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ENTREVISTEM EL BIBLIOTECARI 
(CINQUÈ)

- T’agrada fer de bibliotecari?

- De petit, ja volies ser bibliotecari?

- Què s’ha d’estudiar per ser bibliotecari?

- Des del moment que comences a treballar fins que plegues, 

quines feines fas?

- Què és el que t’agrada més de la teva feina?

- Què és el que t’agrada menys de fer de bibliotecari?

- Quin és el teu horari? Treballes sense gent a la biblioteca?

- Aproximadament, quants llibres hi ha a la biblioteca?

- Quantes persones vénen aproximadament al dia?

- Quanta gent té carnet de la biblioteca? Tots els carnets són 

de gent de Riudellots?

- Costa mantenir la biblioteca en silenci?

- Si una persona perd un llibre o no el torna, què es fa?

- Hi ha gaire gent que torni el préstec passat la data?

- Quin llibre recomanaries a un nen de 10 anys?

- Què es demana més en el préstec?

- Si algú demana un llibre que no el tens, què fas?

- Hi ha llibres antics a la biblioteca?

- Hi ha algú que mani per sobre de tu?

- Organitzes altres coses a part de l’hora del conte?

- Com s’ordenen els llibres?

-  Quins materials podem disposar a la biblioteca?

- Creus que l’espai de la biblioteca és prou gran?

- Tens algun magatzem per guardar material?
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- Saps quan es va obrir per primera vegada la biblioteca?

- Quins  criteris  es  segueixen  a  l’hora  de  comprar  les 

novetats?

- En les novetats, què es compra més: llibres, música, DVDs 

...?
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