
  
 

 

 

Folyamatosan végezhető tevékenységek: 
 

Állomány betűrendezése 
„A szabály nem teremt rendet, csupán a rendetlenség leírása.” (Diego Marani) 

Ahhoz, hogy eligazodjunk a polcokon tárolt több 10.000 könyv között, muszáj rendet tartani. A könyvtári raktározási rendszer elsajátítása nem 

ördöngösség, de alkalmazása precizitást és önfegyelmet kíván. Ha van elég akaraterőd, gyere – rengeteg érdekességet ismerhetsz meg e tevékenység 

közben. 

A könyvtárban eltöltött órák számát igazoljuk le. 

 

Fotóanyag, aprónyomtatványok rendszerezése (több alkalom vállalása mellett) 

Szeretsz régi dolgok között matatni? 

Helyismereti gyűjteményünkben az 1950-es évektől folyamatosan gyűjtjük a kisnyomtatványokat, amelyek nagy jelentőségűek a helytörténeti, 

helyismereti kutatás számára. A hatalmas mennyiségű anyag rendszerezéséhez van szükségünk segítségre. A gyűjteményt településenként, azon 

belül intézmények szerint tervezzük szétválogatni, azért, hogy ezt a különleges gazdag anyagot az olvasók, kutatók használni tudják. 

A könyvtárban eltöltött órák számát igazoljuk le. 

  

Könyvajánlók írása 
Ha tetszett egy könyv és szívesen ajánlanád másoknak is, hát tedd meg! 

Írj könyvajánlót minimum 1000 maximum 1500 karakter terjedelemben, olyan könyvekről, amelyek megtalálhatóak könyvtárunk állományában 

és felkelti olvasóink érdeklődését.  

Ne spoilerezz! Ne a tartalmát írd le, hanem a hangulatát, stílusát értékeld! 

1 érdekes, jól megírt könyvajánló = 2 óra. 

 

Könyvek: 
javítása: vannak olyan könyvek, amik a több éves használat során megrongálódnak, ezért kisebb – nagyobb javításra szorulnak.  

radírozása: sajnos előfordul néha, hogy a kölcsönző megfeledkezik arról, hogy könyvbe nem írunk, nem húzunk alá. Ezeket az írásokat, 

aláhúzásokat, rajzokat kell radír segítségével eltávolítani a könyvek lapjairól. 

szerelése: ahhoz, hogy egy könyv könyvtárivá váljon, és sokáig jó állapotban maradjon jelzettel, és borítóval kell ellátni.  

Ha ügyes kezű vagy, türelmes és szeretsz kézműveskedni, akkor ez a Neked való munka. 

A könyvtárban eltöltött órák számát igazoljuk le. 

 

Ötletelés honlapunk aktualizálására, frissítésére 
Te mit böngészel szívesen a Neten? 

Szeretnénk elérni, hogy több fiatal használja a könyvtárat és tudjuk jól, hogy a hozzájuk vezető út az Internet. Hozz olyan ötleteket (mi 

megvalósítjuk azokat), ami érdekesebbé teszi a virtuális könyvtárlátogatást és arra ösztönöz, hogy minél többen felkeressék könyvtárunkat. 

Egy jól kidolgozott ötlet = 1 óra. 

  

Számítógépes segítség nyújtása a könyvtárhasználóknak 
Jó vagy infóból és még türelmed is van másokhoz? Te vagy a mi emberünk! 

Tagkönyvtárainkban heti rendszerességgel gyűlnek össze, olyan, általában idősebb emberek, akik nyitottak az újdonságra, de segítségre lenne 

szükségük. Dokumentumok szerkesztésében, e-mailek küldésében, apró, megoldandó problémáik kezelésében kérnénk a munkádat. 

A könyvtárban eltöltött órák számát igazoljuk le. 

 

 

Időszakosan végezhető tevékenységek: 
 
 

rendezvények idején: 

 fellépés zenés és/vagy irodalmi műsorral 

 hostess tevékenység 

 pakolás, rendrakás 

 szórólapozás  
        

kézműves foglalkozások, játszóházak segítése. 

Nyári tábor alatt: 

foglalkozások lebonyolításában részvétel 

gyermekfelügyelet 

  

Továbbá várjuk az új ötleteket! 

 


