Aicinām

uz izstādēm

atklāšanas diena. Katrs darba ko<<PSKP XXVI kongresam 26 tri egatavošanos kongresam, par darbaļaužu veltēm šim nozīmīgajam notikumam eksponēti izstādē <<PSKP
XXVI kongresu sagaidot». Izstādei pievienDta kartotēka, kurā apsko·
poti pres ē pubHcētie mruteriāill.
Jau otro gadu mūsu zem ē, atzīmējot Padomju Armijas un Jūras
Kara Flotes dienu, rī!ko masu ·Un aizsardzības darba mēnesl. To institūta pasākumu vidū, kmi veltīti
Padomju Armijas un Jūras Kara
Flotes 63. gadadienai, iekļaujas arī bibliotēkas organizētās tema.ti.skās izstādes. Patreiz varat iepazīties ar vienu no tām.
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 35 gadu jubilejai v eltīta ekspozīcija, kurā stāstīts par republikas zinātniek,u darbu un sasniegumiem.
Lai iepazītu cilvēkru, jāiepazist viņa darbs. Izlasot kādu no N. Ļes
kova stāstiem vai romāniern, rodas priekštats pa•r viņu kā izcilu person~bu krievu lHeratūrā. Ne jau velti M. Gorkijs izcilo XIX. gs. krievu
rakstnieku , atzītu prozas meistaru , sižeta un kompozīcija1s novatoru
Ļeskovu d ē vēja par <<V;i·rda burvi>>. N. Ļeskova 150 gadu jubilejai
veltītā iz s t āde būs vēl viena tikšanās ar šo vārda māksllnieku.
J. Grota rakstu .sēj•umus TOkā turot, pāršķi.rstot un lasot dzejas lappuses, gr,ibas pateikties dzejniekam par dziju pārdomu svētkiem, ko
viņš mums dāvā. Izstādē <<Es bagāts pār pasauli eju , ik pllienā jūru,
lat smeltu. ... » veltīta dzejniekam, LPSR Nopelniem b ag~ taj a m kultūras darbiniekam J. Grotam, kuram šogad atzīmēsim astoņde sm it gadu jublleju.
Atra:.t savu domu, savas jūtas mūžīgajā, patiesa jā - tāds ir
rnāksl a~: uzdevums. So uzdevumu savos darbos veiksmīgi · risināj is arī
g leznotājs Ge, ·kuram februārī aprit 150 gadu jubileja. Ge ir pirmais
krievu gleznotājs, kas ar lielu, vēl nebijušu ekspres ivitāti krievu
māJkslā, savas idejas, zemnieku dzīves uztveri, tai snības ideālus un
tlcī:bu cillvēka augstajai misijai veiksmī;gi pauž savos darbos. <<Glezna.- tas nav vā rds . Tā dod vienu m in ūti, un šajā m i nūtē jā būt visam,
ja nav - nav arī gleznas>> - šos uzska:tus Ge savos mākslas darbos
pilnīgi arotaisnojis.
«CHvēiks i·r noslēpums. Tas jāatklāj, un, ja tu šī nosl ēpUrma atklā
šanai ziedosi visu dzīvi, nesaki, 'k a esi velti zaudēj.ts laiku. Es izdlbinu šo noslēpumu, jo gribu būt cilvēks>>. Ap s t ip rinādams šo v ārdu
patiesumu . F. Oostojevsk1s rad īj is t ā dus romānus, kas ikvienu J a sīt āj u
sa.ista ar dziļo cilvēciskumu, humānismu. Dostojevska atcerei veltīta
izsUide, ar kuras eksponātiem iepazīstoties , būs iesp ē ja iedziļināti e s
un ivprast tās oHvēciskās problēmas, kas mūsu sarežģītajā gadsimtā
iz.jūtamas tirk.pat .sāpīgi kā 'rakstnieka dzīves laikā.
Visa:: šī s izstādes varat apskatīt Ļ e ņina ielā la, 425. istabā !īdz
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lektīv.s tā.pēc strādā pēc devīzes:
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