








5. Mi jut eszedbe az iskolai könyvtárról! Írj három szót!
122 válasz



nem kell megvenni a könyveket

a sok könyvet, a nagy választékot

a jó környezetet, az atmoszférát

a figyelmességet, a segítségnyújtást



  a csendet    
ki kell fizetni az elhagyott

a csendet
kevés a könyv, kicsi a választék

kevés a számítógép
a nyomasztó környezetet
a könyvek szagát, a port

a sok növényt
az Előszoba Galériát

a dolgozatpótlást
a segítségnyújtás hiányát

nincs ilyen



kölcsönzök
nézelődöm

tanulok
fénymásoltatok, nyomtatok
kikapcsolódom, olvasgatok

pihenek, alszom
számítógépet használok

könyvtári órán veszek részt
kutatómunkát végzek 

pótdolgozatot írok
vizsgázom



polcok szabadon könyvekkel 
tanulásra alkalmas csendes tér

csendes tér (elvonulni)
közös tanulásra alkalmas tér 

beszélgetős közös tér 
egyéni gépes munkahely

csoportos szgépes munkahely
nagyobb hely programokhoz



több újonnan megjelenő könyv
e-könyv olvasás/kölcsönzés

könyvajánlók
alkalmazások tanuláshoz

hozzáférés adatbázisokhoz
források, információk gyűjtése

kötetlen beszélgetés



írókkal való beszélgetés
könyvklub

slam poetry
BookTuberek/vloggerek tal.

irodalom és más találkozója
kreatív, alkotó tevékenység

nagy létszámú előadások



faliújság (fszt. monitor)



13. Mire való a könyvtár?
129 válasz



igen, a könyvtár szervezhetne ilyet
nem, mert már tanultuk

nem, nem tartom fontosnak





● flexibilis, nyugis hely, tanulásra, bambulásra, elvonulásra alkalmas barátságos tér
● Szabad, nyitott, alakítható tereket hoznék létre, (legalább) egy részét mindig nyitva tartva, hogy bármikor 

használni lehessen. Lenne benne lehetőség kisebb, elszeparált rész kialakítására, ahol mondjuk egy kis 
csapat dolgozik, amivel közben nem zavar másokat, akik szintén a könyvtárban vannak. Területén alapvetés 
volna, hogy lehet (nem kiabálva, de) beszélgetni, viszont lennének a csendes munkára kijelölt helyek (hely) 
is. A meglévő könyvek nagy része nem lenne "elő", hanem (ahogy pl. egyetemi könyvtárakban is) amit már 
nem kölcsönöztek mondjuk 5 éve, azok a könyvek átkerülnének egy raktárba és ha valakinek szüksége van 
rájuk, onnan elő lehetne venni őket. Így nagyon sok hely felszabadul, amit csoportos munkahelyek 
kialakítására lehet fordítani (pl. körasztalok székekkel). Lehetnének fix, gyors számítógépek 
(elképzelhetőnek tartanám, hogy ezeken bizonyos oldalakat ne lehessen elérni), amiket körül lehet ülni, 
akkora asztalokkal, hogy többen is tudjanak dolgozni, elférjen még egy-két plusz laptop. Ez a berendezés 
persze mozgatható, alakítható lenne. Lenne benne több babzsák, amiken kényelmesen lehet olvasgatni, 
dolgozni. 

16. Ha a tervező csapat tagja lennél, mit tartanál fontosnak kialakítani, 
létrehozni? Mire kellene odafigyelni? Álmaid könyvtára milyen lenne? Mi 
lenne benne?
108 válasz



● Legfontosabb szempontjaim, amikre szerintem oda kell figyelni:
● olyan tér és berendezés kialakítása, ami a ma és a holnap diákjainak is kényelmes, barátságos, ahol lehet 

együtt dolgozni, aminek több funkciója is van, vagy lehet;
● a könyvtár tudásközpont és tudásmegosztó funkciójának visszaállítása úgy, hogy a 21. században is 

megállja a helyét;
● megfelelő segítség nyújtása a hatalmas információ-halmazban való boldoguláshoz.
● Szeretnék egy polcot, amin több mai könyv lenne a mi korosztályunknak szánva (pl. Leiner Laura, piros 

