Marju Butlers 60
Marju Butlers lõpetas 1979. aastal Tartu Tamme Gümnaasiumi (tollal Tartu 5. Keskkool), kus tema lemmikaineteks olid geograafia ning kehaline kasvatus. Kuni kooli
lõpetamiseni mängis Marju korvpalli. Koolist kaasa saadud huvi geograafia vastu on
säilinud tänaseni.
Raamatukogutööga tegi Marju tutvust juba keskkooli lõpetamise järel, kui töötas
õpperaamatukogus (teatud põlvkonnale tuntud kui tuubikum). Marjule on kogu elu
meeldinud uute teadmiste omandamine, sellest annab tunnistust 59-aastaselt omandatud raamatupidamisalane kõrgharidus.
Kui meie raamatukogu vajas pärast remonti abikäsi, tuli Marju appi ja aitas puhastada
nii lugemissaalide kui käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna kogusid. Mõne
aja möödudes avanes Marjul võimalus raamatukokku alaliselt tööle asuda, millest
meil kolleegidena on üksnes hea meel. Praegu hoolitseb ta perioodika eest hoidla
B-korrusel.
Kuigi Marju pole meie raamatukogus eriti kaua töötanud, oskame teda märksõnastada järgmiselt: töökas, kohusetundlik, põhjalik, täpne. Kui Marju teeb midagi, võib
kindel olla, et töö on tehtud korrektselt, täpselt ja põhjalikult ning enne tööle asumist
on kõik raamatupidamise täpsusega mõõdetud ja läbi mõeldud. Marju on sõbralik ja
heatahtlik, väga meeldiv kolleeg, kes on alati positiivne, rõõmus ja teotahteline.
Marju armastab filmi- ja teatrikunsti, muusikat ja head nalja. Talveõhtutel meeldib
Marjule sudokusid lahendada, numbrimäng aitab mõtlemist virgena hoida. Ta on
suur loodusesõber. Põlvamaal Pokumaa naabruses on Marju maakodu, kus ta veedab
oma suure perega – lapsed, lapselapsed ning taksikoer Friida – võimalusel kõik
nädalavahetused. Maakodu aias kasvavad lilled ja köögiviljad ning lähedal asuvas
seene- ja marjametsas saab perega jalutada või korjata metsaande.
Soovime palju õnne, tervist ja rõõmu 60 aasta juubeli puhul!
Kolleegid teenindusosakonnast

Tiina Tensing 60
Tiina Tensing on sündinud Tartus 18. juulil 1960. aastal. Oma lapsepõlve veetis ta
Veerikul, koolis käis Tartu 5. Keskkoolis, mille lõpetas 1978. aastal. Edasi asus Tiina
õppima Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemia teaduskonna keemia osakonda, erialaks
orgaaniline keemia. Õpingute aega jäi ka abiellumine 1981. aastal. Peale ülikooli
lõpetamist 1983. aastal suunati ta tööle TRÜ raamatukokku hügieeni- ja restaureerimise
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