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1. Előzmények

2019.  októberében  tizennegyedik  alkalommal  szervezték  meg  a  magyarországi  könyvtárak  az
Országos Könyvtári Napok eseményeit. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, mint főszervező 2006
óta sokféle hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság
figyelmét  a  könyvtárakra.  Idézve  az  IKSZ  honlapját:  „2019-ben  az  Országos  Könyvtári  Napok
tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus
és átalakító jellegű jövőkép szerepel. Egy olyan világot képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol
mindenki  boldogulhat.  Olyan világot, amely mentes a félelemtől  és az erőszaktól, ahol  az írás- és
olvasástudás általános. Olyan világot, amelyben a minőségi oktatás minden szintje mindenki számára
hozzáférhető,  akárcsak  az  egészségügyi  ellátás  és  a  szociális  védelem,  ahol  biztosított  a  fizikai,
mentális  és  szociális  jóllét.  Ahol  elegendő,  biztonságos,  megfizethető  és  tápláló  élelmiszer  áll
rendelkezésre, ahol a fogyasztási és termelési módok és valamennyi természeti erőforrás használata –
a levegőtől a földig, a folyóktól, tavaktól és a víztározóktól az óceánokig és tengerekig – fenntartható.
A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt keretében ezek közül az
igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink életét  is  alapvetően befolyásoló témák közül
igyekszünk  könyvtári  környezetben,  sajátos  eszközeinkkel  alaposabban  körüljárni  néhányat,  bízva
abban,  hogy  az  információk  átadásával  egy-egy  apró  lépést  tehetünk  a  megoldás  felé.  Sokféle
hagyományt követve, de számos újdonságot is tartogatva készülnek a könyvtárak az októberi napokra.
Örülnénk, ha a különböző könyvtártípusok – közkönyvtárak, iskolai, felsőoktatási és szakkönyvtárak –
összefogásával intézményeinkben a rendszeres könyvtárlátogatók mellett a ma még távolmaradók is
tartalmas események részesei lehetnének..1 

A programjaink népszerűsítéséhez több önálló plakátot és meghívót készítettünk (lásd 1. sz. melléklet),
ezeket honlapunkon illetve a könyvtár különböző pontjain helyeztük el, mindezek mellett nyomtatott
meghívóinkat személyesen kézbesítve, valamint e-mailben kerestük meg a könyvtárhasználókat (e-
mailben értelemszerűen azokat, akik ehhez korábban hozzájárultak). Ezeken túl az összes városi, illetve
a kistérséghez tartozó újság, hírportál képviselőjét megkerestük e-mailben, illetve a könyvtár igazgatója
is részt vett a Békés Megyei Könyvtárban a szeptember 30-i megyei sajtótájékoztatón, ahol külön is
ismertette az orosházi programokat. 

Mivel az Országos Könyvtári Napok orosházi programjairól 2015 óta használói elégedettségi felmérést
készítünk,  így  ebben  az  értékelésben  összehasonlításra  is  van  már  lehetőség.  A  korábbi  évek
elégedettségi kérdőíveinek eredményei a honlapunkról tölthetők le.2 

2. Az Országos Könyvtári Napok orosházi programjai a számok tükrében

Az Országos Könyvtári Napok orosházi programjain megjelent látogatók száma: 

Rendezvény ideje
A rendezvény
megnevezése

Látogatók

Dátum
(éééé.hh.nn)

Kezdés
(óó:pp)

Vége
(óó:pp)

14 éven
aluliak

14 és 65
év

közöttiek

65 év
felettiek

Összesen

2019.09.30. 10:00 18:00
Játék és játszóház a 
magyar népmese 
napján 

68 7 0 75

1 http://osszefogas.kjmk.hu/koszonto.aspx   
2 http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=10900   
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2019.10.01. 08:00 11:30 Véradás a könyvtárban 0 22 0 22

2019.10.02. 18:00 19:00
Az Alföld Quartet 
hangversenye a zene 
világnapja alkalmából 

6 54 8 68

2019.10.03. 17:00 18:00
Közönségtalálkozó 
Borsa Brown íróval 

4 36 5 45

2019.10.04. 17:00 18:00
Sulyok Csaba: 
Viharsarok Blues című 
könyvének bemutatója 

0 9 2 11

2019.10.05. 09:00 12:00

Kerékpártúra 
Gádorosra Justh 
Zsigmond halálának 
125. évfordulóján

0 11 4 15

A rendezvények és látogatók száma a következőképp alakult az elmúlt öt évben az Országos Könyvtári
Napok orosházi eseményein: 