pöttyös könyvek)
● Csendes, kényelmes fotelekkel ellátott, kis zugokból ...
● Sok régi könyv az adja az egész könyvtár szépségét
● nagy, tágas terek, amelyek közt van olyan, ahol csend van, de máshol akár óra, közös tanulás, akár kötetlen 

beszélgetés (a poitiers-i LP2I iskola könyvtára pl. zseniális, onnan érdemes lehet ötleteket lopni)
● Több heverő a kényelmes olvasáshoz
● Lenne benne babzsák, kanapé ahol nyugiban lehet olvasni, tanulni
● Levegő, nagy terek, sok sok könyv, kényelem
● Sok könyv, asztalok, számítógépek
● Rengeteg kép, cikk található 21. századi iskolai könyvtárakról, szét kellene nézni, ki kellene választani, mely 

számunkra a legmegfelelőbb
● adna lehetőséget elbújásra és társas létre, egyéni és közös munkára,
● óriás babzsák
● Nagy és tágas legyen és a legfrissebb kínálattal rendelkezzen
● Sok növény, nagy vetítő, légiesebb tér, színesebb



● Több helyszín lenne álmaim könyvtárában. Lenne egy, ahol beszélgetni lehet, ötletelni, fekve, állva, fejen 
állva. Lenne olyan, ahol olvashatok, és ebben nem zavarnak, de a sok növény ottmaradna.

● Nagy terek, eldugott helyek benne
● Akvárium
● Csend, egységesség, letisztultság/átláthatóság
● elvonulás lehetősége
● Lennének olyan becsukhatós tojások, amiben aludni lehet
● Sok új könyv
● egy elkerített, pihenésre, olvasásra alkalmas teret
● Csendes, elzárkózásra alkalmas(valami fallal elválasztott rész)
● Forró csoki, szénhidrát, cukorkák
● közös csöndes, kényelmes elmélyülő tér, puha helyek, sok gép, könyvek külön helyiségben
● Kanapék, babzsákfotelek
● Otthonos lenne (sok növénnyel)
● barlang: nyugis tér, kényelmes olvasásra, nem székeken. klub: társasozásra, beszélgetésekhez, órakra 

készülni
● Egyenlőre nincs ötletem.
● Körben galéria (fából), alatta üvegfallal elválasztható meeting roomok (max. 6-8 főre, középen variálható 

közösségi tér, + alkotói sarok (maker space)
● legyenek kényelmes elvonuló helyek, és olyan rész is ahol nem kell halkan beszélni
● Mint egy előadóterem sok géppel



● kisebb és nagyobb asztalokat egyszemélyes és többszemélyes munkára-olvasásra, leválasztható tereket, 
számítógépes keresőket és számítógépes munkahelyeket, laptop-használatra alkalmas munkaállomást, 
szabadpolcon a legfontosabb kézikönyveket, kényelmes székeket és karosszékeket/foteleket is, galériát, 
összenyitható közösségi teret egy egész évfolyamnyi diák számára megfelelő számú ülőhellyel

● Olyan helyet, ahol csak leülsz és pihensz, kicsit tágasabb tér és vidám hangulat, letisztult környezet
● Kènyelmesre alakítanám ki babzsákokkal
● Újabb, frissebb könyvek, modernebb kinézet
● Modern kinézet, tágas levegős helység, kényelmes fotelekkel
● Megfelelő és modern számítógépek jó internet kapcsolattal
● Hely a könyvtáron belül ahol csendben el lehet vonulni egyedül és olvasni.
● Álmaim könyvtára csendes, sok ülőhellyel, de nem székekkel, hanem babzsákfotelekkel, sok zsánert 

magába foglaló könyv tömeggel, a régi könyvek illatával. Halk, suttogós beszélgtésekre alkalmas kis 
sarkokkal és egy olyan hellyel, ahol nyugodtan el lehet vonulni, amolyan egyszemélyes kis helyiség a 
helyiségen belül.

● Sok puf vagy fotel
● Könyvkuckó puffokkal a polcok között számítógép
● Lenne olyan hely, ahol tudnának egyedül és csöndben lenni, és egy hely ahol csoportosan is lehet lenni. 

