Paveikto
vertējot
Nesen zinātniskās bibliotē
kas kolektīvs pulcējās ražoša
nas
sapulcē,
lai
rezumētu
1978. gada sociālistisko sais
tī:bu izpildes rezultātus un ap
balvotu uzvarētājus.

Pagāj ušajā gadā pieņemto so�
ciālistisko saistību mērķis
bija
tālāk pilnveidot lasītāju bibliote
kāri bibliogrāfiskās un informatī
vās apkalpošanas darbu, bibliotē
kas uzziņu
aparātus,
grāmatu
fondu komplektēšanu un organi
zāciju, darbinieku kvalifikācijas
celšanas, kā arī darba vadīšanas
un organizēšanas formas. levēro
jamu vietu sociālistiskajās saistī
bās ieņēma pasākumi, kas bija
veltīti VĻKJS
60. gadadienas
atzīmēšanai.
·

Sociālistisko
saistību izpildē
par labākajām tika
atzītas šā
das bibliotēkas nodajas: grāmatu
krātuve (1. v., n. v. D. lente),
komplektēšanas nodaja
(2. v.,
n. v. J. Vētra) un zinātniskās,
sabiedriski politiskās un daiļlite
ratūras nodaļa
(3. v., n. v. L.
Golvere).
Uzvarētāju nodaļu
kolektīvi
apbalvoti ar goda rakstiem, bet
grāmatu krātuves kolektīvs vēl
arī ar ceļojošo vimpeli «Labākā
bibliotēkas nodaļa».
1977. gadā institūta zinātniskā
bibliotēka piedalījās Vissavienī
bas bibliotēku darba skatē, kas
bija veltīta Lielās Oktobra so
ciālistiskās revolūcijas 60. gada-

Ceļojošā vimpeļa
tuves kolektī vs .

ieguvējs

dienai. Par skatē gūtajiem panā
kumiem zinātniskā bibliotēka ap
balvota ar LPSR Augstākās un
vidējās speciālās izglītības mi
nistrijas pirmās pakāpes diplo
mu, bet bibliotēkas direktore Dz.
Tomsone ar krūšu nozīmīti «Par
teicamiem panākumiem darbā>>
PSRS augstākās izglītības jomā.
Savukārt par nopelniem institū
ta bibliotēkas attīstībā un darba
pilnveidošanā piecpadsmit biblio
tēkas darbinieces apbalvotas ar
PSRS Kultūras ministrijas Vissa
vienības bibliotēku darba skates
organizācijas un LPSR Augstā
kās un vidējās speciālās izglītī
bas ministrijas goda rakstiem,
LPSR Kultūras ministrijas dip
lomiem un krūšu nozīmītēm <<La
bākais grāmatu propagandists>>.
Pie tam astoņpadsmit bibliotē-

zinātniskās bibliotēkas grāmatu krā
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kas darbiniecēm izteikta pateicī
ba LPSR augstākās un vidējās
speciālās izglītības ministra un
RPI rektora pavēlēs.
Gan šos, gan arī apbalvojumus
nodaļām uzvarētājām 1978.
gada sociālistiskajā sacensībā pa
sniedza prorektors mācību un au
dzināšanas darbā J. Saulītis.
Sajā pašā sanāksmē RPI zi
nātniskās bibliotēkas kolektīvs
uzņēmās sociālistiskās saistības
1979. gadam. Arī šogad bibliotē
kas kolektīvs iecerējis
paveikt
ārpus plāna joti svarīgus
dar
bus, kas virzīti institūta galvenā
uzdevuma - augsti kvalificētu
inženieru kadru saģa,tavošanai.
V. GUSTSONE,
zinātniskās bibliotēkas direktora
vietniece zinātniskajā darbā

