
Kāpēc pietrūkst grāmatu 

1200 studentiem? 
RPI zinātniskās bibliotēkas lie

tošanas noteikumos teikts, ka 
maCibu literatüru izsniedz uz vie
nu semestri. Katra mācību gada 
ue1gas, ne vēlak par 15. juliju, 
lasMtjiem J::\nodod visas saņemtās 
mauuu gramatas. Noteikumos ari 
atwnēls. ka vasaras brīvlaikā Yai 
razosanas prakses laikā mācību 
grām;;tas izsniedz tikai ar dekā
na atj auju. 

'l'a<:u liela daļa studentu šos no
teikumus neievero un sanemtās 
grāmatas bibliotēkai nodod ar 
uelu nokavēšanos, dažkārt pat 
pec vai rākiem semestriem. 

Lük, daži skaitļ!, kas paši par 
sevi runā skaidru yalodu. Piemē
ram. pēc 1972./73. mācibu gada 
2180 studenti nav nodevuši 
15 300 mācību grāmatu! 

Visvairak parādnicku ir Rīgas 
neklātienes Vispārtehniskajā fa
kultātē (545) un Rlgas vakara 
Vispārtehniskajā fakultātē (315). 
Tacu arī dienas nodaļas studenti 
vairākās fakultātēs daudz neat
paliek: Celtniecības fakultātē, pie
mēram, grāmatas savlaicīgi nav 
nodevuši 240 studenti, lVIehanikas 
un mašīnbüvniecības fakultātē -
136, Elektroenerģētikas - 135, 
Radiotehnikas un sakaru fakultā
tē - 120. Aiz šim fakultātēm ir 
lVlehānikas un celtniecibas vakara 
un neklātienes fakultāte, kur ne
klātienes nodaļā ir 112 parādnie
ku, vakara - 80, Elektroenerģē
tikas vakara un neklātienes fakul
tātes neklātienes nodaļā - 102, 
vakara - 79, Aparātu bü.ves un 
automatizācijas fakultātē - 110 
parādnieku. Nedaudz apzinlgāki 
ir nākamie ķīmiķ! - 71 parād
nieks, Inženierekonomikas fakul
tātes studenti (60) un Automāti
kas un skaitlošanas tehnikas fa
kultātes studenti (38 parādnie
ki). Diemžēl ne par vienu fakul
tāti nevar teikt, ka tās studenti 
grāmatas bibliotēkā nodevuši pa-
redzētajā laikā. . 

Uz <<ilggadigo» lasitāju fona 
sevišķ! izceļas Aparātu bü.vniecl
bas un automatizācijas fakultātes 
IV k. 568 K grupas students 
Aleksandrs Artomjonovs (3!) grā
matas) un IV k. 1104 K grupas 

studente Lonija Strauta (26 grā 
matas), Inženierekonomikas fakul 
Ui.tes IV k. 1709 K grupas stu 
den te Tamā ra Drozdova ( 1( 
gramatas) un 1709 K2 grupa� 
students Boriss Skorohods ( 1 'i 
gramatas), Radiotehnikas un sa 
karu fakultātes IV kursa 701 gru 
pas students Valerijs Kihtenk< 
(19 grāmatas), 708 K grupa� 
students Aleksandrs čeremušlm 
(12 grāmatas), Mehānikas un ma· 
šinbūvniecibas fakultātes IV k. 
501 L grupas "Students Andris 
Abele (27 grāmatas), Celtniecī
bas fakultātes III k. 1208 grupas 
studente Silvija Zīla (20 grāma
tas). 1206 grupas studente N atā
lija Neilande ( 19 grāmatas). Au
tomātikas un skaitlošanas tehni
kas fakultates Ir k. o06 grupas 
students Egils Fortiņš ( 31 grā
mata) un IV k. 647 grupas stu
dents Konstantins Meļņikovs (24 
grāmatas). 

So parādnieku sarakstu varētu 
turpinat. 

Liela daļa grāmatu ir nozau
dētas. Biblioteka spiesta ik gadu 
no mācibu literatü.ras fonda iz
slēgt vairāk nekā 5000 studentu 
nozaudētu mācību grāmatu. 

Sie nekārtigie un neapzinigie 
studenti dezorganizē māclbu lite
ratü.ras abonementa darbu. Biblio
tēkas darbiniekiem tie atņem 
daudz laika, ko varētu veltlt la
bākai mīi.su lasītaju apkalpošanai. 
Pats ļaunākais ir tas, ka šie pa
rādnieki atņem iespēju apmēram 
1200 studentiem bü.t pilnīgi no
drošinātiem ar vajadzīgo mācibu 
literatūru. 

Acimredzot bibliotēka büs 
spiesta pret šiem nekārtlgajiem 
lasītājiem lietot <<Arakčejeva me
todes>>, tad cietis visa studentu 
grupa, kurā mācās šie <<ilggadi
gie>> parādnieki: proti, šis gru
pas mācibu grāmatas nākošajā 
semestrī saņems pēdējās. 

Varbūt jüs varat mums ieteikt 
labākas un iedarbigākas ietekmē
šanas formas? 

T. GIZE, 
mācību literatūras nodaļas 

vadītāja 