Rendezvények száma Látogatók száma 
2015. 8 188
2016. 12 244
2017. 8 284
2018. 7 185
2019. 6 236

Ha  csak  a  számokat  és  a  hozzá  kapcsolódó  grafikont  nézzük,  megállapíthatjuk,  hogy  az  idei
rendezvénysorozat  átlagos  –  de  talán  pontosabb,  ha  úgy  fogalmazunk:  szokásosan  nagy  –
érdeklődést váltott ki  a könyvtárhasználókból.  Ezt tapasztalataink is igazolják, még ha hozzá is kell
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tennünk, hogy a szeptember 30-i  játék és játszóház valójában nem egy program volt, hanem egy
egész napos programfolyam, ahol iskolai  osztályok is megjelentek az egyéni érdeklődők mellett.  A
korábbi  éveket  nézve  érdemes megjegyeznünk, hogy  2018-ban például  a  könyvtár  új  arculatának
bemutatása mellett ugyanazon a délelőttön volt véradás, a gyermekkönyvtárban rendhagyó irodalmi
óra,  a  könyvtár  előtt  pedig  könyvkiárusítás  is,  2017-ben  pedig  Berg  Judit  közönségtalálkozója
önmagában vonzott 154 érdeklődőt. Mindez inkább csak azt jelzi, hogy minden évnek meg van a maga
sajátossága, ami miatt nem szabad csak a számokat egymáshoz hasonlítani, de a számok mögé is kell
tekinteni. 

Egyéb programjaink
• Ments könyvet! Hős olvasóink 100, általunk kiválasztott, még sohasem kölcsönzött, legalább

tízéves könyvet menthetnek meg a leselejtezéstől (az akció november 30-ig tart).
• Könyvkiárusítás. Szeptember 30-tól október 4-ig a Petőfi Művelődési Központ előtt, minden

nap 10 órától. 
• Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a könyvtárban a Recobin Kft. támogatásával. 
• A plakátra felkerült, de már nem a rendezvénysorozat hetében volt a Nyugdíjas pedagógusok

Justh Zsigmond olvasókörének találkozója is, október 9-én. 

Az Országos Könyvtári Napok orosházi eseményeiről összesen 18 cikk, tudósítás jelent meg (lásd 2. sz.
melléklet). Ez a szám is átlagosnak nevezhető a korábbi évekhez képest, és mint a korábbi években,
úgy most is köszönjük a helyi médiának a jelentős érdeklődést. 

Tudósítások, beszámolók száma 
2015. 21 
2016. 14 
2017. 22
2018. 22
2019. 18 
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3. A kérdőív

A kérdőívet online űrlapon, 2019. október 9. és 24. között lehetett kitölteni.  A kérdőív elérhetőségét
Facebook-oldalunkon, valamint honlapunkon tettük közzé. 

A kérdőív tájékoztató szövege a következő volt: 

„Kedves Olvasónk! 
A Justh  Zsigmond Városi  Könyvtár  munkatársai  nevében ezúton  szeretnénk megköszönni  Önnek,
hogy részt vett az Országos Könyvtári  Napok valamelyik orosházi programján, programjain.  Ahhoz,
hogy a jövőben is hasonló rendezvényeket tudjunk szervezni, nagyon fontos a használói visszajelzés.
Szeretnénk megismerni az Ön véleményét is, megtudni, hogy programjaink mennyiben feleltek meg az
Ön igényeinek, ezért most arra kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívünket. A kérdőív kitöltése legfeljebb 5
percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes, névtelen, a kérdőív 2019. október 24-ig lesz elérhető. 
A  programokon  készült  fotókat  a  honlapunkon  gyűjtöttük  össze:  https://blog.justhvk.hu/blog/?
page_id=15298 
Segítségét előre is köszönjük, továbbra is szeretettel várjuk könyvtárunkba!”

A kérdőív első részében az életkorra, a nemre és a legmagasabb iskolai végzettségre kérdeztünk rá, a
többi kérdésben pedig az egyes szolgáltatások, programok során tapasztalt elégedettséget vizsgáltuk. 

Az október 24-i határidőig 25 kérdőívet töltöttek ki a látogatóink. Ez sajnos rendkívül alacsony szám,
annak ellenére, hogy közösségi oldalainkon többször is kértük olvasóinkat a kitöltésre, honlapunkon
végig  kiemelten  jelen  volt  a  felhívás,  és  természetesen  e-mailben  is  megkerestük  azokat,  akik
valamelyik program jelenléti ívén feltüntették az email címüket. 

