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6. setplembri savu dzīves un dar
ba jubf.le.ju af.zunē müsu zinMnistkās biblio.tēlws
direktore
Dzidra
l(opti
ar
griir�wltt
Tomsonc!.
noietī
divdesmit
ptect
ra z erll ,
·skaisti, mp.ju, .prieka un nemiera
1pilni darba gadi, 110 k u riem div
desmit vie mt j ubilarc ir bib/iotēkas
·direktor e.

1

daŗba stpeciāiisl'iem gan müsu ze
tme, gan
• tirzemēs.
Par ilggadigu un
nevainojamu
darbu Dzidra Tomsone
a.pbalvota
ar jubile.jas medaļu
�Par
darba
varon1bu», PSRS l(u/tlüras minis
fn'j as u.n PS.RS Aug
. stākiis un vi
dē.jās sopeciQ/ās iZ1gli•libas minisl.ri
jas nozimiiēm �Par
letcamu dar
bu», snciālislisktis sacensibas u.z-

Vadi/ biiJ!iotNw, kwas fondos ir
vairti•k nekti ,pusotra miljona sēju
tmu un lw ra a,p/wbpo 17 300 l asitā
.jus, vadt,f 105 ci/,vē.ku lielu !t o /ekJ/t -

gr āmatu

kopā

varēlii.ja nozimītēm, ministriju go
da rakstiem un diplomiem.

. ürziniil insliluda .profilu, siu-.
,vu, p
z inātnisko
denlu, mtici!Ju Qpēlw,
vajadzt
i nformaltt• LIS
darbinielm
bas - tas ir gnī•ls •tW albitdigs
prasŗļ
diendienā
pie.ntilwms, kas
nealslā!Jslošu e.nerģiju, darba pras
mi un zināšanas 'i!isos bibliotēkas
darba Jawlāju.mos.

Ja als.fw.tāmies 20 .gadus atpa
J?al kad Dzidra Tomsone sii1ka va
dt ' bib/iolēku ar l.JO 000 sējumu
lielu fondu un 12 darbinie•ku ko
lellltvu un ja saltdzinarn to ar paš
tad
rādiliijiem,
darba
reizējiem
droši ī.!ara/It a•p a/vo t, ka vinas de
vums sabiednb i nav mazais. Sa
instituds, �·ietl
;a /aikil izaudzis
padsmil reizes pieaudzis bibliot�
!tas fonds, vaira.ft nekā lns ret
zes - lastlai·u skai/s. �Til< sauja
rŗŗaudu bij', ...:._ /tads fuāš ņ ut/IS /au
i
šie Rai�w vardi vis/abtk
raksturo instituta un !Jib/iotēkas
.piere
atlis•ltbu, direktores· darba
bagāliniišat10S.
dzes un zināšanu
Vinas v
. adtbā organizē•!Ī briviis pie
e,jds fondi, izveidots inslitü.ta in
ptln'l}e�dotas
fortnācijas dienests,
darba tnl'lodes, kā rezullala btb
/ioiēka vairāf<i!tārl i<>guvusi ,p irmos
tpakā•pes dip/omus un bijusi uzva

i

<J
;

kli»

rēlāja

l'issavienibas slwtēs.

Jubilc1re ī.•l'ic Ne!u un albildigu
sabiedrisku darbu. Vina ir PSRS
.4ugsftil(ās 1111 vidi!jās 'speciāltis iz
gftllbas ministrijas un PSRS Kul-

Pilnigi atdodot sevi . da rbam vi
ņa bt:bfiotēkas darbill'iekiem neno
gust
. oši
cenšas iem ii ci/
mt!ēt sa-

vu profes�ju,
.türas tm:nisJrijas vai·rāku komisiju
se.liciju locekle, Latvijas Valsts p/ā
na starpresoru bibliolēku komisi
j. as selici.jas prielišsēdēiāja, Latvi
jas republikas Augstāktis un vi
dē,jtis s peciāliis izglīlibas minis-tri
jas melodisliās padomes bibliolēkil
komisijas prie/i<šsēdētāja vieJniecf',
!Jel insti t uta - izdevniecības pa
domes !ocellie,
metodis/ļās pado
mes se/ļcijas
priekšsēdēttija,
pa-

mi./igi

ne

V1i enmēr ir daudz a,pm.eklētāju, vis
biežāk mēs viņu redzam ar doktl
menfu nwpi roka gan bibliofēka,

ga.n i-nstitūta, jo
kārtojamas ne
>'kai.tāmas lielas un r i sin timi dati
dzi jaulājwmi.
.

•

•

Septembri,- kad

druvas

un

cil·vēkiem savu ba.�ā

rtibu, kad insfilüta .ŗŗa.ileņi un au
ditorijas

do1111ju un poļu dmudzības
bns J oceJi�/e.

radoši,

savas ziniiša

nas, lai pēc iesp
, ējas labti'k tiktu
i zp ildt la •prasi.ba �bi!Jliotēlw - la
si ·tājam».
!kdienā
pie direkt ores

diirzi atdod

ar

�/ rādāt

paaugstinā/

biedri

Adminis.fralivais
un
sabiedris,fwis da"bs <paņe.m daudz brivti lai
ka, liitpēc rzinātni:,1ka,j am darbam at
liek tikai vē/ās
vakara
stundas.
Direktore sagatavojusi un nolast
.jusi dau.dz. referātu rep
. ubliktiniska
jās un Vissavientbas konferencēs,
kā an Poliji'i, pub!icējusi rakstus
bi!Jiiotekārajā .presē,
nodibinaj1tsi
radošus kontaktus
ar
bib!iolēku

pieltsl ar nebeid
· z.amajām

sl uden tu čalām u.n smaidiem, Dzid

.ra Tomsone alzimē savu jtLbileju.

Un las ir simbolis.ki, jo an

viņa

atdod citiem savas personibas ba

fļālibu un iet preli

ci!vēkiem ar

atk/titu un vē/igu smaidu..

Soeicam mūsu dirc>klori jubi!ejā!

Zinātniskās bibllotēkas
kolektīvs

