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Együttműködő partnereink



Jó gyakorlatok



„Vándorló könyvek útbaigazítása”

Pecsételés, átdolgozás:
Nem csak mi emberek, a könyvek is vándorolnak egyik helyről a másikra.
Könyvtárunkban könyveink különböző részlegekbe kerülnek. Ahhoz, hogy
megtalálják helyüket, a szolgálatot teljesítő diákok „útbaigazító” pecséttel
látják el.



„A rendszerezés művészete”

Kis- és aprónyomtatványok válogatása és csoportosítása:
A nyomtatványok világában rengeteg „kicsi és apró” különccel
találkozhatunk. Ahhoz, hogy megregulázzuk őket, szorgos kezekre van
szükség. Lelkes kollégáink útmutatása és a diákjaink precizitása
segítségével átlátható rendszer születik.



„Út a végtelenbe”  1-2-3-4…

Kötelespéldányként érkező nyomtatványok sorszámozása:
Köteles és még sorszámozni is kell?! Ijedelemre semmi ok. A kitartás a
könyvtárosok egyik erénye a sok közül, és nem vennénk a lelkünkre, ha
a diákjaink nem sajátítanák el ezt a fontos tulajdonságot.



„Játszani is engedd…”

Segítségnyújtás játszóházi rendezvényeknél:
Játék, segítség, szolgálat, mindez egy tárban, méghozzá a könyvtárban.
Kreatív diákok jelentkezését is várjuk, akik megvalósíthatják
elképzeléseiket nálunk.



„A káosz birodalma nem a könyvtárban lakozik”

Betűrendezés: 
Amelyik könyv nincs a helyén az elveszett! A betűrend ismerete nem csak
nálunk kötelező. Ha az ABC-t betéve tudjuk, akkor is tudunk
meglepetésekkel szolgálni a könyvek világában, és a raktározási rend
ismerete még jól jöhet.



„Nyaralás szolgálatban”

Táboroztatásban kísérőként való részvétel:
Nyaralás = felelősség… Célunk a fiatalságban kialakítani a
felelősségtudatot. A sok szórakoztató feladat mellett ügyelünk arra is,
hogy diákjaink megtegyék az első lépéseket a felnőttek felelősségteljes
világába, miközben jól érzik magukat a szünidőben.



„Olvastuk – olvassátok”

Könyvajánlók készítése:
Ajánlanád, de nincs kinek, akkor ajánld mindenkinek! Ha szívesen megosztanád
másokkal is olvasmányélményeidet, akkor mentoraid a segítségedre sietnek.
A legjobb írásokat könyvajánló füzetünkben és a honlapunkon is olvashatják az
érdeklődők.



„Erő, egészség”

Raktározási tevékenység:
Pakolás, cipekedés… nem hangzik izgalmasan, de mi könyvtárosok a szellemi
tevékenység mellett ügyelünk diákjaink erőnlétére is. Persze nem serpa
képzésről van szó, hanem a könyvek fizikai súlyának megismerése is feladat.



„Biztos ami biztos”

Szállítólevél - ellenőrzés:
A folyóiratok féltékenyek lennének a könyvekre, ha nem foglalkoznánk velük is!
A megérkezéstől a polcra kerülésig hosszú utat járnak be, ezért muszáj a
folyamat végén ellenőrizni, hogy egy-egy újság nem keveredett-e el a könyvtár
labirintusában.



„Szerelés a könyvtárban”

Könyvek szerelése:
Amit jól összeraknak, az jól működik. Ahhoz, hogy egy egyszerű könyv
könyvtári könyvként működjön, jelzettel kell ellátni. A mi eszközeink a
vágógép, a papír, az olló és a ragasztó. Ha tanuló szerelőink jól bánnak velük,
meglesz az eredménye.



„Dráma a könyvtárban”

Drámakatalógus építése, számítógépre vitele (adatrögzítés):
A feladat drámaian hangzik, pedig egyszerű. A számítógépes világ szele a
könyvtárakba is befújt, ezért a már „antik” katalógusainkat számítógépen is
rögzítik a „Z” generáció szolgálatra kész képviselői.



„Könyvtárba mentem, gyere utánam!”

Reklámember:
Az olvasásnak nem kell reklám, ám a könyvtárnak olykor nem árt. A diákok a
közösségi szolgálat keretében szórólapokkal hirdetik a könyvtár rendezvényeit,
szolgáltatásait.



Köszönjük a figyelmet!
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