Sok könyv lenne.
● Én alapvetően nem szeretem a könyvtárat mert nem szeretek olvasni csak híreket tehát napilapok lennének 

benne és mindig a legújabb
● Növények, ne lehessen benne könnyen eltévedni, jól látható legyen h mi hol van
● Legyenek olyan könyvek, ami a tananyaghoz kapcsolódik, de olyanok is, amik nem, mint például a fantasy.



● Sok növény, elvonuló rész
● Sorok ahol el lehet bújni
● Nincs semmi különös
● rengeteg könyv, csend, olvasó emberek, ingyen innivaló, étel
● Jó kis babzsákos olvasós beszélgetős sarok, sok növény, mint most, ebook kölcsönzés
● Sok kényelmes fotel és néhány takaró, hogy igazán be lehessen kuckózni.
● Mivel én a romantikus regények megszállottja vagyok, így számomra fontos lenne ha a könyvtár tele lenne 

romantikus könyvekkel.
● nekem teljesen ideális úgy, ahogy van...
● Nincs rá igényem
● Egyaránt olyan hely ahol csend van és olyan ahol lehet beszélgetni nyugodtan
● Nem létezne
● Lehetne egy szőnyeggel borított puffos rész, ahol le lehet ülni olvasni
● Nagyobb mint most és szebb környezet.
● Kényelmes puffok
● Korszerűbb berendezés
● Könyv
● Nagy tér, sok növény, pihenők elhelyezése (közel és távol egymástól egyaránt)
● Sok könyv és sok fotel
● Nincs olyan könyvtár, ami az álmaimat tükrözné
● Nagyon sok könyv
● Galériat



● Asztalok amit körbe lehet ülni, babzságok, szamitogepek, növények, elvonulós rész, és nagyobb nyitott 
beszélgetős/előadós

● Minél otthonosabb környezetet, modern eszközök, módok a könyvek elérésére, közösségi tér.
● Kanapék konnektorral, beszélgető sarok, legyen olyan hely is, ahol csendben kell lenni és legyen olyan, 

ahol lehet beszélgetni.
● Sok növény, fény stb...
● Nagyon sok mai könyv, pár régebbi, puffok amire kényelmesen lehet ülni
● Sok kanapé, fotel, babzsak, több könyv, (újak is), teázásra, kávézásra lehetőség..
● Lenne benne sok növény és kanapé
● Nagy tér, sok könyvvel
● Semmire
● praktikus és esztétikus legyen
● Nem tudom
● Hogy kényelmesen legyen ott tanulni/olvasni
● Videojáték tár
● Több polc és akár olyanok amikre le lehet ülni. Meg több ülőhely, magas polcok
● Nagy terek és jó átláthatóság
● könyvek, gépek, nyugalmas helyek ahova ülni/feküdni lehet, egy gép, amin ki lehetne keresni könyveket és 

hogy éppen van e az a könyv a könyvtárban
● Valami kényelmes közösségi teret
● Modern, közösségi tér, pihenő
● Babzsák fotelek az olvasók számára



● Világos, modern, letisztult.
● Modern lenne, tágas és világos
● Kanapék
● Babzsák sarok
● Egyszerű elrendezés, letisztultság, modern felszereltség,
● Babzsak
● Lennének Függőágyak, babzsákok, pasztell színű lenne, csöndes helyek, ahova be lehet kuckózni egyedül 

egy pár könyvvel, kávéfőző és teaforraló
● Modernebb szgépekkel lenne tele egy asztal, ahol bármi munkát el lehetne végezni.
● tágasság, modern, átlátható polcrendszer, színes, befogadó tér, körbeülhető asztalok
● mobilan alakítható tér, ami alkalmas kisebb csoportmunkára, egyéni munkára, pihenésre és akár 

kiscsoportos prezentációra is
● világos, nyitott-tágas
● Kényelmes bútorok, áttekinthető nagyobb tér, olvasósarkokhoz saját, szemet nem bántó megvilágítás
● Minél több új kiadású, jó állapotban lévő könyv képzi a választékot, amik egyszerűen megtalálhatóak a 

polcokon, valamint egy adatbázisban, ahol ki lehet keresni, hogy az adott könyv egyáltalán megtalálható-e. 
A hangulat meghitt, de nem álmosító. Minden nap reggeltől késő délutánig nyitva áll.

● tágas terek, egyéni tanulósarkok, legyen többfunkciós és korszerű tanulási központ
















