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ЗАРАЗ, коли ми говоримо про бібліотеку, в нашій уяві постає доволі
стандартна картина: велике приміщення, довжелезні стелажі вкритих пилом
книжок, багато світла і мало читачів.
Не дивлячись на те, що ми все більше
часу проводимо в Інтернеті, книги все одно не
втратили своєї цінності, а їх сховище бібліотека - викликає в душах завзятих
книголюбів трепет, а працівники цього
особливого місця - величезну повагу.
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розповіла, як студенти можуть отримати сюди
доступ, а найголовніше - як часто студенти
відвідують її зали.
- Як можна отримати доступ до
бібліотеки студентам? Що потрібно, аби
взяти книгу?
- Потрібно підійти до кімнати №140 зі студентським квитком, щоб
виписати читацький квиток - і ви можете вільно відвідувати будь-який
читальний зал бібліотеки та електронний зал ЗНУ.
Можна користуватися як традиційним каталогом, так і електронним,
читальними залами, брати книжки додому - це на навчальному абонементі,
художньому, науковому, та читати книги в читальному залі,
- Розкажіть про видання, представлені в бібліотеці?
- Навчальний абонемент - це навчально-методичні посібники, художній
абонемент - це художня література, науковий - навчальні посібники та
наукова література. Читальні зали розподіляються за галузями знань
філологічних наук: літературо-мовознавство, літературознавство, література
з біології, та є пункт видачі літератури - це математичний, фізикоматематичний, пункт видачі літератури суспільно-політичних наук, де
зберігається література з історії, педагогіки, економіки та юриспруденції.
- Які книги беруть студенти та якою літературою найбільше
цікавляться?
- Це залежить від того, на якому факультеті вони навчаються.
- Як часто студенти відвідують бібліотеку?
- Взагалі приходять після закінчення занять. Наразі зовсім змінилися
умови роботи: багато студентів відвідують зал електронних каталогів, тому
що там вся література із 2000-х років. Знайдені джерела можна скинути на
флешку, щоб працювати вдома. Раніше студенти сиділи частіше в бібліотеці,
тому що не було електронних пристроїв для знаходження інформації.
- Як саме і чим можна мотивувати студентів до відвідування
бібліотеки?

- По-перше, мотивовані ті студенти, які хочуть навчатись. Зараз багато
студентів відвідують коворгінг-центр - вони не тільки навчаються, а просто
спілкуються, п'ють каву, готуються до занять. Бібліотека нині - це не лише
помічник у навчанні, а ще й простір для спілкування.
- Що б ви побажали сучасному читачеві?
- Хорошої та якісної літератури, бажання навчатись, наполегливості та
успіхів!
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