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ENTREVISTEM EL BIBLIOTECARI 
(QUART)

- Què vas estudiar per ser bibliotecari?

- De petit, ja volies ser bibliotecari?

- Quines feines fa un bibliotecari?

- Quina és la feina que t’agrada més? I la que menys?

- T’agrada ser bibliotecari? Per què?

- T’agraden els llibres? I llegir-los? Si és que sí, quin tipus de 

llibres?

- Quants llibres té la biblioteca?

- Saps quin és el llibre més llarg i el més curt?

- Quin és el llibre més llegit? I la pel·lícula més vista?

- Ve  molta  gent  a  la  biblioteca?  I  s’emporten  en  préstec 

llibres o d’altre material?

- Quants anys fa que és oberta la biblioteca?

- Treballes a hores de biblioteca tancada?

- A classe vam llegir “El segrest de la bibliotecària”, allà deia 

que els llibres s’ordenen alfabèticament. Creus que és una 

mania?

- Costa mantenir la biblioteca en silenci?

- És difícil mantenir la biblioteca en ordre?

- Es respecten les normes?

- Quins materials deixes en préstec? Per quant de temps? I 

els diaris antics?

- Canvieu l’horari? O és sempre el mateix? Per què?

- Treballes amb la biblioteca tancada?

- Hi ha alguna altra activitat a part de l’hora del conte?
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- Com funciona la taula dels llibres recomanats?

- Com es classifiquen els llibres? Com s’ordenen?

- Si algú no torna el material, o el torna tard, què es fa?

- Si no tens algun llibre i algú el demana, què fas?

- Si demanes un llibre a una altra biblioteca, s’ha de pagar?

- El  carnet  d’aquesta  biblioteca  serveix  per  a  les  altres 

biblioteques?
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