
Apkopojot PSRS 60. gadadie
nai veltītās sociālfstiskās sacen
sības rezultātus, zinātniskās bib
liotēkas kolektīvs pulcējās ražo
šanas sapulcē. Soreiz <<Teicama 
darba nodaļas» nosaukumu izcī
nījušas grāmatu krātuve, celt
niecības un arhitektūras, kā arī 
masu un audzināšanas darba no
daļas . Panākumu pamatā - pras
mīgi organizēts darbs un god
prātīga attieksme pret veicama
jiem pienākumiem. Minētās no
daļas vada pieredzējuši bibliote
kāra darba zlnātāji un entuziasti, 
joti apzinīgi un darbīgi cilvēki, 
par kuriem gribam šoreiz ne
daudz pastāstīt . 

Diānas lelītes astoņpadsmit 
darba gadi saistās ar institūta 
.zinātnisko bibliotēku, no tiem 
astoņus gadus veikts sarežgītais 
literatūras sistematizētājas darbs 
un vadīts literatūras tehniskās 
apstrādes sektors grāmatu apstrā
des nodaļā, bet pārējie desmit 
veltīti bibliotēkas grāmatu fonda 
organizēšanai. 

Diāna Ielīte ir centra bibliotē
kas , plašās grāmatu krātuves 
saimniece. Viņas redzes lokā ar
vien ir jautājumi. kas saistīti ar 
grāmatu fonda labāku izmanto
šanu, izveidošanu un · saglabāša
nu . Viņas pārziņā ir arī vairāk 
nekā sešdesmit katedru, kabinetu 
un laboratorijas bibliotēkas . Rū
pīgi un apzinīgi vipa veic savus 
tiešos grāmatu krātuves nodaļas 
vadītājas un bibliotēkas partijas 
grupas organizatores pienākumus.
Jau piecus gadus pēc kārtas ko
munistes Diānas lelītes vadītā 
nodaļa ir sociālistiskās sacensi
bas uzvarētāja. 

Lai gan daudz Diānas lentes 
domu un enerģijas paņem ražo
šanas un sabiedriskais darbs, vi
ņai pietiek arī laika aprūpēt savu 
ģimeni - vīru, meitu un dēlu . 

Bibliotekārajam darbam Ruta 
Pieši.ņa atdevusi divdesmit vienu 
mūža gadu, divpadsmit no tiem 
- mūsu bibliotēkai. Astoņus ga-

Rupes par grāmatu 

Diāna Ielīte, Ruta Piešiņa un llgona Ungure. 

dus viņa vadīja grāmatu apmai
ņas sektoru, bet līdz ar celtniecī
bas un arhitektūras nodalas or
gan1zēšanu 1978. gada septem
bri kjuva ,par tās vad~tāju. Ļotl 

nopietni un lietlšķi Ruta Piešiņa 
veic uzticētos pienākumus. Pas
tāvīgi rūpējoties par lasītā.iiem, 
viņa arvien seko jaunākajām un 
progresīvākajām bibliotekāra 

un lasītaju 

darba metodēm un ievieš tās no
daļas darbā. 

Izkopta gaume un ideāla kār
tība, kas raksturīga Rutai Pieši
ņai, vērojama arī viņas vadītās 

nodaļas lasītavās un abonementa 
Rūpīgl koptās puķes un augi , es: 
tētiski un gaumīgi noformētas 
telpas iepriecina gan bibllotēkas 
darbiniekus, gan lasītā.ius . 

Paralēli tiešajam darbam · Ru
ta Piešiņa arvien bijusi aktīva 
arī sabiedriskajā darbā, vil)a ir
ilggadīga institūta sanirt:ārās ko
pas locekle. Rutas Piešiņas va
dītā nodaļa 1982. gada sociālis
tiskajā sacensībā izcīnījus i otro 
vietu un ieguvusi «Teicamas 
darba nodaļas>> nosaukumu . 

Rūpes par lasītājiem un grā
matām Ruta Piešiņa pwt prasmī
gi savienot ar rūpēm par vīru 
dēlu un mazdēlu. ' 

llgona Ungure zinātniska-
jā bibliotēkā strādā vairāk ne
kā. septiņpadsmit gadu . Kopš 
1971. gada viņa vada masu dar· 
ba sektoru, bet sākot ar 1980. 
gadu. ir masu un audzlnāšanas 
darba nobaļas vadīJtāja. 

Ilgona Ungure ir energiska, 
centīga un apzinīga, strādā rado
ši, ar iniciatīvu un entuziasmu, 
Viņai sagādā prieku darīt cllvē
kiem labu. 1. Üngure lr loti sir
snīga un atsaucīga pret l asītā
jiem un darba biedriem. Labprāt 
iesaiSitās sabiedriskaiā darbā, ir 
zinātniskās bibliotekas Grāmatu 
draugu biedrības pirmorganizāci
jas vadītāja . 

Ilgonas Ungures dzīvesprieks 
un optimisms palīdz viņai savie· 
not darbu un intereses par lite
ratūru un teāJtri ar mājas soli, 
kas vinai nebūt nav no viegla
jiem, j.o viņa audzina divus dē
lus un meitu. 

Daudz uzmanības Ilgona U~
gure velta jauno kadru apmācl· 
šanai un audzināšanai. Viņas va
dītā nodaļa pēdējos gados arvle~ 
ierindojusies labāko vidū. Ar1 

šoreiz tā uzcīnījusi trešo vietu_ 
un ieguvusi «Teicama darba no 
daļas» nosaukumu . 
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