
A könyvtári diákmunkától kezdetben kicsit 
tartottam, főleg az üzemorvosnál történt 
kalandjaink után, ahol leendő munkatársaimmal 
először rossz ajtón próbáltunk bemenni, majd 
pedig a munkásokkal kellett hadakoznunk. 
De szerencsére az első munkanapon már meg 
is nyugodhattam, hiszen nagyon jó hangulat volt 
az első pillanattól kezdve. Minden nap történt 
valami vicces, mind a diák, mind pedig a felnőtt munkatársak nagyon kedvesek, és segítőkészek voltak. 
Én a gyermekkönyvtárban voltam egész nap, így a munkám főleg vonalkódozásból, pakolásból és
rendezvények fényképezéséből állt, de kipróbálhattam milyen kiszolgálni az olvasókat, vagy, hogy hogyan
kell sajtófigyelést végezni, sőt, még társasjátékot is teszteltünk. A varrótábor alatt mentőssé is
változtunk, mikor elsősegély doboz után rohangáltunk, vagy éppen egy elájult kislányt próbáltunk
megnyugtatni.
A kedvenc pillanataim közé a Cirókák tartoznak, ahol nagyon aranyos gyerekekkel találkozhattam, sőt,
Boldizsárral például játszhattam is. De közel áll még a szívemhez, a diákmunkatársakkal már-már
hagyománnyá vált ebédszüneti memóriajáték, és igazából az összes együtt töltött pillanat. Sohasem
fogom elfelejteni, a szállóigévé vált „Ez egy kultúrintézmény!” mondatot. Nagyon hamar elszaladt ez a
hónap, sajnálom, hogy véget ért, nektek pedig azt kívánom, hogy sok hasonló élménnyel térjetek haza
augusztus végén. - Komló Petra



A kedvenc pillanatom, a könyvtárban eltöltött idő
alatt a triciklizés volt, de minden nap
újdonságokkal és kihívásokkal teli volt. Szeretek a
szabadban lenni, ezért számomra a Park
Könyvtár ideális munkának bizonyult. Új dolgokat
próbáltam ki és új embereket ismertem meg.
Remélem a jövőben is hasonló morálú
munkatársaim lesznek. - Berényi Kitti

A legizgalmasabb a parkkönyvtárban leginkább a
tricikli vezetése volt, enyhén féltem is az elején,
de miután megtanultam irányítani, Kittivel azaz
a munkatársammal mi uraltuk az utakat és a
parkot. Hatalmas élmény volt ez számunkra.
Jó érzés volt az is, hogy a Bródy Sándor Könyvtár
vezetői és munkatársai ekkora felelősségteljes
munkával bíztak meg minket, és sosem
kételkedtek bennünk. 
Kipróbálhattam magamat a TV-ben is, de azt
inkább a profikra hagynám. - Fehér Simon



Ez az egy hónap igen színesen telt. Azontúl, hogy
megtanultam, hogyan válik egy egyszerű könyv a
polcokon látható, kölcsönözhető könyvtári
könyvvé, voltunk kinti könytárakban selejtezni és
pakolni is. Kompolton találkoztam a legnagyobb
pókkal, amit valaha láttam, aki egy Búvár
Zsebkönyvekkel teli dobozban lakott (es akit
sajnos ki kellett lakoltatnunk), és Vámosgyörkön
ettük a legfinomabb ebédet, a gyerekkönyvtár
részt pedig egyszerűen nem lehet űberelni. És
habár ezek is izgalmasak voltak, a kedvencem
még mindig az, hogy jelzetelés vagy pecsételés
közben mindig volt idő elolvasni egy-két oldalt az
adott könyvből. - Morvai Anna

Érdekes és különleges élmény volt számomra ez
az egy hónap a könyvtárban. A KSZR irodában
dolgozva betekintést kaptam arról, hogy a
könyvtárosi munka milyen sokrétű, és hogy a
könyvtár nem csak abból áll, hogy könyveket
kölcsönzünk. Rengeteg a háttérmunka, amit az
olvasó nem lát. A könyvek nem csak
varázslatosan kerülnek felcímkézve a polcra vagy
vidékre, ebben nagyon sok idő és munka van. A
könyvek jelzetelése és tologatása közben
magammal versenyeztem, hogy melyik a
legviccesebb/legfurább könyv, amit találok; ezt a
"Nem harap a spenót" című könyv nyerte. Ez alatt
az egy hónap alatt részt vettem vidéki
gyerektábor foglalkozáson, és Vámosgyörkön
bepakoltunk egy egész könyvtárat. 

A kirándulások vidékre izgalmasak voltak, olyan helyekre jutottam el, amiket eddig nem is ismertem. Szép
tájakat láthattam, és segíthettem a vidéki könyvtárak szépítésében. Emellett az irodában sok apró feladat
várt: adatbázist kellett kezelni, könyveket csomagolni, az újságokat böngészni a könyvtárral kapcsolatos
hírek után kutatva, valamint egyik nap több mint 100 borítékot címeztem meg. A munka nem mindig volt
könnyű, sőt, a hőségben sokszor igen megerőltető volt, de a jó társaság, a mindig vidám hangulat, és a
barátságos viccelődések mellett minden kellemetlenség eltörpült.  - Bogdán Barbara


