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BIBLIOTEKA MANI DARBA GADI 
Nesen zinālnishās bibliotelws direldora vietniecei Valen!rnai Gusts� 

nei aiZĪil'ejiim svarīgu dztves un divdesmit piew bibliolel:āro darba r,adJ 
jubileju. 

Divdesmit ļ!ieci gadi... Tie noslrādāti mūsu repub!ilws divu au[,'SI 
<;/wia - P. S/učlws Latvijas l'alsts wu·versilātes un Rīŗ,as Politeltnist 
insiitüla zinātniskajās bibliolēkās. Vairāk nekā piecpadsmit dzives fša. 
aizritējuši ciešā lwnlaktā ar last!Liju, strčidtijot universilātes zinālniskaj. 
bibliotekci par lasītavas pārzini, bet inslilūta - par zinātniskās, sabidt 
r:ski polilisilēis an daiļliteralūras nodafas t•ad;ttiju. Daudz enerģijas 1 
Gustsone iegaldījusi, lai uzlabotu augstskolu bibliotēlw lastltiju apkalp� 
santt. Jubilare nav sevišķī rēļ1inüjusies ar savu brwo laiku: liela d · 
lēi veltīla lasišanai, lai operalīvi izseholu jaunākajam daiļlitera!ürā, prt 
tusi rast labu kontaktu ar lasitājiem, ieteilwsi vi1;iem vertīŗ;,ālw, inter� 
santüko, svarīgālw. 

Pēdējo desmit ŗadu laihā V. Gus/sone veic zinātniskās biblioiēkas d 
rektora vietnieces pieniikumus. Tas prasijis daudz spēka, energ·ijas un1 

dosas izdo111as. Vi�1ai sakām paldies par piilēm, lws ieguldītas zināltlir 
/iüs biblioiehas tāltif<ā izaugsme. Jubilāre organizejusi bibliotefws dll!b 
niehu an LVU studentu- jauno bibliotekāro speciālistu ražošanas kr 
li[ikcicijas celšanas pasālwmus, pilnveidojusi bibliotekas zinātnisili met 
disko darbu, vadīju.si nodaļu darbu, ap111ācījusi studentus «Zinālnisl 
tel:nisluis informācijas pamatos», izstrādtijusi apmiicibas procesam nepil 
cie5amos mācību līdzekļus. Vi(J.as vadībā rostgi darbojas zināinisk! 
biblio/elias metodisl1ā un izdevniecības padome. 

_ 

Jau vairāk nehā divpadsmit gadus V. Gus/sone ai<Livi piedalās nev� 
bibliolekas, bet arī institūta sabiedrisfwjā dzīve. Vi�w. bijusi re/1/or 
arodbiroja priekšsedētāja, zinātniskās bib!iolekas partijas grupas orgn 
zatorc, reklorāta partijas biroja locelcle un rektorata partijas biroja s 

re/lira vietniece. !(opš 1971'. gada 11. Gus/sones vadībā jütami aktivi 
jusies instilüta Grāmalu draugu biedriba. 

J ubilāre ilgus gadus rosīgi darbojas arī vairii!w biblio/elw padom 
sasliivā republikas merogā. Par laba darbu un aktīvu sabiedrislw da.rbih 
V. Gustson.e apbalvota ar \1. !. Ļe(lina 100. dzimšanas dienai vel!� 

medaļu, saņēmusi 1974. un 1976. ŗ;a.dā sociālislisilās sacensības uz;1 

retāja .nozīmili un PSRS Augstāl<ās un videjās speciülās izglī/ības 1 

nistrijas Goda rak.slu. 
Saharā ar jubileju \1. Gustsonei par labu darbu un ahlīvu sabiedr' 

ko darbību pasniegtī LPSR Au[;stāl1iis un videjiis speciiiliis izglif1bl 
ministrijas un LPSR I(ultüras ministrijas Goda ralisli, kā arī izlei 
paleicība. ar rektora paveli. Vi'ņas ģīmetne ievietota institüta Goda gu 
malā. 

Zinālnisl1ās bibliotēkJis lwlektīvs jubilārei novel stipru veselibu, la' 
personīgajā dzīve, n.eizsīkstošu. enerģiju un daudz raženu, radošiet!l 
nalwmiem bagālu darba gadu! Dz. TOMSONE, 

· zinātniskās bibliotēkas direktll 


