
Komjaunieši pārvieto lasītavas grāmatu fondu. 

MES SPEJAM! 
25. marts Zinātniskajā biblio

tēka bija dzīvespriecīgs un dar
bīgs. Piašās macības literatūras 
lasitavas telpās skanēja līksma 
mūzika, jautri smiekli: 33 bib
liotēkas darbinieki komjau
nieši, pirmie institūtā ienesa 
Vissavienības komunistisko sest
dienas talkas leskaņu. 

Komjaunatnes talka, šoreiz 
jau otrā institūta bibllotēkas 
vēsturē, slik veidoties par tradī· 
ciju. Zinātniskās bibliotēkas 
komjaunatnes birojs daudz pūļu 
velta, lai salledētu un savstar
pēji tuvinātu jauniešus, cenšas 

lepazit viņu raksturus un inte

reses. 

Un kopēJa darba visspilgtāk 

Ai ci nam uz 

L. LINKüNA foto 

izpaužas katra komjaunleša aiz
rautība, entuziasms, atraisītība 
un spējas. Sī diena tuvināja 
mūs, sarunās uzzinājām, ko korn
jaunieši vēlētos redzēt, dzirdēt 
un paveikt. Bet galvenais, manu
prat, svarīgākais - mēs lieliski 
sapratāmiesl 

Padarīts daudz. Ar komjaunie
šu palīdzību vienā dienli izre
montēja lasītavu. No rīta meite
nes atbrīvoja lasītavas plauktus 
no gramatam, pēcpusdienā, tās 
sakārtotas un atputekļotas, novie
toja atpakaļ pie spodrajām sie
nām. Pārvietoti tika vairāk ne-
kā 36000 sējumu. 

Iegūts daudz. Un leguvēji ir 

visi: komjaunleši, bibllotēka, la· 

sītāji. Ikviens todien izjuta ma
ģisko vlirdu: <<Mēs spējam!>> 

L. BLUMBERGA 

izstademl 

Sākot ar 1971. gadu Zlnlitniskā blbllotēka alzsāka lzstāžu ciklu 
<<Jums diplomandi». Tā mērķis - palīdzēt diplomandiem diplomu 
tzstrādāšanas darbā. 

Arī šaja mācību gadā, atsaucoties uz katedru pieprasījumiem, bib
llotēka organizē šāctas izstādes. I"eņ:na ielā la, 4�5. istabā ar dlp
lomprojektēšana! nepieciešamo un pap!ldus literatūru var iepazīties 
instrumentu ražošanas, daudzkanālu e1ektrosakaru un aparātu būves 
specialltāšu studenti - diplomandi. 

Z!nātniskās lasītavas telpā - Ļeņina ielā la, 423. istaba studen
tus un pasniedzējus var interesēt izstāde <<Darba aizardzība>>. 

Ar šīm ekspozīcij ām var iepazīties līdz 11. aprīlim. 

Par gatavošanos L!elās Oktobra soclāl!stlskas revolūcijas 60. ga- 1 
dadienai, par padomju tautas sasniegumiem ekonomiskajā, soc:āla- 1 
ja un kulturas dzīvē informē izstāde <<Lielās Oktobra soclālistiskās 
revolücijas 60. gadadienu gaidot>>. Tā darbojas pastāvīgi Ļeņ:na 
!ela la, 425. istabā. Eksponētā literatūra regulāri mainās, atspogu
jotl jaunākie un svarīgākie mater!ā!!. 

7. aprī!ī pulksten 15.00 mūsu institūta aktu zālē interesenti va
rēs tikties ar pazīstamo skolotāju un rakstņ.ieku, LĻKJS prēmijas 
Jaureātu Andreju Dripi. Sakarā ar šo not!kumu Zinātniskā bibliotē
ka organizē literatūras izstād!, kas iepazīstinās ar populārā prozaiķa, 
dramaturga un publicista, lieliskā audz:nātāja dzīvi un literāro dar
bību. Tā izlikta Ļeņ!na ielā la, 425. istabā no 7. !īdz 25. aprīl!m. 
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