Par bibliotekaru kļust,
nevis piedzimst!
Katram ci.Lvēkam ir sava jaunapgūstam,ā zerne, kurā me klē jarn-s-, pie
pi.Ldījums dzivei.
Par šādu zemi :L 1 jaunajai darbiniecei kļuvusi insti
tūta zinatnis.kā bibliotēka. Nesen ražosanas sap ul cē .darbinielws
iepazts
tināja ar jaunajām kolēģēm. ,Pē.c ministr i jas n6nkojuma müsu biotiute
kti Lenaku..s as
trīs jaunas speciālistes. Parejās meitenes
t ajd
sākušas
str āaāt uzreiz pec vidusskoLas, . daudzas no vi�'lām tagad apvieno darbu
ar mācībām. tbibliotēka - tā būs vieta , kur viņam
neļ a us
radoši
apsīk c . Tieši otradi - v i�ws vares piln veidoties, bagdt i n āt savas zinaša
nas. Ja arī bi:bl iotēkā būs jāp�v.ada tikai .gads, lai sis' gad s nebūtu veltigi zaudets!
:).avā daf1ba pieredzē, kas gūta 27 gados, dai Lj ās di rektora viet niece
zi n dtnis.kajā darbā V. Gustson
. e.
Vi�w uzsvera:
«. üa lve na is,
lai darbs
ie patiktos, .Lai tiktu saprasta tā jēga. Bi.b.Liotekārs - tā ir cildena pro
j esija, kas sau.c draugos ar grā ma ldm un cilvēkiem!» l,(ī m ija s noaaļas
,vaaLCaja �- Liepiņa uzsvēra ,tJibliote.kāra profesijas nozīnu gumu un nepte
,cLesanub.u. Noveiot jaunajām darbiniecēm, tai tJi'bLiotēka tām kļust par
pastdvigu darb.a vietu, viņa teica: <<Meitenes, nor;ē1u jums bibl i otekd no
strādāt vairāk nekā d�vdesmit gadus, jo tie p t rmJ e
divdesmit ir tie
grū tākie!»
.
Visus
ļo-ti ieinteresēja bibliotekāra kredo no ang,ļ u
bi·bliotekāra C,
Džordži ra ksta .« Las ī tājie m no mums:�>, ar kuru sapwt.ces dalīb niekus iepa
zīst in aja komjaunatnes organizācijas se.kretāre B. �i liņa . Pirmais bibtio
tekdra kredo skan šādi: «JVefi.cu, ka par bibliotekāru kjūst tas, kas nevar
mīlet citus, tas, kas neko vairak d a nt nav
spējīgs. c·s
ti cu, .ka par
bibLiotekdriem kj ūst, nevis piedzi mst . :» Tā ta s r;trosL vien ir. TāJēļ nebūs
nej.au š ī ba, ja. mūsu jaunās darbinieces paliks bib.Liotēkā nev is uz vienu
gadu, bet sapratis, ka vi�'lu sūtī•ba ir darba, kur <<grāmatas un cilueki
.oez balss sarunājas».
P rie ksstatu par bhbüotē kas .nodaļām un to darbu sniedza metodisllās
nodaļas vaclītajas A. B rofiš.as organizētā un vadttā ekskursija.
lepazīšantis beigusies, tagad sal?-sies darbs. Gribas cerē!, ka tas büs
radoss, ka meitenes ātri iekļ ausies mūsu kolektīvā, un, D žo rdži vārdiem
runājot, vienmēr ti.cēs grāmatui.
INESE PLEIKSNE,
bibliotekāre

