
 

Kedves Igazgató Úr/Asszony! 

Kedves Kolléga! 

 

Könyvtárunk 2017-ben együttműködési megállapodást kötött a város valamennyi 

középiskolájával, amelyben rögzítettük a közös munka formáit. Kérdéseinkkel arról szeretnénk 

tájékozódni, hogy milyennek ítéli meg a könyvtár és a középiskolák, pedagógusok kapcsolatát, 

annak tartalmát, s milyen kérése, elvárása van az intézményünk felé. 

1. Milyen kapcsolatot ápol pedagógusként intézményünkkel? Több válasz is adható. 

 

 felkészülésemhez, óráimhoz igénybe veszem a könyvtár állományát 

 foglalkozásokat kérek a könyvtártól 

 könyvtárbemutató órára hozom diákjaimat 

 előadásokra, rendezvényekre járok tanítványaimmal 

 felhívom a diákok figyelmét a könyvtár  nyújtotta szolgáltatásokra és lehetőségekre 

 egyéb: …………………………………………………………………… 

 

2. Ismeri-e a könyvtár középiskolásoknak nyújtott szolgáltatásait? 

 

         

ifjúsági sarok (okos tv, filmnézés,     igen  nem  

társasjátékok, laptop és tablet használat stb.) 

   

médiatár (cd, dvd, hangoskönyvek,      igen  nem 

nyelvcsomagok) 

 

rendezvények, előadások (pl.: Internet Fiesta,    igen  nem 

Országos könyvtári napok, Földrajzi szabadegyetem)  

 

foglalkozások (igény szerinti témaválasztás)   igen  nem 

 

könyvtárbemutató       igen  nem 

 

versenyek (Himnuszmondó, Helyismereti vetélkedő)  igen  nem 

 

internetelérés (géphasználat, wifi)     igen  nem 

 

digitális szolgáltatások (szkennelés, nyomtatás)   igen  nem 

 



3. Ön mit gondol, milyen témájú foglalkozások és előadások érdekelnék középiskolás 

diákjait? Több válasz is adható. 

 

  Internet Fiesta (egyhetes rendezvénysorozat változó témában a digitális világban) 

  Országos könyvtári napok (egyhetes rendezvénysorozat változó témában) 

  Középiskolások hete (továbbtanulással kapcsolatos előadások, foglalkozások) 

  vetélkedők és kvízjátékok adott témákban (pl.: Valentin nap, Halloween stb.) 

  ifjúsági sarok előadásai (Gráf estek - Slam Poetry, író-olvasó találkozók) 

  Földrajzi szabadegyetem sorozat 

  kiállítás megnyitók 

  irodalmi témájú előadások 

  történelmi témájú előadások 

 

4. Mire lenne igénye Önnek pedagógusként? 

 

  adott vagy választott témában a könyvtáros tartson foglalkozást 

  saját órái helyszínéül alkalmanként a könyvtárat választanám 

  egyik lehetőséggel sem szeretnék élni 

 

5. Mivel tehetnénk változatossá az Ön és diákjai számára a könyvtári látogatásokat? 

Kérjük ötleteivel és javaslataival segítse közös munkánkat. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük válaszaikat! 

 

  


