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Strandkönyvtár

Ötlettõl a megvalósításig

Balatonalmádi a Balaton északi partján találha-
tó, Balatonfüredtõl tizenöt, a megyeszékhelytõl,
Veszprémtõl tizenkét kilométerre. Új keletû vá-
ros, 1989-ben kapta meg ezt a rangot. Az állan-
dó lakosok szám 8956 fõ. A város jellegét a
Balaton határozza meg: az idegenforgalom és a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások az elsõdleges
bevételi források.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtá-
rat 2003. január 24-én adták át. Az épület a város
központjában helyezkedik el. Az idén ünnepelte
ötéves fennállását az intézmény. A könyvtár öt-
százötven négyzetméter alapterületû. Az állo-
mány kb. negyvenezer kötet, amely még nincs
teljesen feldolgozva. Három könyvtáros, egy
pedagógus (gyermekkönyvtáros) és két könyvtá-
ros asszisztens dolgozik a könyvtárban.

2008. július 1-jével nyílt meg a Wesselényi
strandon a strandkönyvtár. Az ötlet már egy évvel
elõbbre datálható. A kivitelezést nehezítette a
könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR)
folyamatban lévõ elindítása és a strandon a
megfelelõ helyiség kialakítása.

2007 mozgalmas év volt, nemcsak a KSZR
miatt, hanem az integrált könyvtári rendszert is
ebben az évben cseréltük Huntékára. A könyvtár
állományának csak egy kis része volt feldolgoz-
va. Így a konverzió ellenõrzése után az állomány
fennmaradó részét kellett „bevarázsolni” a rend-
szerbe. Mára már az állomány több mint a fele
elérhetõ az interneten, mellette rögzítésre került a
rendszerhez csatlakozott könyvtárak ál-
lománya is (jelenleg öt település tarto-
zik a KSZR-hez).

Az elmúlt öt évben folyamatosan
igazítottuk a könyvtár mûködését a
felhasználókhoz. Például a nyitva tar-
tást, amely szezonban hétfõtõl pénte-
kig tíztõl húsz óráig, szombaton ti-
zennégytõl húsz óráig tart, szezonon
kívül tizenkilenc óráig. Ezen kívül
nyáron nem tartunk zárva. A számí-

tógépes hálózatnál is figyelembe vettük a hasz-
nálói igényeket, kialakítottuk a vezeték nélküli
hálózatot – gondolván a laptopot használókra.
Mivel az internethasználat nem ingyenes, a wifi-
felhasználókat nehéz volt követni, és a céges szá-
mítógépek esetén nem lehetett megoldani a kap-
csolódást, ezért idén januártól áttértünk a hotspot
rendszerre. Így már nincs szükség különleges beál-
lításokra, a könyvtár nyitva tartásától függetlenül
lehet használni az internetet, és a fizetés is történ-
het bankkártyával. Júliusban 348-an használták az
internetet a kártyavásárlás adatai alapján.

A tavalyi évben 929 olvasó iratkozott be a
könyvtárba. A lenti grafikon mutatja a lakcím
szerinti megoszlásukat. A beiratkozottak egyhar-
mada nem almádi lakos, vannak köztük nyaraló-
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tulajdonosok, akik évrõl évre visszajönnek, és
vannak, akik csak pár hétre érkeznek a városba.

 A kistérséghez tizenegy település tartozik, a
grafikonon csak azok szerepelnek, akik hozzánk
is beiratkoztak. Az idei évben sem változott az
arány. Jelenleg 630 beiratkozott olvasónk van.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy
a nemcsak a beiratkozott olvasók, hanem a hasz-
nálók száma is megnõtt. Elsõsorban a közhasz-
nú információk iránt nõtt az érdeklõdés, pl. üdü-
lési csekket beváltó helyek, gyógyszertár, orvosi
ügyelet, biciklikölcsönzés, menetrendek, progra-
mok Almádiban és a környezõ településeken,
látnivalók. Mivel a könyvtár a város központ-
jában helyezkedik el, a strandra jövet-menet
útba esik, ezért jó idõ esetén a délelõtti és esti
órákban van forgalom. (Rossz idõben termé-
szetesen egész nap!) Arra gondoltunk, ahol a
tömeg – ott a forgalom is, és ha lehet metró-
állomáson könyvet kölcsönözni, akkor miért
ne lehetne strandon is.

