
TUDÓSÍTÁSOK 

 „NE CSAK NAPOZZON! LAPOZZON! 

 Amit a Strandkönyvtárról tudni érdemes 

 
 

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az 
idei alkalommal harmadszor rendezte meg a Strandkönyvtárat az AquaCity Vizicsúszda és 
Élménypark területén.3 

A közös összefogással, az önkormányzat támogatásával, valamint a Kvártélyház Szabadtéri 
Színház Kft. közreműködésével június 16. és augusztus 25. között minden pénteken és 
szombaton 11-18 óra között várták kollégáink a Strandkönyvtár szolgáltatásaival az 
érdeklődőket. 

Szolgáltatásaink voltak: 

- folyóirat kölcsönzés (kaució ellenében) 

-napilapok helyben olvasása 

- könyvkölcsönzés (kaució, vagy beiratkozással) 

-beiratkozás (felnőtt, gyermek, az érvényes könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően), a 
beiratkozáskor kapott olvasójegy a József Attila Városi Tagkönyvtárban is érvényes! 

-könyvvásár a korábbi állományból kivont könyvekből (krimi, romantikus regények 200,- Ft) 
újságokból (100,-Ft) 

- kérdőíves nyereményjáték 

- magazinbörze (a korábban megjelent, leselejtezett számok kedvezményes megvétele) 

-társasjátékozási lehetőség családoknak 

3 Zala megyében a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár idén már 10. alkalommal végez Strandkönyvtári 
szolgáltatást a Városi  Strandon, amelyről következő lapszámunkban részletesen beszámolunk. 
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TUDÓSÍTÁSOK 

A már beiratkozott olvasóink érvényes olvasójeggyel kölcsönözni tudtak, és a visszahozott 
könyveiket le is tudták adni. 

Az AquaCity táborozóinak szerdánként olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat tartottunk. pl.: 
kézműveskedés, játékos könyvbemutató, zenés foglalkozás, mesevetélkedő. 

+ program: Július 15. vasárnap Gyermeknap-  szerencsekerék, játékos vetélkedő, 
kézműves foglalkozás 

+ program: Július 22. vasárnap: Családi nap-kézműves foglalkozás, egyedi ajándékok 
készítése a kötészeti munkatársak közreműködésével 

Kínálatunk: 

A strandkönyvtár választékát könyvekből és magazinokból állítottuk össze. 
A napilapok legfrissebb számai - Zalai Hírlap, Blikk, Nemzeti Sport. 

Magazinok, újságok: 
Friss napilapok (melyek helyben olvashatóak): Zalai Hírlap, Blikk, Nemzeti Sport 
Régebbi számok (melyeket kaució ellenében lehet elvinni): 
Felnőtt:  Autó motor, Elle, Diéta és Fitness, Vox, National Geographic, Földgömb, 

Chip, IPM, Kertbarát, History, Wellness, Ötlet Mozaik, HVG, Mindennapi 
Pszichológia, Nők Lapja (Psziché, Konyha), Stahl Konyha, 
Természetgyógyász, 168 Óra, Praktika, Story, Otthon, Geo, 5 perc angol, 
Spiegel (német nyelvű) 

Gyerek:  Kutya, UFO, Macska, BRAVO, Breki, Családi Lap, Tudatos Szülők, Garfield, 
Spiderman, 

Könyvek: 

- Felnőtteknek: 
          Népszerű regények, krimik, bestsellerek, rövid, olvasmányos könyvek. Könnyű 
nyári olvasmányok, akár egy nap alatt is elolvasható, rövid, többnyire romantikus és 
krimi műfajú bestsellerek; igény esetén folyamatosan bővítettük a strandkönyvtári 
állományt. A külföldi vendégek német és angol nyelvű irodalomból is választhattak. 

 

- Gyerekeknek: 
          Lapozgatók, mondókás könyvek, humoros regények, kalandos ifjúsági 
regények, népszerű, kortárs irodalom.  
 
           Képregények, rövid, könnyített, szórakoztató olvasmányok. A kamaszirodalom 
legnépszerűbb könyvei, naplóregények (Egy ropi naplója, Zizi naplója) 

 

           Tóth Renáta 
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