
 
 

Fenntartói kérdőív kiértékelése 

2018. 

 
2018-ban könyvtárunk először fenntartóját, polgármesterét, alpolgármestereit és a város 

képviselőit kérdezte meg az intézmény munkájáról. Mennyire felel meg a nálunk végzett 

munka az adott személyek elvárásainak, igényeinek, milyen javaslatokat tudnak tenni a 

könyvtár fejlődésének érdekében. A kérdőívet 15 fő töltötte ki. 

 

1) Milyen kapcsolatot ápol képviselőként a könyvtárral?  

Többségében képviselőink támogatják a nálunk folyó munkát és bizalommal fordulnak az 

intézményhez, ha kérésük van felénk. Sokan közülük közreműködőként is részt vesznek 

rendezvényeinken. Elmondható viszont, hogy kevesen veszik igénybe könyvtárunkat 

olvasóként. 

 

Milyen kapcsolatot ápol képviselőként a könyvtárral?
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2) Hogyan alakítja ki a könyvtárra vonatkozó véleményét? 

Szinte az összes képviselőnek van személyes tapasztalata intézményünkkel, többen közülük 

gyakran keresik fel vezetőnket. De nem csak a vezetővel történő beszélgetésekből ítélnek meg 

bennünket, hanem sokan adnak a lakosság véleményére is. Többségük munkakapcsolatot is 

kialakít könyvtárunkkal, hiszen rendezvényeken is szívesen vállalnak szerepet. 

 

Ismeri-e a könyvtár szakmai programját, céljait?
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3) Ismeri-e a könyvtár szakmai programját, céljait? 

Szinte majdnem teljes létszámmal ismerik könyvtárunk szakmai programját és céljait, hiszen 

testületi ülések alkalmával találkozhatnak vele: a képviselők fele konkrétan olvasta is 

intézményünk programját. 

 

Hogyan alakítja ki a könyvtárra vonatkozó véleményét?
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4) Hasznosnak találja-e az elektronikusan elküldött… 
- heti sajtófigyelésünket?     

- havi / éves jeles évfordulókat?   

- programajánlóinkat? 

 

A válaszadók szinte teljes létszámban elégedettek a számukra elektronikus formában 

megküldött információkkal, legyen az sajtóhírek vagy programajánló.  

 

5) Miben kellene változnia az intézménynek? 

- szakmai munkájában 

- fenntartóval való kapcsolatában 

- lakossági igényeket jobban figyelembe kellene vennie 

- egyéb: 

 

A fentebb megadott válaszok közül csak egy képviselő választotta a „lakossági igényeket 

jobban figyelembe kellene vennie” választ.  

Az összes többi kitöltő vagy saját választ adott a kérdésre vagy nem válaszolt.  

 

Az alábbi pozitív értékeléseket kapta a könyvtár: 

- Rendkívül gazdag, pontosan megszervezett programok vannak, rugalmas szervezési 

lehetőség. Nincs javaslatom változtatásra. 

- Csak így tovább! 

- Jónak tartom az ott folyó munkát. 

- A szakmai munkával meg vagyok elégedve. Sok jó és hasznos programja van az 

intézménynek, amely az ifjúság nevelésében, a lakosság elvárásaiban egyaránt 

megmutatkozik. 

- Szerintem jó munkát végez az intézmény. 

- Egyenlőre úgy tűnik nem indokolt a változás. 

- Egyéni véleményt formálva, szerintem nem kell változtatnia semmin az intézménynek. 

 

A javaslatok pedig a következőek: 

- Tematikus sorozatokat várnék, akár képzéseket is. 

- Innováció, meg kell találni a kapcsolatteremtés módját a fiatalokkal. 



6) Milyen elvárásai vannak a könyvtár jövőjét illetően? 

A kitöltők nagy arányban különböző válaszokat adtak.  

Az alábbi dicsérő szavak születtek: 

- Elégedett vagyok. 

- Csak így tovább. 

- Elvárások helyet jókívánságaim vannak a könyvtár csapatának. Kívánom, hogy meglévő 

lendület, nyitottság, programszínesség soha ne lankadjon. Mindig jó szívvel térek be a városi 

könyvtárba program résztvevőjeként, közreműködőként egyaránt. 

 

Többen az eddigi szakmai színvonal megtartását és továbbfolytatását várják el: 

- Továbbra is elvárom a lakossági igényeknek megfelelő programokat: hagyományőrzés, a 

gyermekeknek és az idősebb korosztályhoz szóló rendezvények stb. 

- Fontosnak tartom, hogy továbbra is szervezzen programokat, előadásokat, irodalmi esteket, 

stb. 

- Szakmaiság, fejlesztés és a magas színvonal további megtartása. 

- A Petőfi Sándor Városi Könyvtár hosszú évek óta kiemelkedő színvonalon működik. Nem 

lehet más az elvárás, mint az, hogy ez a színvonal alap- és kiegészítő tevékenységében is 

fennmaradjon. 

- Kövesse az idők változó igényeit és mellette tartsa fenn azt a magas nívót, amit már elért. 

- Szakmaiasságot és a vezető határozottságát tekintve az elvárásaimnak maximálisan megfelel 

a könyvtár működése. Programok gazdagságát tekintve, tökéletesen illeszkedik a város 

kulturális környezetéhez, a lakosság igényeit maximálisan megpróbálja kielégíteni. A jövőt 

tekintve hasonló szakmai munkát várok el a könyvtár csapatától, mint ahogy ezt tették 

évtizedeken keresztül. 

 

Ötletek és javaslatok: 

- E-könyvek, amennyiben a technikai háttér lehetővé teszi, online folyóiratok lehetősége. 

- Tavasztól őszig a kerthelység a hétköznapokban is a helyi társasági élet egy a kultúra és 

közélet iránt érdeklődő közegének egyfajta centrumaként működhetne rendszeres fórumok, 

vitaestek, beszélgetések szervezésével. 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2018 augusztusa 

 

        Partnerségi munkacsoport 


