
Kedves Összekötő Pedagógusok, kedves Diákok! 

 

A hatályos jogszabályok szerint a könyvtárakban az ott dolgozókon kívül a védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők és a kíséretükben levő 18 éven aluliak tartózkodhatnak. Így a nyári 

közösségi szolgálati lehetőségeket idén a már védettségi igazolvánnyal (vagy az azzal 

egyenértékű applikációval) rendelkezőknek kínáljuk. A védettségi igazolványokat a munka 

megkezdésekor ellenőrizni fogjuk, de az azon szereplő adatokat nem rögzítjük, másolatot nem 

készítünk.  

Központi könyvtár (Veszprém, Komakút tér 3.) 

A Veszprém megyei helyismereti gyűjteményben egy adatrögzítési feladatra várjuk a 

jelentkezőket: a könyvtárosok által a digitalizálásra előkészítendő aprónyomtatványok 

azonosításra alkalmas adatait kell egy Excel táblázatban rögzíteni. Nagyon érdekes feladat, több 

évtizedes, ma már néha furcsának ható meghívók, szórólapok, étlapok stb. kerülhetnek a diákok 

kezébe. Ez a munka várhatóan a következő tanév során is folytatódni fog. Érdeklődés, 

jelentkezés: helyismeret@ekmk.hu , 88/560-610/288. 

Augusztusban hétfőnként 9.00-16.00 között idén is szeretnénk megrendezni a Színházkertben 

az Olvasókertet. Ide várunk diákokat, akik segítenek a helyszíni felügyeletben. Az előny, ha a 

diák jól kommunikál, közvetlen, esetleg van egy kis kézügyessége, hogy a gyerekekkel egy 

kicsit alkosson, rajzoljon, játsszon, de nem feltétel. Ha váratlanul elromlik az idő, akkor nagyon 

gyorsan kell majd mindent visszapakolni a könyvtárba. Inkább a délután időszakok a 

fontosabbak, a 16 óra utáni visszapakolásban is szükség van a diák segítségére. Nem kell egész 

napra jönni, rövidebb időszakok is választhatók.  Információ, jelentkezés: Berecz Orsolya, +36-

88/560-620/110, 111, berecz.orsolya@ekmk.hu 

A gyerekkönyvtárban állománygondozási, polcrendezési feladatokhoz várunk segítséget. 

Információ, jelentkezés: Vargáné Ládonyi Erzsébet, gyerekkonyvtar@ekmk.hu, 88/560-

610/107 

Fiókkönyvtárak: 

A Dózsavárosi Könyvtár (Veszprém, Szent István u. 73.) a Szünidei délutánok című 

programjaihoz szívesen fogad alkalmanként 1-2 ügyes kezű diákot a kézműves foglalkozások 

lebonyolításához. Az időpontok az alábbiak: június 17, június 24, július 1, augusztus 5.  

Jelentkezni lehet a juhaszj@ekmk.hu e-mail címen vagy a 329-207 telefonszámon. 

A Március 15. úti Könyvtár (Veszprém, Március 15. u. 1/a) az első-második osztályosoknak 

szervezett tábor előkészítéséhez és lebonyolításához vár segítséget. A tábor időpontja: 2021. 

augusztus 2-6. Ezen kívül örömmel fogadják a segítséget a polcrendezéshez is. Információ, 

jelentkezés: Pálmann Judit, jpalmann@ekmk.hu ,88/428-431 

Bónusz: 

Ingyenes, ebédet is biztosító táborba várjuk az alkotni vágyó és a lakóhelyük közelmúltja iránt 

érdeklődő középiskolás fiatalokat június 21-25. között. A fő téma Veszprém retro emlékei, de 

a feldolgozásban hangsúlyos szerepe van a különböző művészeteknek is: improvizációs 

játékok, reklámfilmkészítés, poszterkészítés és képzőművészeti workshop. Az elkészült 
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alkotásokat megőrizzük a helyismereti gyűjteményben, és a lehetőségeinkhez képest díjazzuk. 

Jelenlegi tudásunk szerint a táborban való részvételhez nem szükséges a védettségi igazolvány.  

Jelentkezés és információ: helyismeret@ekmk.hu, telefon: 88/560-610/288 mellék 

 

 

 

Kellemes pihenést kívánok a nyárra! 

 

Üdvözlettel: 
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