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„Nekem a Balaton a Riviéra”

STRANDKÖNYVTÁR KESZTHELYEN
A cím elsőként biztos furcsa, hiszen ha enyhe idő is van, mégiscsak januárt írunk.
Viszont régóta szerettem volna megosztani veletek a keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár szolgáltatását. Az elmúlt 5 évben sok-sok élményt és tapasztalatot szereztem
kollégáimmal.
Egy új szolgáltatás bevezetése minden könyvtár esetében megkövetel bizonyos
felkészültséget, stratégiát. Nem is új szolgáltatásról van szó, hanem már meglévők
biztosítása egy új környezetben. Reklámlehetőség megmutatni magunkat, felhívni
magunkra a figyelmet. Mi kell hozzá?
Íme a recept: egy jó kis csapat: H.A.L.I. Mint humor és alázat, lelkesedés és intuíció.
Fűszerezzük meg egy kis vidámsággal és akaraterővel, bátor szívvel, és megfelelő
felszereléssel, például strandpapucs és egyenpoló.
2008-ban kezdődött, amikor egy hirtelen jött ötletet próbáltunk megvalósítani.
Készítettünk felhívást, melyet a média segítségével hirdettünk, megkezdtük az
előkészületeket.Az első év kísérleti jelleggel indult, hetente három alkalommal: hétfőn,
szerdán és pénteken 9-17 óráig. Csapadékos nyarunk volt. Minden üzletben van
kockázat, és nyáron a strandokon legfontosabb tényező az időjárás, így nem sokat
strandoltunk ebben az évben.
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A következő évben újra nagy lendülettel indultunk”strandolni”, felhívásunkat nemcsak
magyarul, hanem németül és angolul is közzétettük, készíttetünk hangfelvételt is,
melyet a strandon rendszeresen be is játszottak. Plakátokat, szórólapokat a város több
pontján is elhelyeztünk. A keszthelyi Városi Strandon a kabinoknál vertünk sátrat,
pontosabban napernyőt, és vártuk az olvasókat. Minden reggel és este ki-, illetve
bepakoltunk a kabinokba.
Minden évben nagy izgalommal várjuk ezt az időszakot: dobozolás, munkabeosztás,
plakátok készítése és elküldése, a strandra levitt értékek összeállítása, adminisztráció
előkészítése. Sok-sok apró mozzanat.
A 2010-es év újításokat hozott: kibővítettük a nyitvatartási időnket, így hétfőtől
vasárnapig 10-17 óráig álltunk rendelkezésre, s ez azóta is így működik. 2012-ben új
helyszínre kerültünk: a strand főbejárata mellett egy kis zárt helyet is kaptunk, így a
dokumentumokat nem kellett minden nap pakolni, és 2 számítógépen internetezési
lehetőséget is biztosítottunk.
Furcsa lehet, de valahogy nem voltunk annyira a strandolók látómezejében, nem voltak
olyan sokan, és tolongás sem volt a gépekért.
A 2013-as év sok változást hozott: az idei évben a helyi televízió filmet forgatott az
előkészületek elejétől, a leköltözésig, az első napi nyitásig, önkéntes diákok segítették
munkákat, „visszaköltöztünk” a strandon belül a kabinokkal szembeni korábbi
helyünkre, és kaptunk egy tágasabb kabint. Soha nem volt még ilyen sikeres a
strandkönyvtár, mint 2013-ban, a 21 napból 20 napon le tudtunk menni és nagy forróság
volt, így nálunk is sokan voltak. Kb. 500 könyvet, 60 féle folyóiratot, rejtvényeket
ajánlottunk olvasóinknak, és az első strandkönyvtári olvasónk 2013-ban egy
törzsolvasónk volt, aki már várt minket, hisz 4. éve tér hozzánk vissza.

Minden reggel a könyvtárból a legfrissebb napilapokat és magazinokat levittük a
strandra, általában a nyitáskor már várják őket. Folyóiratok kölcsönzéséhez csak
regisztrációra van szükség és egy órára el lehet vinni, a könyvek kölcsönzése kaució
díjas, mely 500,- Ft.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy vissza is hozzák a dokumentumokat, de mindig
van egy-egy apró kivétel. Az újságok esetében például elviszik délután fél 4-kor, és
mikor öt órakor zárunk nem hozzák vissza. Leadják a strandpénztárban, vagy másnap
nekünk.
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A könyvek esetében a határidő nem egy nap, postán is kaptunk már így vissza köteteket,
és évente csak 1-2 könyv nem kerül vissza.
Könyvtári olvasóink számára az adott félreértést, hogy a strandkönyvtár ideje alatt a
könyvtár zárva tart, s kedvezőtlen időjárás idején sehol sem találnak minket, illetve a
strandra csak belépőjeggyel lehet bejutni, így ezt a szolgáltatást csak akkor tudják
igénybe venni.
Közhasznú információszolgáltatás is van, sokszor kérdeznek, érdeklődnek, hol lehet
jegyet venni a nyári színházra, hol lehet a közelben gyümölcsöt venni….stb.
A melegben sokkal jobban elfáradunk, de minden fáradságot megér, mert üde színfolt
vagyunk a strandon. A következő turisztikai szezonra is számolnak velünk,
együttműködőek az ott dolgozók, hiszen a közös cél az, hogy elégedetten távozzanak az
ide érkező nyaralók, mi pedig új olvasókat találjunk.
Elhangzott vélemények a strandkönyvtárról:
„Ez nagyon jó.”
Jaj, de jó, hogy van strandkönyvtár.
Nagyon jó ötlet.
JÉ, itt van KÖNYVCSÓCSÁLÓ."
Ez tök jó.
Ez fantasztikus.
Ez egy szenzációs lehetőség.
Ez nagyszerű dolog.
Gratulálok az ötlethez.
Nagyon ügyes dolog, gratulálok, láttuk magukat a TV-ben.
Jó kis kezdeményezés.
De jó, strandkönyvtár!
Ez kellemes meglepetés.
Jaj, de aranyos, ez óriási; olvasófalatka!
Mindenhol be kellene vezetni, olyan jó ötlet.
Jópofa kezdeményezés.
Milyen jó ötlet! Gratulálunk!
Kitűnő dolog!
Nem győzöm hangsúlyozni, remek kezdeményezés.
Ezúton minden kedves olvasót és kollégát várunk 2014. nyarán is a keszthelyi
Strandkönyvtárba!

Borbélyné Verebélyi Judit
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