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Petőfi Sándor Városi Könyvtár 

és Művelődési Központ 
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. 

Telefon: 76/461-429, 76/466-843 
psvk@psvk.hu; moramuvhaz@moramuvhaz.hu 

www.psvk.hu; www.moramuvhaz.hu 

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2015. év novemberi olvasói kérdőív a 

nyitvatartás változásáról szóló felmérés eredménye, értékelése 

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata támogatásának köszönhetően a városi 

könyvtár 2016. január 1-től 1 fő könyvtárosi álláshellyel bővülni fog. 

Ez lehetővé teszi az intézmény számára, hogy az eddigi lecsökkentett heti 30 óra 

nyitvatartási időt 36 órára tudja emelni 2016. január 1-től. (2010-ben kellett a 40 

órás nyitvatartási időt 30 órára lecsökkenteni létszámleépítések miatt.) 

 

A könyvtár minőségbiztosítási munkacsoportja összeállított az új nyitvatartási 

rendről az olvasói kérdőívet, melynek a felelősei: Dr. Bánki-Horváth Mihályné 

igazgatóhelyettes és Abonyi Szilvia könyvtáros lettek. 

 

A könyvtár olvasóinak, látogatóinak valamint a képviselő-testület tagjainak 

véleményét, igényeit figyelembevéve szerettük volna kialakítani az ideális új 

nyitvatartási időt. 

 

Két tervezetet kínáltunk fel: 

 

1.       2. 

 

Hétfő:      ZÁRVA  Hétfő:               ZÁRVA 

Kedd:      8 – 18 óráig Kedd:                       9  17 óráig 

Szerda:    12  18 óráig Szerda:           10  18 óráig 

Csütörtök:                        12 18 óráig         Csütörtök:              10  18 óráig 

Péntek:     8  18 óráig        Péntek:                     9  17 óráig 

Szombat:      8  12 óráig Szombat:    8  12 óráig 

 

2015. november 4  21. között megkérdeztük a könyvtárat használó olvasóinkat, 

látogatóinkat és a képviselő-testület tagjait, hogy melyik nyitvatartási idő lenne 

számukra kedvezőbb. 

 

 

 

 

 

mailto:psvk@psvk.hu


 2 

 

A kérdőíves felmérés eredménye: 

 

Összesen 218 választ kaptunk. 

 

Az 1. számú nyitvatartási ajánlatunkra 127 szavazat érkezett. 

A 2. számú nyitvatartási ajánlatunkra 91 szavazat érkezett. 
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Tapasztalatunk az volt, hogy minden olvasónk pozitívan fogadta a nyitvatartási 

idő bővülését. 

A tanulók és az aktív felnőtt dolgozók körében egyértelműen az egységesen 

kialakított 18 óráig tartó hosszabb nyitvatartási időt tartották előnyösebbnek. 

Az idősebb, nyugdíjas olvasóink viszont örömmel fogadnák a szerda illetve 

csütörtök délelőtti nyitvatartási idő bővülését. 

 

Továbbiakban lehetőségeink szerint a délelőtti nyitvatartási idő egységesítésre 

fogunk törekedni ezzel is elősegítve a helyi olvasóközönség mind 

eredményesebb könyvtárhasználatát. 

 
Kiskunfélegyháza, 2015. december 10. 

 

 

 

 

        dr. Bánki-Horváth Mihályné 

         igazgatóhelyettes 

 

 