Kérdőívet kitöltők száma 
2015. 21 
2016. 36 
2017. 22
2018. 22
2019. 25
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4. Általános kérdések

Az életkor esetében csak nagy vonalakban, évtizedes bontásban kérdeztünk rá a korosztályokra.. 

Fontos  felhívni  a figyelmet, hogy ez  csak a diagram kitöltőinek arányára vonatkozik, mindenesetre
biztató, hogy a kitöltők között is megjelenik szinte minden korosztály képviselője. 

Érdemes ezt a diagramot összevetni a rendezvényeinken megjelent, és általunk regisztrált résztvevők
korosztályi megoszlásával, amely – a fenti táblázat látogatói számait figyelembe véve –  így fest: 

Korosztály Résztvevők száma 
14 éven aluliak 78 
14 és 65 év közöttiek 139
65 éven felüliek 19
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A kitöltők nemét illetően már megszokhattuk, hogy jelentős többséget képviselnek a hölgyek, ez most
is így volt. Ebben a vonatkozásban sajnos csak a kérdőív kitöltőinek adatait mértük: 

A legmagasabb iskolai végzettséget vizsgálva némileg meglepetés volt az eredmény, hiszen korábban
mindig  többségben  voltak  a  főiskolai/egyetemi  diplomával  rendelkezők, ez  most  kiegyenlítődött  a
középiskolai végzettségűekkel. 

 
A  következő, még általánosnak tekinthető  kérdésben arra  voltunk  kíváncsiak, honnan értesültek  a
látogatók a rendezvényeinkről. 

Az eredmény továbbra  is  azt  igazolja, hogy a  könyvtárnak minél  több felületen jelen  kell  lenni.  A
Facebook  napi  használata  –  akár  események  létrehozásával  –  gyakorlatilag  kötelező  ma  már,
különösen ha programok ajánlásáról van szó, de jól látható, hogy sokan használják a honlapunkat, és
ami szintén örömteli, sokan olvassák e-mailben küldött hírleveleinket is. Mivel a korábbi elégedettségi
kérdőívek  eredményei  egyértelműen  jelezték, hogy  sokan  használják  közösségi  oldalainkat,  ezúttal
külön is kértük, jelezzék, melyiken értesültek a programjainkról. 
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Korábbi tapasztalataink itt is megerősítést nyertek: a Twitter-oldalunk közel sem olyan látogatott, mint a
Facebook. De mivel tartalommal való megtöltése a gyakorlatban semmilyen  időveszteséggel nem jár,
– többnyire  a  Facebook tartalmat osztjuk meg másolás/beillesztéssel  – nem szükségszerű a  fiók
megszüntetése, inkább a  népszerűsítésére  kell  jobban fókuszálni.  Az  Instagramon sokkal  inkább a
rendezvényeken készített  fotókat osztunk meg, mintsem programajánlókat, így nem meglepő, hogy
nem ez volt az információforrás. 

A kérdőívben azt is vizsgáltuk, hogy melyik sajtótermékből értesültek a látogatóink a programokról. 
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Egyértelmű a városi média túlsúlya, ezt az értékes kapcsolatot a későbbiekben is fenn kell tartani, a
rendezvényeinkről időben kell  a sajtó képviselőit értesíteni, és minden megkeresésre nyitottnak kell
lennünk. 

5. Elégedettségi mutatók

Érdekes az elégedettségi mutatókat annak fényében is vizsgálni, előzetesen mely programok keltették
fel leginkább a látogatók érdeklődését. 

A  legtöbben  előzetesen  az  Alföld  Quartet  koncertjére,  a  Borsa  Brown  közönségtalálkozóra  és  a
kerékpártúrára voltak kíváncsiak. 

És most nézzük meg egyesével a programokat, mennyire voltak elégedettek velük a látogatók.
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Feltűnő, hogy minden eseménynél voltak, akik nagyon elégedetlenek voltak az adott programmal. Ez
persze elfogadható  lenne, de a beérkezett  válaszokat részletesen elemezve azt  láttuk, hogy akik a
„Nagyon elégedetlen” opciót választották, ők minden programnál ezt jelölték be, ugyanakkor az alábbi
összegzésnél a szervezettséget és a színvonalat is nagyon megfelelőnek találták, valamint a kérdésre,
hogy  szívesen  venne-e  részt  jövőre  is  ilyen  programjainkon,  igen-nel  válaszoltak.  Mindezeket
összegezve, fennáll a valószínűsége, hogy tévedésből választották a „nagyon elégedetlen” opciót. 

