Інформаційний листок Бібліотеки ВДПУ

БібліоАс
№ 16, грудень 2013 року

Вітаємо бібліотекарів з чудовим,
радісним святом Нового року!
Зичимо міцного здоров'я, творчих натхнень,
трудових звершень, здійснення ваших
професійних планів та особистих бажань.
Нехай Різдво та Новий рік принесуть Вам
тільки добробут, благополуччя, родинне тепло
та злагоду, щирих друзів і багато-багато
вдумливих, допитливих, розумних,
талановитих, добрих серцем і вдячних читачів!

В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік З ним сердечно усіх вас вітаєм
Зичим сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

Один день з життя ввідділу навчальної літератури в
Обслуговування читачів подеколи нагадує один
довгий діалог по різні боки віконця обслуговування.
Це виглядає приблизно так:
9.00 – студенти зайняли місця на диванчиках у холі,
включили свої ноутбуки та телефони, почали
спілкуватися між собою.
Хтось одягнув навушники, поставив їх на повний
голос: «А!? Що!? Що, заважає!?
Співбесідника не
чути із-за музики?! Та я ж в навушниках!!!»

• …Я книжку загубила, то мені сказали, щоб я замість однієї
вашої взяла три непотрібних… Тримайте!..
• - Так, Лесю , я свої шпори вже віддала Каті, а він (мабуть
викладач) питає мене, по якому підручнику я займалась!
Хоч колір, якщо автора не пам`ятаю!!! Ото, гад, питаннями
завалює!!! А як же я її в бібліотеці візьму, якщо
бібліотекарки не дають! Я вже і колір називала, і малюнок
на обкладинці описувала!.. Ні, предмет я тільки сьогодні
взнала…
• - То як, печатку мені, що я вами не користуюсь, зробите?....
Довідку дасте?
• Задовольнивши читачку, бібліотекар обслуговує наступну
групу студентів:
С,: Дайте мені «Міфикуні»
Б.: ??????????????
С.: Як це ви не знаєте? Мені вчителька сказала, що у вас
багато є!!!!
Б.: А з якого це предмету?
С.: Антична література…
• Скінчилась перерва і на звільнені місця сіла наступна
«партія» студентів і знову хтось вмикає ноутбуки,
телефони, хтось одягає навушники, хтось лягає, підклавши
під голову
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Студент : Хочу книги здати
Бібліотекар: Читацький квиток, будь ласка
С.: А я боржниця і квиток у вас
Б.: Спеціальність, курс - назвіть
С.: СБУ СІЗО
Б.: ???????????????
С.: Спеціаліст, група Б,
Українська філологія,
Соціальний педагог,
Заочне відділення –
СБУ СіЗО

пальто, а дві подружки кладуть на столик серветку, два
бутерброди і ставлять каву :
Б.: Ви у бібліотеці, це не буфет!!!
С.: А що, не можна? Але ж ми голодні!… До речі, нам
монографія потрібна.
Б.: Це література старого корпусу!
С.:А як ми зможемо її взяти, якщо ми в цьому корпусі
приписані?..
• Знову перерва і знову читачі – боржники:
Б.: (повертаючи підручник) Підклейте, будь ласка
С.: А я нею не користувався!
Б.: Три роки?... До речі, за вами ще один підручник
С.: Я не брав
Б.: Але ось ваш підпис
С.: Так, брав, але здав
Б.: Але якщо здавали, ми б списали
С.: А, згадав! Я через друга передавав. До речі, Вася,
де підручник?
Вася : Так я ж приніс його з собою!!!
С.: (після всього) – Я у захваті від
вашого терпіння, витривалості
та професіоналізму!!!
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