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.Zinātniskā bibliotēka saņēmusi
ārzemju grāmatas.

Ai cin ām mācību spēkus iepazīties ar tām un dot novērtējumu.
Jz stā de atvērta Ka!ķu ielā 1-a, 423. telpā līdz 12. februārim.

Nenovērtējams sütījums

'

Pirms pāris mēnešiem saņēmām
sūtījum u trīs auJto furgonus ar
grāma tām. Tās visas - vairāki desmiti tūk stošu - bija joti rūpīgi. iepakotas iz-1-urī•gās lvastēs. Jāa>tzīstas,
J<a bi•jā m ga-ndrīz satniekti, kā tādu
da·udzumu saņemt, sašķirot, saidalīt . .. Tača pats no sevis· šis sūtījums neradās, kāds bija rüpējies, lai
mēs to sa-ņem tu.!
Müs u la:bvē.Je ir Silvija Purkalīte,

lvas dzīv o un strādā Amerilkas vi dienē, Linkolnā. (A:tcerēsimies, ka
prezidents Kārlis Ulmanis s.avu
grādu ieguva tieši šīs pi~sē!tas uni versitā tē.) Viņa darbojas gan kā
miicīb u s,pēks, .pasniedz-ot ar biznesu
saistīto s .prietkšmetJs, gan arī praiksē
vad a «mazā biz1nesa» uzņēmumu.
Purka līša kundze org-anizēja grā
matu v ākšanu un iepakoša111u, kā arī
S~tstījās ar amerikilņu luterlslko bazn:cu, kJra sedza 50 tūkstošus dola-ru .lielos transporta izdevumus.
k Müsu universiltāte bija tā vieta,
u_r grā matas galu ga·!ā nonāoa,
musu .b.i bliotēkas lkompllektēšanas
nodajas meitenes Fihgit.a s Kaminskas

vadībā tās sašķiroja·.

Ir joti daudz

vērtīgu grāmatu (tā-dJ , kas ASV
maksā ap 100 do,J.āru ga.balā un kā
das mēs nespētu nopirkt) - jo īpaši
e konom ilkā, makroekonomikā, milkroekonomikā, mārketingā, biznesa. likumos. Ir interesanJtas grāmatas par
pro.grammēšanu, ska-itlošanas· tehniiku, psiholoģ-i.ju, ma.temā-tilku, bioJo.ģijlu.
«Mācīlbu
līdzekjus.,
kādi
mums atsūtīti teorētis!kajā mehā
nikā,»
stās.ta zinā.tņu
prorektora

vietnieks B. Grasmanis, <<nule redzēju lietojam ļv-iedrij.as augstskolas. Sīs grāmatas ir tik kvalitatīvas,
ar uzskatāmām va-irākkrāsu shēmām,
ar da.bis:kiem, teiiPiskiem zīmējumiem,
ka zviedri labāk studē 1110 tām, nekā
izdod sav.as .»
·Rīgas Tehnisikajā universi.tāt ē palika. viena desmitā dala sütīj.Jma,
pārē•j.ās deviņas desmitās dajas dažādās proporcijas sada.ntas starp
vairāk nekā 30 vallsts mācību iestā 
dēm. L aimīgo iegu.vēju vidü ir Latvijas UniversHāte, StariPtauit isko attiecību (Bojāra.) institüts, Lauksaimniecības· universHāte, Medicīms aka-

dēmi•ja,

Müzikas aka.dēmij.a, protams - arī Rīg as Biznesa institüls,
Jüras a·kadēmija, va.ir·ākas medicīnas
māsu skoilas, R ēzetknes augs~skol ·i! ,
Müsu bibiJotēkas darbin·ieces grilmatas ir izstādījušas, ka•trā ievietota
la1pa. a r elksemplāru skaHu un -lügumu izteikt savu no.vērtēj:tmu. Vēl
d,aža-s dienas to var iZidarītl Nenoka.vējiet, varbü~ tieši šīs grāmatas
Jums noderēs darbā ar studentiem!
(Attē!ā S. Purkalīte.)
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