A rendezvényeken tapasztalatunk és megérzésünk az volt, hogy alapvetően nagyon elégedettek voltak
vendégeink a  látottakkal, amit  alátámasztanak az alábbi, általánosságban a  szervezésre  vonatkozó
elégedettségi diagramok is.
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Természetesen felajánlottuk annak a lehetőségét is a kérdőívet kitöltők számára, hogy bővebben is
kifejtsék véleményüket az Országos Könyvtári Napok orosházi programjairól. Ezzel a lehetőséggel több
könyvtárlátogató is élt: 

Kérjük, ha van véleménye, kérdése, javaslata az Országos Könyvtári Napok orosházi programjairól, azt
itt is ossza meg velünk!

• „Előre szeretnék meghívást kapni az Országos Könyvtári Napok orosházi programjáról és 
időpontjárók” 

• „nagyon örülök a kezdeményezésnek mert ilyen is kell hogy legyen a városban”

Arról, hogy milyen érzésekkel gondolnak vissza a könyvtári eseményekre a látogatók, meggyőző képet
fest az alábbi kördiagram: 

A szokásoknak megfelelően azt is kértük a kérdőív kitöltőitől, javasoljanak olyan személyeket, akiket
szívesen látnának vendégként a könyvtárunkban. Az alábbi ötletek érkeztek: 

• Leiner Laura
• Fábián Janka
• Csath Magdolna, helyi zenészek, zenekarok
• Vámos Miklós
• Helyi zenészeket, Még többet az orosházi könyvtár történetéről és a velük kapcsolódó dolgozok

történetéről, Több zenei programot
• mindenkit akit érdekel
• SPORTOLÓKAT
• Vámos Miklóst.
• Orosházi fiatal alkotókat

A felvetett ötleteket köszönettel fogadtuk. törekedni fogunk arra, hogy amennyiben reális a javaslat,
megvalósíthassuk az olvasói igényeket. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt esztendők elégedettségi
kérdőíveinek ajánlásait minden évben figyelembe vettük, és minden évben sikerült meghívnunk olyan
szerzőket, akiket a kérdőív kitöltői kértek, idén például Borsa Brownt. 

Végezetül a kérdőív kitöltőinek érdeklődési körére kérdeztünk rá. 

Mi az Ön érdeklődési köre, van-e olyan tudományterület amely különösen érdekli Önt?
• Közlekedés
• informatika, csillagászat
• Zene
• zene, zenészek, sztárok,
• a vers 
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• SPORT? KERÉKPÁR
• Időfizika, orvostudomány, pszihológia

Bár  a kérdőívvel  nincs  összefüggésben, de érdekes visszajelzés  lehet  az is, hogy miként  alakult  a
beiratkozások  és  könyvtártagsági  érvényesítések  száma  az  Országos  Könyvtári  Napok  orosházi
eseményeinek időszakában. Persze messzemenő következtetéseket nem szabad levonni a számokból,
hiszen 2018-ban például éppen ebben az időszakban érkezett több osztály is könyvtárlátogatásra a
Táncsics Mihály Gimnáziumból, 2019-ben pedig a korábbi évekkel ellentétben már ingyenes volt egész
évben a beiratkozás. 

Beiratkozások száma Érvényesítések száma 
2015. 12 35 
2016. 21 46 
2017. 8 35 
2018. 29 43 
2019. 28 35

6. Összegzés

Összességében  ismét  megállapítható,  hogy  a  válaszadók  döntő  többsége  elégedett  volt  a
programokkal, a  szervezéssel, és  igénylik  az  ilyen  jellegű  rendezvényeket.  Sajnos  az  összlátogatói
számhoz  képest  nagyon kevés  visszajelzés  érkezett  kitöltött  kérdőív  formájában, de  az  így  kapott
válaszok  is  segíthetnek  a  programok  színvonalának  emelésében.  Összefoglalva  még  egyszer  a
legfontosabbakat: 

• Törekedni kell rá, hogy a rendezvényeken a látogatók az elérhetőséget is kitöltsék a jelenléti
íven, és utólag az elégedettségi  kérdőívet is.  A rendezvények előtt  a moderátornak néhány
szóban el kell mondania, hogy ez miért fontos a könyvtárnak. 

• Ha van lehetőség, még egyértelműbben kell  megfogalmazni  a kérdéseket, és a kérdésekre
adható válaszokat, hogy ne legyenek félreértések. 

