Aszódi Integrált Kulturális Intézmény
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Városi Könyvtára
Cím: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.

E-mail: konyvtar@kulturaaszod.hu
Web: kulturaaszod.hu

Könyvtárlakók!
(Bibliothecalis habitator liberi)
A könyvtárlakó az az állatfaj, amely a Könyvtárban tartózkodik délután 2-6 óra között, a hétköznapokban.
(Kivéve persze a szerdai napot)
A hétvégéket gyakran közös sétával töltik. A túrák közben egymást - a gyaloglásuk alatt – megközelítve, felidéznek
gondolatok az általuk olvasott könyvekből, ezzel szórakoztatva egymást.
Néhány esetben betelepülnek közéjük olyan egyedek is melyek még nem részei a csoportnak.
Ezt nehezen viselik, de erre a fajra jellemző, hogy kibírják ezt a próbát is. Sőt segítik azon lényeket melyek még
nem részei a csoportjuknak. Ez az ösztöneikből adódik.

A Könyvtárlakók alfajai
A gyerekkönyvtáros (Nagy Judit) – Főbb jellemzője, hogy Tyúkanyóként vigyáz és gondoskodik a közösség
tagjairól.
Zenészek – Akik a talpalávalót szolgáltatják.
Firkászok – Ők csak írnak és írnak.
Játékmester – Mindig az újabb-újabb játékokon töri a fejét.
Gyümölcsösök – Megállíthatatlanok, ha egy gyümölcsfát látnak.
Humor Heroldok – Fájni fog a hasad a nevetéstől.
Filozófusok – Óvatosan közelítsd meg Őket.
Okostojások – Mindenre van egy jó válaszuk, érdemes odafigyelni rájuk.
Egyetemisták – Már nem gyerekek, de mégis vonzódnak a könyvtárlakókhoz.
Szőkék – Ez egy igen érdekes csoport, a hajszínük miatt többen kérdőjelesen néznek rájuk. A tudásuk viszont a
hajszínük mögött rejlik. Érdemes rájuk odafigyelni.
Fotósok – Mindent megörökítenek és szinte az unalomba kergetnek azzal,
hogy nézd meg ezt és ezt a fotómat.

Egyéb ismertető jegyek, tevékenységek
Könyv a kézben, esetleg a táskába rejtve. Csapatos bohóckodás, kiabálás, filozofikus megjegyzések, viccek
mesélése, játékra felhívás, könyvfesztiválok látogatása, kirívó esetekben a lakhelyükhöz távol eső könyvtárak
megszállása.

Táplálkozási szokásaik
Mindenevők előnybe részesítik a péksüteményeket, gyakran vesznek magukhoz szendvicset, pizzát. Ezen felül
menzakaját is fogyasztanak. Lényegét tekintve szinte mindent megesznek, amit találnak.

Fontos: Etetésük kiemelten ajánlott! Ingerlése csak saját felelősségre történjen.
A könyvtáron belül falkában vadásznak.
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