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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.
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A Non-profit szervezetek a médiában címû
egyeztetõ fórummal indult a tartalmas program
délután öt órakor, melyen tizenhét salgótarjáni
civil szervezet és a média részérõl a Nógrád Me-
gyei Hírlap és a Focus Rádió képviselõi vettek
részt. Ezzel a TEMI Könyvtár elindított egy ha-
gyományteremtõ programot, melynek kertében
a helyi civil szervezetek megismerkednek egy-
mással és egymás munkájával.

A tartalmas eszmecsere keretében minden
civil szervezet képviselõje elmondta vélemé-
nyét a sajtó és a civilek kapcsolatáról, és ez
irányú tapasztalatairól. Erre reagáltak a média
képviselõi. Sok hasznos tanácsot adtak, el-
mondták, õk hogyan látják a civilek tevékeny-
ségét. Biztattak bennünket, hogy keressük õket,
bátran adjunk hírt magunkról, lépjünk ki a köz-
életbe. A beszélgetés alatt sok hasznos ötlet,
javaslat hangzott el a jövõre nézve, melyeket
összefogással, szoros együttmûködéssel tudunk
megvalósítani.

A tanácskozás résztvevõi a Magyar Vöröske-
reszt Nógrád Megyei Szervezetének felhívására
csatlakoztak az ipolytarnóci jégkárosultak javára
meghirdetett pénzgyûjtési akcióhoz.

Az igazi éjszakai mûszak tizenkilenc órakor
vette kezdetét. Már percekkel a nyitás elõtt né-
pes vendégsereg várta, hogy bejöhessen a könyv-
tárba, és felfedezõútra indulhasson az érdekes és
furfangos rejtvények és feladványok sûrûjében.

Az érkezõk elõször nyomot hagyhattak a
könyvtár elõterében felállított óriási vendégfa-
lon, melyet a mai napig szívesen nézegetnek a
látogatók.

A könyvtár hirdetõtáblájánál írásos és szóbeli
útmutatást kaptak a választható feladatokról, itt
kapták meg a játékok feladatlapjait, itt helyeztük
el az urnát, ahová a megoldott feladatokat elhe-
lyezhették. Készítettünk könyvtári totót, volt mozi-
kvíz, ahol könyvvel, könyvtárral kapcsolatos film-
részletekbõl kellett filmcímeket kitalálni.

Nagy sikere lett a könyvborítókból összeállí-
tott puzzle-nak.

A kincskeresésben is sokan részt vettek. Ezt
úgy szerveztük meg, hogy a könyvtár legkülön-
bözõbb pontjain elhelyeztük a könyvtár logóját,
a fõnixmadarat egy-egy betûvel. A betûkbõl egy
regény címét lehetett összerakni, melynek a szer-
zõjére voltunk kíváncsiak.

A rímfaragás megadott szavak felhasználásá-
val történhetett.

A képeken:
Vendégfal. Kivilágított bejárat.

A szervezõ könyvtárosok
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A feladatok megoldásában jókedvûen, nagy lel-
kesedéssel vettek részt kicsik és nagyok. Minden
feladatra érkezett átlagosan harminckét megfejtés.

Az Activity-bajnokság huszonhárom órakor
kezdõdött, melyen jól felkészült csapatok három
gyõzelemig tartó csatában mérték össze erejüket
egészen hajnalig.

A Nyitott könyvek éjszakáján a résztvevõket
a mozgalmas program, a jó beszélgetések mellett
frissítõ teával, kávéval, pogácsával tartottuk ébren.
Az ingyenes beiratkozás és a „kegyelem órái” (ké-
sedelmi díjak elengedése) tették még vonzóbbá az
amúgy is színes és mozgalmas estét, éjszakát.

Hajnali két órakor kicsit fáradtan, de a siker-
tõl boldogan oltottuk el az éjszaka jelképeként a
könyvtár bejárata elõtt lobogó fáklyákat. A
könyvtárosoknak nem volt idejük hazamenni,
hiszen a szombaton tíz órakor sorra kerülõ ün-
nepélyes eredményhirdetésre értékelni kellett a
beadott megfejtéseket. Így hálózsákjainkban az
olvasóterem polcai között aludtunk egy kicsit,
és szombaton sok ajándékkal vártuk a nyertese-
ket. Az összes feladatban jól teljesítõ játékosok
kapták meg a könyvtár fõdíját: az örökös könyv-
tári tagságot. Tóth Ernõné nyugdíjas és Furtner

Nikolett általános iskolai tanuló vehette át ezt a
megtisztelõ díjat. Az egyes feladatokat külön is
értékeltük, és sok-sok nyeremény talált gazdára.

A színes program beváltotta a hozzá fûzött re-
ményeinket. Több mint kétszáz érdeklõdõ látogat-
ta meg könyvtárunkat, és harminckét új beiratkozó
is volt. A látogatók birtokba vették a könyvtárat,
tanultak, szórakoztak, aktívan részt vettek a játé-
kokban, kölcsönöztek, interneteztek, megismertek
bennünket, könyvtárosokat, a vidám, furfangos,
„összekacsintós”, játszó kedvû oldalunkról. Így
formálódott közösséggé az éjszakai látogatók so-
kasága, a régi olvasók, az újak és a könyvtárosok.

Pádár Lászlóné

A képeken:
Érkeznek a vendégek. Puzzle. A civil fórum

résztvevõinek egy része.
Jobbra fent: Szorgos munka