• Mivel a 2018-as felmérés során is adódtak félreértések, a következő online kérdőívet egy más
rendszeren keresztül lesz érdemes megszerkeszteni és elérhetővé tenni (eddig minden évben a
Google Űrlapokat használtuk erre a célra). 
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2. sz. melléklet

A könyvtári napokról, hozzákapcsolódó programokról megjelent cikkek: 

1.     Ezeken a megyei programokon vehet részt a napokban. – In. Beol.hu (2019. szeptember 27.) 
[https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-a-megyei-programokon-vehet-reszt-a-
napokban-10-2224182/] 

2.     Megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 74. évf., 225. sz. (2019. szeptember 27.). – 
p. 5.

3.     Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 38. sz. (2019. szeptember 27.). – p.6 . 
[https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20190927] 

4.     Megkezdődtek az Országos Könyvtári Napok / Hidvégi Dávid. – In. Behir.hu (2019. 
szeptember 30.) [https://behir.hu/megkezdodtek-az-orszagos-konyvtari-napok] 

5.     Megkezdődtek az Országos Könyvtári Napok / Sznida Nóra. – In. Körös Hírcentrum (2019. 
szeptember 30.) [https://koroshircentrum.hu/2019/09/30/megkezdodtek-az-orszagos-
konyvtari-napok/] 

6.     Megkezdődtek az Országos Könyvtári Napok. – Részlet a Békéscsabai Médiacentrum, 7.tv 
2019. október 1-jei Híradójából [https://youtu.be/fD_26fq5isE?t=523] 

7.     Önzetlen segítség – Véradást szerveztek a könyvtárban / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé (2019.
október 1.) [https://oroscafe.hu/2019/10/01/oroshaza-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-
veradas-segitseg-orszagos-konyvtari-napok-program/] 

8.     Szelektíven gyűjtik a hulladékot a Városi Könyvtárban / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé (2019. 
október 2.) [https://oroscafe.hu/2019/10/02/szelektiv-hulladekgyujtes-oroshazi-justh-
zsigmond-varosi-konyvtar/] 

9.     Orosházára látogatott Borsa Brown – Közönségtalálkozó 2017 legsikeresebb írónőjével / 
Tóth Zsolt Bence. – In. OrosCafé (2019. október 4.) 
[https://oroscafe.hu/2019/10/04/oroshaza-justh-zsigmond-konyvtar-borsa-brown-
kozonsegtalalkozo-2017-legsikeresebb-ironoje-orszagos-konyvtari-napok/] 

10.     Véradás a könyvtárban. – Részlet az Orosházi Városi Televízió 2019. október 4-i Híradójából 
[https://youtu.be/4sgh5taNxPE?t=529] 

11.     Borsa Brown közönségtalálkozó – Részlet az Orosházi Városi Televízió 2019. október 4-i 
Híradójából [https://youtu.be/4sgh5taNxPE?t=1230] 

12.     Író-olvasó találkozó. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 39. sz. (2019. október 4.). – p. 3.
13.     Programajánló. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 39. sz. (2019. október 4.). – p. 8.
14.     Az olvasást népszerűsítették utcán, bringán, könyvtárban / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu 

(2019. október 10.) [https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-olvasast-nepszerusitettek-
utcan-bringan-konyvtarban-2255214] 

15.     Az olvasást népszerűsítették / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 74. évf., 236. sz. 
(2019. október 10.). – p. 4.

16. Névadójukra emlékeztek / Pernyés Edit. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz. (2019. október 18.). – 
p. 1. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20191018] 

17. Önzetlen segítség / BZ [Bojtor Zalán]. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz. (2019. október 18.). – p. 
3. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20191018] 

18. Sikeres könyvtári napok / Pernyés Edit. – In. Orosházi Élet, 23. évf., 41. sz. (2019. október 18.). – 
p. 9. [https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20191018] 
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3. sz. melléklet

Fotók a rendezvényekről 

Véradás a könyvtárban – 2019. október 1.  

Az Alföld Quartet hangversenye a zene világnapja alkalmából – 2019. október 2. 
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Közönségtalálkozó Borsa Brownnal – 2019. október 3.  

Sulyok Csaba: Viharsarok blues könyvbemutató – 2019. október 4.  
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Kerékpártúra Gádorosra – 2019. október 5.  

Galéria az összes rendezvény fotójával: https://blog.justhvk.hu/blog/?page_id=15298 
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