Az egyik legnagyobb problémát a telephely
megtalálása jelentette. Tavaly nem volt szeren-
csénk, viszont az idén akadt egy büfének szánt
épületrész, amelyet nem vettek bérbe, így lehe-
tõség volt arra, hogy könyvtárnak kialakítsuk. A
helyiség kissé rusztikus hatású, de némi drapéri-
ával, plakátokkal és színes könyvtári polcokkal
már elfogadható lett. Az állományt hamar levá-
logattuk: krimi, romantika, scifi, kötelezõ, me-
sék, s mivel nagyjából ötszáz méterre van a
strandkönyvtár a városi könyvtártól, „bármilyen”
könyvet kérhet az olvasó – feltéve, ha az állo-
mányunkban megtalálható –, tíz perc alatt lejut-
tatjuk a partra. Tulajdonképpen már készen is
lett a strandkönyvtár, csak a beiratkozás és a
használat kérdése volt hátra. A beiratkozásnál
két megoldás közül választhattunk, a kölcsönzé-
sért cserébe letétet kérünk, vagy az éves beirat-
kozás mellett lehetõséget adunk rövidebb/olcsóbb
regisztrálásra. A letétként kezelt pénz külön sza-
bályozást igényelt volna, ezért maradtunk a rö-
vidített beiratkozási lehetõség felajánlásánál, ami
egy hétre háromszáz forint beiratkozási díjat
jelent. (Könyvtárunkban az éves tagdíj ezer, il-
letve ötszáz forint)  A nyitva tartás a fõ strand-
idõre esik: tizenkét órától tizennyolc óráig vár-
juk a látogatókat – hétfõtõl szombatig, az idõjá-
rás függvényében. Szeretnénk az internetet is
bevezetni, ennek technikai kivitelezésével küz-
dünk, még nem találtunk megfelelõ antennát.

Egy hónapos tapasztalat alapján a kísérlet
sikeresnek mondható, huszonhárman iratkoztak
be, a napi látogatottság húsz és ötven fõ között
mozog. Legnagyobb meglepetésünkre nem csak
a nyaralók, hanem a helyi lakosok is örömmel
fogadták a kezdeményezést, szívesen használják
a strandon levõ állományt, még akkor is, ha az
nagyon szûkös a városi könyvtári állományhoz
mérve. (Eddig összesen négy-öt alkalommal
vették igénybe futárszolgáltatásunkat.) További
tapasztalat, hogy a strandkönyvtárnál is a köz-
hasznú információk kerültek elõtérbe: mindig
kevés az információ az adott településrõl és kör-
nyékérõl, ha jó az idõ, akkor az esti programról, ha
rossz idõ van, akkor a környék látnivalóiról.

Valószínûleg nem lett volna ilyen gyors és
tartós az érdeklõdési hullám, ha a véletlen sze-
rencse nem játszik kezünkre a médián keresztül
– a televíziók, a rádiók, a sajtó és a szakmai
fórumok mind elõsegítették a sikert.

Külön köszönet illeti Korcsmáros Gábort, aki
engedélyezte és elkészítette plakátjainkat.

Reményeink szerint jövõre is mûködni fog
a strandkönyvtár – annyi kiegészítéssel, hogy
hétvégékre könnyed, nyáresti könyvtári prog-
ramokat is szervezünk a csendesebb szórako-
zást igénylõk részére.

Dankó Friderika

Éjszaka
a TEMI Könyvtárban

A TEMI Könyvtár (Salgótarján) életében csak a
változás állandó. Eddig a Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesülete (Budapest) kereteiben
mûködött. Az idei évtõl a Nyitott Könyv Olva-
sókör Egyesület vette át ezt a szerepet.

Az új mûködtetõ neve adta az ötletet a Nyi-

tott könyvek éjszakája megrendezéséhez.
A könyvtárban 2008. július 11-én nem kisebb

dologra vállalkoztunk, mint hogy egész éjszakán át
izgalmas, szórakoztató, érdekes programokkal tölt-
sük meg a könyvtár máskor éjjelente üres tereit.

A Nyitott könyvek éjszakája rendezvénnyel
az volt a célunk, hogy a lakosság széles körében
tudatosítsuk, hogy a könyvtár nem pusztán a
könyvkölcsönzés és a komoly, csöndes munka
színtere, hanem a szórakozásra, a szabadidõ el-
töltésére, egymás megismerésére is lehetõséget
biztosító közösségi helyszín, találkozási pont.


