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Ielītei ceļojošo vimpeli <<Teicama darba nodaļa>>
esen uz aizvadī1to dar.ba cēlienu sociālis.tiskajā
sacensībā ražo�anas sanāksmē Cl!tskaltījās zinātni·skās
bibliotēkas koleknvs. Darbin:ieki a·pkopoja savu de
vumu pērnā gada sociālistislko
saistlibu
izpildē,
vērtēja paveik
• to darbu, salīdzināja rezultātus un,
protams, izteica jaunas ieceres un •plā.nus turpmākajam darb
l a posmam.
·

·

1979. gadā bib'liotēkas kolektīvs daudz padarī
jis fondu kornplektēšanā un organizēšanā, lasītāju
bibliotekāri- bibliogrātfiskajā apkalpošanā un dau
dzos citi os bi.bliotēkas darba virzienos. To ievēro.ja,
salīdzinot 8Jtsevišl�u nodaļu darba devumu� sabied
risko alktivitāti, darba disciplīnu un daudzus citus
svarīgus rādītājus. U.n at•kal, tātpat kā pagājušajā
gadā, ceļojošos vimpeļus <<Tei·cama darba nodaļa>'>
un institūta goda ra!kstus saņēma Grāmatu krātu
ves koleknvs (nodaļas vaid. D. Ielī:te), Komplektē
·anas nodaļu kolek.itīvs (.nodaļas vad. J. Vētra) un
ZināJtniskās, sabiedriski politislkās un daiļli teratū
ras nodaļas kolekUvs (nodaļas vad. L. Golvere).
ozīmītes <<1979. g. sociā.listiskās sacensīlbas uzva
rētājs>> .saņēma Sta�rpbib'liotēku abonementa vadītā
ja B. Siliņa un selktora va•dītāja A. Ozola.
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Sprai.gs un sasp.ri·ngts .paga]usa1s darba gads bi
ja nelielajam Grāmatu krātuves kolektīvam, taču
'Prasmīgas danba oŗ.ganizācijas rezultātā gūti labi
panā•kumi. <<Nosaukums
<<Teicama darba noda]a>>
uzliek
l
mums lielu atbildību,
kura ir jāa:ttaisno>>,
teica Zinātniskās, sabiedriski ipOlitiskās un daiļlite
ratūras nodaļas vadītāja L. Golvere, <<un tāpēc mums
visur un vienllnēr jādomā patr paveiktā darba kvali
tāti.>> Ražošanas sanāksmē atzīmēja
visu bibliotē
kas nodaļu apzinīgo un nopietno pieeju 1979. ga
da sociālistisko saistību izpildei. Pierādījums tam
- tikai neliela pu.nU<:tu starpība
vairāku
nodaju
darba novēntējumā.
Danba Q<:vallitātei un .lasītāju atpkalpošanas kultū
rai visās bi·IJiliotēkas nodaļās pievērš lielu

ērĪibu,

taču ne viss vēl šajā jomā ir tpaveikts. Tāpēc
· šie
rādītāji paliek uzmanības centrā, uzņemoties jau
nā.s sociālistiskās saistības 1980. gadam. To izpil
de palīdzēs bibliotēkas kolek't1vam godam sagaidīt
V. I. Lenina 110. dzimšanas dienu, īstcnot iec res
un plā·rlUs.
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