
Miközben a szakma egy jelentõs része
évek óta azt ismételgeti mantraszerûen,
hogy a könyvtáraknak ki kellene lépniük
a falakon túlra, egy másik része ijedten
tekint körbe: mégis, hova? Pedig félni,
pláne megijedni nincs okunk: már most
is ott vagyunk az utcákon, a fesztiválo-
kon, a plázákban, a strandokon, a kocs-
mákban, és hely még akad bõven. Más
kérdés, hogy lesz-e könyvtáros, aki meg-
valósítja az ötleteket.

A véletlenek furcsa egybeesése, hogy
a Kötve-fûzve könyves blogon1 nem sok-
kal azután jelent meg egy – késõbb a kö-
zösségi oldalakon sokat megosztott –
cikk az amerikai hotelkönyvtárakról,
amikor az Alföld Gyöngye Hotel és Kon-
ferenciaközpont tárgyalójában Gyopá-
rosfürdõn megnyílt a szálloda könyvtára.
A – legyünk kicsit nagyképûek, s nevez-
zük így – projekt szakmai megvalósítója
az orosházi Justh Zsigmond Városi
Könyvtár volt. 

A hotelkönyvtár megnyitásának elõz-
ménye Orosházán a strandkönyvtár létre-
hozása volt, azonban ha a gyökerekig
szeretnénk leásni, akkor a Veszíts el egy

könyvet! játékunkra is utalni kell, hiszen
ennek során ismertük meg az Antikvá-
rium.hu oldal képviselõit, s ezen ismeret-
ségnek nagy jelentõsége lett a késõbbiek-
ben. A strandkönyvtár ötletével 2013 feb-
ruárjában kerestük meg Gyopárosfürdõ
vezetését, március végén, a nagy könyv-
elhagyó nap részeként pedig már a meg-
nyitásának örülhettünk. A koncepció az
volt, hogy kisebb részben a már leselejte-
zett könyveinkkel, nagyobb részben az
olvasóktól kapott, de nekünk is több pél-
dányban meglévõ regényekkel töltjük fel
a strandkönyvtár polcait, azonban idõ-
közben rá kellett jönnünk, ez – mind az
állomány nagyságát, mind a tartalmának
színvonalát illetõen – kevés lesz. Ekkor
került a képbe az Antikvárium.hu (és az
Alexandra könyváruház, de ez már tény-
leg egy másik történet lenne). Õk köny-
nyed, mégis igényes olvasmányokkal 
támogatták az ötlet kivitelezését. 

A strandkönyvtár önkiszolgáló mó-
don mûködik azóta is, azaz a könyveket,
újságokat a fürdõzõk bármikor leemelhe-
tik a polcokról, és persze ki is kölcsönöz-
hetik, csupán egy nyilvántartási füzetbe
kell beírni a kölcsönzést, ezt is elsõsor-
ban statisztikai célból. Ez a megoldás
annyiból feltétlenül praktikus, hogy nem
igényel egy külön, állandóan jelen lévõ
könyvtárost, viszont magában rejti az ál-
lomány fogyásának veszélyét. A köl-
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csönzési füzetben júliusig mintegy ötven
kölcsönzést regisztráltak önkéntesen az
olvasók, akik között alig akadt orosházi,
az viszont mindenképp érdekesség, hogy
volt közöttük vancouveri lakóhelyû is.
Mindenesetre nem mindenki vitte vissza
a könyveket, így júliusban már épp azon
gondolkodtunk, miként lehetne feltölteni
újra a polcokat, amikor jelentkezett az
Alföld Gyöngye Hotel igazgatója, Kau-
ser Gábor, a hotelkönyvtár ötletével. 

A megkeresés szokatlan volt, ugyan-
akkor megtisztelõ. Szokatlan, hiszen
többnyire a könyvtár az, amelyik segítsé-
get kér egy-egy ötlete megvalósításához
más intézménytõl (akár szállodától is), és
megtisztelõ, mivel a strandkönyvtár lét-
rehozásában végzett munkánk alapján
gondolták úgy, képesek leszünk majd va-
lódi segítséget nyújtani. Az elsõ megbe-
szélést követõen rögtön össze is gyûjtöt-
tünk néhány doboznyi könyvet, olyan
könyveket, melyeket ajándékba kaptunk
és a strandkönyvtár számára tartogat-
tunk. Ez azonban még csak félmegoldás
volt, hiszen csupán pár sornyi könyvet je-
lentett a hotelnek, miközben a strand
könyvespolcai is megfogyva maradtak.
Ezért hát újból megkerestük az
Antikvárium.hu-t, ahonnan hamarosan
érkezett is a segítség mintegy háromszáz
könyv formájában. Ezt a csomagot felez-
tük el, így már a szállodában is nagyobb
lett a választék, és a strandolók is több ol-
vasnivalót találtak a polcokon. 

Az Alföld Gyöngye Hotel visszajel-
zése szerint az olvasók kedvelik a
minikönyvtárat, amit a tervek szerint a
késõbbiekben maguk a vendégek is gya-
rapíthatnak a saját könyveikkel, újságaik-
kal, illetve a könyvtárunk is tervezi még
az ottani állomány bõvítését. 

Már ezért, az olvasás és a könyvtárak
népszerûsítéséért is megérte, mondhat-
nánk, de a könyvtár más módon is nyert,
nyerhet a hotelkönyvtárral: a helyi sajtó
megtisztelõ érdeklõdése mellett a Nép-
szabadság2 is hosszabb cikkben irányítot-
ta rá a figyelmet a kezdeményezésre,
emellett õszintén bízunk benne, hogy ol-
vasásnépszerûsítõ akcióinkban a késõb-
biekben számíthatunk majd nem csak az
Alföld Gyöngye Hotel, de újabb, a jó öt-
letekre fogékony civilek, cégek, intézmé-
nyek segítségére is. ■
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