
Kedves Diákok, kedves Összekötő Pedagógusok! 
  
Néhány október elején tartandó könyvtári rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához 
kérjük a diákok segítségét a közösségi szolgálat keretében. Kérjük, hogy a jelentkezők 
minden esetben vegyék fel előzetesen a kapcsolatot az adott programnál megadott 
munkatársunkkal.  
  
1. 2019. szeptember 28-án, szombaton 14.30-18.00 óra között a Március 15. úti Könyvtár 
“Fittek vagyunk” címmel vidám családi délutánt szervez a könyvtár előtti parkban és 
játszótéren, esőhelyszín a könyvtár. Várjuk a segítő diákokat az egyes helyszínekre, a 
rejtvények kitöltetéséhez és a kézműves foglalkozásokhoz. Érdeklődés, jelentkezés: Borián 
Beatrix, 88/428-431, borian.beatrix@ekmk.hu . 
  
2. 2019. október 3-án teremrendezéshez vár segítséget a Március 15. úti Könyvtár. 
Érdeklődés, jelentkezés: Borián Beatrix, 88/428-431, borian.beatrix@ekmk.hu . 
  
3. 2019. október 1-jén diavetítést szervez a megyei könyvtár gyerekkönyvtára. Olyan diákok 
jelentkezését várjuk, akik szívesen olvassák fel kisebb-nagyobb közönség előtt a diafilmek 
szövegét. Érdeklődés, jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet csoportvezető, 88/560-
620/107, varganee@ekmk.hu  
  
4. 2019. október 5-én, szombaton, 10.00-13.00 között Könyvtári hétpróba címmel 
olvasásfejlesztő családi vetélkedőt szervez a megyei könyvtár gyerekkönyvtára. Az egyes 
állomásokra várjuk a diákokat. A feladat: előre kidolgozott forgatókönyv alapján fogadni a 
résztvevőket, és a javítási kulcs alapján értékelni a feladatmegoldásokat. Elegendő jelentkező 
esetén a barátok, osztálytársak párosával is lehetnek az egyes állomásokon. Érdeklődés, 
jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet csoportvezető 88/560-620/107, varganee@ekmk.hu  
  
5. 2019. október 5-én, szombaton 13.00.-18.00 között kézműves foglalkozások 
lebonyolításához vár segítséget a Március 15. úti Könyvtár.  Érdeklődés, jelentkezés: Borián 
Beatrix, 88/428-431, borian.beatrix@ekmk.hu . 
  
6. Egész félévben várja a megyei könyvtár gyerekkönyvtára az ügyes kezű, kézműveskedni 
szerető, esetleg rajzolni is tudó középiskolásokat. Érdeklődés, jelentkezés: Vargáné Ládonyi 
Erzsébet csoportvezető 88/560-620/107, varganee@ekmk.hu  
  
7. A Március 15. úti Könyvtár kertrendezéshez, a játéksarok  rendezéséhez, foglalkozások 
előkészítéséhez vár folyamatosan diákokat, előzetes egyeztetéssel. Érdeklődés, jelentkezés: 
Borián Beatrix, 88/428-431, borian.beatrix@ekmk.hu . 
  
Kérem, hogy akinek már megvan az 50 órája vagy egyéb okból nem szeretné a továbbiakban 
már megkapni az értesítéseket a közösségi szolgálati lehetőségekről, jelezze nekem egy rövid 
e-mailben, és törlöm a listából. Új diákokat a listára csak akkor tudok felvenni, ha előtte 
eljuttatják hozzám kitöltve és aláírva a mellékelt hozzájárulási nyilatkozatot.  
  
Üdvözlettel: 
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Schreiber Márta 
igazgatóhelyettes 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
8200 Veszprém  
Komakút tér 3. 
88/560-620 
20/236-5333 
 










