Kad
darba
diena
bei
gusies, Minjona Okrašin'ska vai
nu viena, vai kopā ar savām ko
lēģēm, kuras pašreiz ir četras.
dodas uz kādu
mākslas izstādi
vai teātra j,zrā.di.
·

·

·

M. Okrašinska.

OkrašinsKa, - pie mums atnā
ca s·trādāt studente celtniece Inta
Ruk
' a, kaut arī rtā ,nebija viņas
speciaJ: itāte, bet meitenes rakstuc
rā bija prasrba strā·dā•t a.pzinī,gi.
Manas kolēģes bijušas arī ta.ga
dējā rektora
referente
Terēze
Bojari!llova un ĶimLjas fakultātes
informatore
Valentīna
Janu
ševska, 'Clik zinu, arī tagad vi
ņa.s ir labas darbiniec
r es. TMad.
kaut arī mainījusies S[leciaJitā
te, pieeja darbam ;palikusi. Un
tas mani Iepriecina visvairāik.

- Teāit:Ti
ļoti
mīlu, - at
zīsta's mana satrunu biedrene, __;_
dzīvais vār
· ds ir
nesailīdzināmi
iedarbīigāks 1par 1lasRo.
Sevišķi
tuvs man drāmas .teātris un ope
ra. Labas lzrādes
[aiikā ats'lē
dzos no ikdienas, māiksla dod lie
lu ga.ngu spē!ku.
Bet vasarā ceļojuml, ceļoju
mi. Atkail ja•uni
draugi. Ja sa
stap
. ts interesants
cilvēks, pēc
Minjonas Okrašinskars
domām,
nav iespējams
nesatrakstīt.ies ar
viņu pēc tam. Nav SIVarīgi, kādas
profesijas
pārstāvLs
viņš
ir,
svarīgs ir cilvēci'skums.
Un par rtām
rcl,Ivēciski laba
jām ī•pašibām, kas ir
Mindonā
O:krašinskā,
vinu
.ciena darba
'
bied·ri, studenH. draugi - tāli
un tu,vi.

A.BUKA

