
 1 

 
 

Helyismereti tábor 

2018. július 9–13. 

A „hírek szerelmesei” régen és ma 

Ismerd meg az újságíró, a rádiós és a tévés munkáját! 

 

 

Igényfelmérő kérdőívek elemzése 

(felső tagozatos gyerekek szüleinek) 

 

 

Az igényfelmérő kérdőívet 14 fő, 12 gyermek és 2 felnőtt töltötte ki. 

 

 

1. Az Ön családjának a nyári szünetben mely időpont lenne a legmegfelelőbb a 

könyvtári tábor megrendezésére? 

A tábor időpontjának kiválasztásánál mindhárom lehetőséget bejelölték a válaszadók. 

1 főnek a júniusi, 13 főnek a júliusi és 1 főnek az augusztusi időpont a legmegfelelőbb. 

1 fő jelölt be 2 időpontot, júliust és augusztust. 

 

 

2. Ideálisnak tartja-e a tábor napi 8–16 óra közötti időtartamát? 

Mind a 14 fő ideálisnak tartja a napi 8–16 óra közötti időtartamot. 

 

 

3. Idei táboraink összköltsége 10.000 Ft/fő. Megfelelőnek tartja-e ezt az összeget? 

Mind a 14 fő megfelelőnek tartja a 10.000 Ft összköltséget. 

1 fő köszönetét is kifejezte a nagyon kedvező ár miatt. 

 

 

4. A táboraink egyszeri meleg étkezést biztosítanak gyermekeik számára. Igényelne-e 

további étkeztetést? 

Ebéden kívül más étkezést nem igényelne 13 fő. 

1 fő igényelne másfajta étkezést is, de hogy pontosan milyet, az nem derül ki a 

kérdőívből, mert a válaszadó a három lehetőség (reggeli, tízórai, uzsonna) közül egyet 

sem jelölt meg. 

 

 

5. Az utolsó napon kirándulással zárjuk a tábort. Elengedné-e gyermekét más városba 

tömegközlekedési eszközök (busz, vonat, troli, metró, villamos) használatával? 

13 fő elengedi gyermekét kirándulni tömegközlekedéssel, 1 fő nem. 

 

 

6. Táboraink nem csak a könyvtár falain belül zajlanak, hanem a városban és annak 

külterületén is. Elengedné-e gyermekét, ha kerékpárral közlekednénk felnőtt 

kísérettel? 

A városon belül kerékpárral közlekedve 13 fő elengedi gyermekét, 1 fő nem. 
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7. Milyen foglalkozásokat látna szívesen a táborok programjában? (Több válasz is 

jelölhető!) 

 

 

 

8. Milyen egyéb ötlete, észrevétele vagy kívánsága lenne a tábort illetően? 

4 fő adott szöveges választ erre a kérdésre. 

1 fő elégedettségét fejezte ki: „A programok kitűnőek, nekem nagyon megfelelőek!” 

3 fő a következő ötleteket adta: 

 Pénteken buli a nap végén – 2 fő 

 Csapatinduló írás – 1 fő 

 Legyen ottalvós. Egyszer aludjunk a könyvtárban (hálózsákban és sátorban) – 1 fő 

 Múzeum – 1 fő 

 Számháború a könyvtárban – 1 fő 

 

 

 

Összegzés 

Az igények felmérése után leszűrhető, hogy a tábor időpontját, időtartamát, összköltségét, az 

étkeztetést, valamint a közlekedési lehetőségeket az igényeknek megfelelően alakítottuk. 

 

A foglalkozások típusainak megválasztásánál is a többség igényeinek megfeleltek a tábori 

programok. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2018. augusztus 13. 

 

 

Seres Judit  

helyismereti könyvtáros 


