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Ko lasa pirmkursnieki?
Pagājušaja
mācībti
gadā
ka - it Ipaši abu,
krievu un
,institūta zinlitniskā biblio,ēka
latviešu, plūsmu
me�tenes
(96
ol'ganizēja pirmkursnieku apun
82 procenti), bet· puiši vai
tauju, la1 no:,kaidrotu, kas virāJk aizrau;as ar zlnātnisko fan
ņiem palīdzējis izvē.ēties attastiku un piedzīvojumu literatū
ru (64 un 52 procenti).
tiecīgo prore..ij<u, kādu litera
tūru viņi visvairāk lasa, kāda
Abu plūsmu
studenti iecienl
tematika interesē šos jauniejuši ārzemju rakstnieku darbus,
šus,
kadas
bibliotēkas
stJUto ap:Iecina atbildes uz jautāju
miem par mīļākajiem
rakstniedenti apmeklē u. tml.
AnkeLēsanā
tika iesaistiti
kiem un pedējā laikā la·sītajielll
339 visu fakultāšu pirmā kurdarbiem:
biežāk
minēti
aiz
sa dienas nodaļas studenti.
robežu autori (Dž. Londons,
0.
Diferencējot jauniešus pēc ap·
Ba:zaks,
E. Zolā,
T. Dreizers,
mācības
valodas
un dzimuma
V. lgo, Dž. Golsvertijs,
G. Moprincipa, uzzinājām,
ka liela.kā
pasāns.- E. Hemingvejs, Ē.
Redaļa aptaujāto - 81,5 proce11m<H'ks,
Stendāls)
un to
dar
U, izvē:oties specialitāti, vadījuhi. :
šies pēc pašu interesēm, otrajā . .
No arrketēšanas datiem jāseci
vietā
izvirzās
vecāku, radiniena, ka studenti
seko jaunāka�ai
literatūrai: grāmatas, kuras minē
ku, draugu vai paziņu ieteikumi
- 18,6 ·procenti. Radio, televī·tas kā pēdējā laikā lasītās, iznā
kušas nesen. La:tviešu plūsmas
zi1as pārrai:dēm un rakstiem presē
lielāku
vērību ,pievērsuši
pirmkursnieku visvairāk
lasītie
krievu, mazāk - latviešu plūsdarbi bija E. :Luk�ans'ka «Neuz
varētais»,
«Memento mori», v.
mas studenti
(4,15 un 1,4 procent!). Anketēs. minēti arī citi
Bodsforta ·:<<Svešinieks»,
Dž.
Londona kopotie raksti, K. Out
ieme�>:i, kas sekmējuši kādas spesas «Pasau:īgq
prieku
dārzsl>,
ciaii:tātes izvēli, piemēram, mazs
konkurss iestājeksāmenos, skalokrievu
p;ūsmas
studentiem tāja autoritāte - īpaši tas atV. Ivanova
<<Mūžīgais
aicinā
tiecināms uz
Ķīmijas fakultātes
jums;),
A.
Tolstoja
<<Sā:pju
studentiem. Bet
dažiem
pirmceļi» (te jūtama daudzsēriju telekursniekiE!m specialltātes
izvēli
vīzi;as filmas ietekme), kā arī
E. Zolā, 0. Balzaka un A. Dirnā
noteikusi
vienkārši
nejaušība.
Pētot jautājumu
kompleksu
darbi.
par dažādu literatūras veidu laVispopulārākais rakstnieks vi
sīšanu, jāsecina,
ka priekšroka
su ,grupu pirmkursnie:kiem izrā
tiek dota daiļliteratūra, tai seko
dījās
V. Lācis,
otrajā
vietā
populārzinātniskā,
tehniskā
un
ierindojās
Dž. Londons, trešajā
sabiedriski po:itiskā
literatūra.
- A. Dirnā. Latviešu plūsmas
Lielā'ko daļu pirmkursniekti vlspuiši un meitenes
bieži minēja
vairāk interesē mūsdie.nu tematiA. Dripes darbtis.
·
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Dzeju lasa 10 procenti abu
plūsmu puišu
un 40 procenti
rneiteņu. La·tviešu grupās iemī
ļotākais dze;nieks - I. Ziedonis,
. is, D. Avo
nosaukti arī 0. Vāciet
tlņa, Rainis, A. Oaks, A. Puš
kLns, M. Ļermontovs, A.
Bloks,
R. Tagore. Krievu
grupas vis
biežāk minetie A. Puškins,
M.
Ļermontovs, . J. Jevtušenko,
S.
Jeseņins,
A.
Bloks, H. Heine
un J. Gēte.
98 procenti aptaujāto lasa sa
biedriski politiskos, l!terāros un
populllr:iinātniskos žurnālus. Lat·
viešu plūsmas studenti visbiežā:k:
m:nē;a
žurnālus
«Kamgs»,
«Liesma>>, «Zvaigzne», bet krie
vu
«Junostj», Roman-gaze
ta>>, «Nauka i žizņ>>, dnostranna
ja JLteratura>>.
Secinājām, ka 74 !Procenti ap
taujāto lasa grāmatas un žurnā
lus krievu valodā,
54 procenti
latviešu valodā,
8 procenti
lasa :citās valodās: ukralņu, poļu,
lietuviešu, lgauņu, angļu,
fran
ču.
73 ,procenti p
. lrmkursnieku li
teratūru lzvē:as pēc draugu un
paziņu ieteikumiem, 33 - seko
jot reklārnai presē un te:evīzijā,
20 procenti
pēc
li-teratūras
sarakstiem, 11
meklē biblio
tēku ka<talogos un kartotēkās, bet
9 procenti vadās pēc bibliotekāra
ietei,kumiem.
Pētījumā iegūtie rezultātl, vēl
reiz izna:izēt!, ļaus izdarīt attie
cĪ'gus secinājumus, kas
veicinās
zinātnis:kās
bibllotēkas
mūsu
turpmāko darou ar lasītāju.
M. Z{JBKOVA
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