
Kedves Összekötő Pedagógusok, kedves Diákok! 

Könyvtárunk az alábbi közösségi szolgálati lehetőségeket kínálja a diákoknak:  

 Központi könyvtár (Veszprém, Komakút tér 3.) 

Gyermekkönyvtár: Sok diák segítségére van szükségünk 2021. október 10-én, vasárnap. 10 órától 12 óráig 

Könyvtári hétpróbát szervezünk a gyerekeknek és a családoknak Janikovszky Éva Bertalan és Barnabás 

című mesekönyve alapján, melyhez várjuk a diákok segítségét.  A feladat: az egyes állomásokon fogadni a 

résztvevőket, és az előre elkészített forgatókönyv és egyértelmű útmutató alapján értékelni a feladatokat. Jó 

idő esetén az egyes állomások a könyvtár körül, a Színházkertben lesznek, rossz idő esetén bent.  

A többi vasárnapi gyerekkönyvtári program (kézműves foglalkozások, játszóházak) lebonyolításához és 

előkészítéséhez is várjuk a diákok jelentkezését. Az utolsó program délután 17 órakor fejeződik be. 

Jelentkezés, információ valamennyi gyerekkönyvtári lehetőség esetén: Vargáné Ládonyi Erzsébet 

csoportvezető, 88/560-610/107, varganee@ekmk.hu . 

2021. október 6-án 15 órára várunk 9-12. osztályos diákokat a 'QR-kód/játszma a könyvtárban' című 

könyvtárhasználati foglalkozáson való közreműködésre és az előkészítésére. A program 1,5 órás. 

Jelentkezés, információ: Ádám Eszter, 88/560-610/220,  adame@ekmk.hu .  A jelentkezéseket 2021. 

október 4-ig várjuk. 

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény: Olyan diákok jelentkezését várják, akik magabiztosan 

kezelnek képszerkesztő programokat, elsősorban a GIMP-et, precízek, felhasználói szintű számítógépes 

ismeretekkel rendelkeznek. A várható feladatok: digitalizálási munkálatokban segítség; szkennelt képek 

szerkesztése, átméretezése, pdf fájlba összefűzése stb., valamint digitális adatbázisba adatok feltöltése fix 

szempontok alapján. Jelentkezés, információ: Vámos Eszter, 88/560-610/288, vamos.eszter@ekmk.hu  

Dózsavárosi Könyvtár (Veszprém, Szent István út 73):  2021. október 9-ei, szombati "újrahasznosító" 

játszóházra és annak előkészítésre várjuk kreatív, ügyes kezű, esetleg műszaki dolgokban is jártas diákok 

jelentkezését. Jelentkezés, információ: Juhász Judit, 88/329-207 , juhaszj@ekmk.hu   

Kérem, hogy akinek már megvan az 50 óra közösségi szolgálata vagy egyéb ok miatt már nem szeretne 

kapni ehhez hasonló értesítéseket, egy rövid válasz emailben jelezze ezt számomra, és törlöm a listáról.  

Üdvözlettel:  

Schreiber Márta 

igazgatóhelyettes 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

8200 Veszprém, Komakút tér 3. 

+36 88/560-610/102 mellék 

+36 20/236-5333 

schreibm@ekmk.hu 

www.ekmk.hu  
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