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Akkor lesz valamiből nagydolog, ha mindenki a saját igazságát hozza, egymásból építkezünk, 

megbeszéljük, és kialakul végül. 

Szűcs Nelli 

 

 
 

Partnereink mindazok a személyek és intézmények, akik külső szabályozással vagy működési 

sajátosságaikból eredő igényeikkel gyakorolnak hatást a könyvtár tevékenységére. 

 

A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy a minőségbiztosítási rendszer keretében megismerjük 

partnereink kapcsolattartási szokásait, véleményét, elvárásait együttműködésünkről és 

könyvtárunkról, és a kérdőívek kiértékelése után a felmerülő hiányosságokra, problémákra 

megoldást találva még magasabb színvonalon tudjuk működtetni partnerkapcsolatinkat. 

 

Könyvtárunk ez idáig ilyen jellegű felmérést nem végzett. A vizsgált partnerek körét a 

Minőségbiztosítási Tanács választotta ki a 2020-ban elkészített Partner lista szereplői közül. 

Minden olyan partner kapott kérdőívet, mely egy alkalomnál többször került kapcsolatba 

könyvtárunkkal, és lehetőség van a vele fennálló kapcsolat további ápolására.  

 

A vizsgálatban résztvevő partnerek kiválasztására és az online kérdőív összeállatására a MIT 

2021. január 7-i ülésén került sor. A partner lista 195 együttműködőt tartalmaz az alábbi 

megosztásban. civil és egyházi szervezet 31, óvoda és oktatási intézmény 42, cég-vállalkozás 

28, könyvtár és szakmai szervezet 24, fenntartói kör 50, média 10, kulturális intézmény 10. 

Kérdőívet 159 partner részére küldtünk ki, melyek közül  

 

civil és egyházi szervezet 26 

óvoda és oktatási intézmény 27 

cég-vállalkozás 28 

könyvtár és szakmai szervezet 18 

fenntartói kör 40 

média 10 

kulturális intézmény 10 

 

A felmérés nem terjedt ki sem a könyvtár dolgozóira (belső partnerek), sem a 

könyvtárhasználókra, mivel az ő elégedettségük felmérése más-más kérdőíven történik.  

 

Az online kérdőíveket január 12-én küldtük ki e-mailben, és két hetes határidőt adtunk a 

kitöltésükre. 

 

A munkacsoport több könyvtár vizsgálatát és a helyi viszonyokat figyelembe véve dolgozta ki 

közösen a felmérés kérdéseit. A környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyezve az 

elektronikus kitöltés mellett döntöttünk. Minden kitöltőt tájékoztattunk a kérdőív 

anonimitásáról.  

 

A vizsgálat formája teljes körű volt, mivel a célpopuláció eredményei tisztán és megbízhatóan 

írják le a vizsgált partnerek ismérveit. A kérdőív fő kérdéscsoportjaiban az alábbiakra vártunk 

választ: a partneri kapcsolat megítélésére, a kommunikációs csatornák használatára és 

hatékonyságára, a könyvtárral, mint partnerrel való elégedettség szintjére. 
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Elsődleges szempontunk a vizsgálat során az volt, hogy hiteles képet kapjunk partnereink 

elégedettségéről. A kérdőív szerkesztéséhez a Google Drive űrlapkészítő programját 

alkalmaztuk. A kitöltők így pár perc alatt ki tudták tölteni, mi pedig az összegző mappában 

folyamatosan figyelemmel tudtuk kísérni a kitöltéseket. A kérdések összeállításakor 

alkalmaztuk a zárt típusút, a feleletválasztóst, és a nyitott kérdést is, melyre szabadon 

válaszolhattak. 
 

 
 

 
 

A kérdőívet összesen 67-en  töltötték ki, mely a kiküldött kérdőívek 42%-a, így a kérdőívet 

kitöltők száma jól reprezentálja a partneri elégedettséget. 
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megnevezés válaszolók 

száma 

kérdezettek 

száma 

%-os 

arány 

civil szervezet 7 26 27% 

óvoda és oktatási intézmények  24 27 89% 

cég, vállalkozás 6 28 21% 

közgyűjtemény és szakmai szerezet 8 18 44% 

fenntartó 8 40 20% 

média 3 10 30% 

kulturális  intézmény 2 10 20% 

egyéb (valószínűleg egyházi személyek és 

önkormányzati képviselők) 

9   

összesítés: 67 159 42% 

:  

 

A válaszadók a következőképpen jelölték meg, hogy mely kategóriába sorolhatók, középfokú 

oktatási intézmény 13, óvoda és egyéb kategória 9-9, fenntartó 8, civil szervezet 7, cég, 

vállalkozás és közgyűjtemény 6-6, média 3, alapfokú oktatási intézmény és kulturális 

intézmény 2-2.  

 

 

 

 
 

 

 
 

A válaszadók nagyobb része, (36) 53,7 %-a szakmai tevékenység területén áll partneri 

kapcsolatban könyvtárunkkal, ezt követi a szolgáltatások csoportos igénybevételének aránya 

(23) 34,3%, és majdnem hasonló arányban (20) 29,9 %, a pályázati együttműködés. A 

közönségszervezésben működik együtt velünk (16) 23,9%, előadóként partnerünk (13) 

19/4%, reklám, marketing kapcsolatban állunk (5) 7,5%-al, ás üzletiben (4) 6%-al.  
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Pozitív visszajelzés számunkra, hogy partneri kapcsolatunkat a válaszadók 53,7 %-a (36) a 

lehető legjobbnak ítélte. Azonos arányban ítélték jónak, illetve megfelelőnek 22,4%-al (15-

15) és csupán 1,5% (1) szerint lehetne jobb is a kapcsolatunk. 

 

 

 
 
Partnereink számára elsődleges kommunikációs csatorna a személyes találkozás (58) 86,6%, 
ezt követi nagyon szorosan az e-mailben történő kapcsolattartás  (57) 85,1%. A telefont (51) 

76,1% használja partneri kommunikációra. A fenti három csatornától jóval elmarad a 

közösségi oldalról (massanger) történő aktivitás (19) 28,4%, és érthető okokból csupán 4 (6% 

a postai levelezés útján történő kommunikáció. 
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A válaszadók nagytöbbsége nagyon jónak ítéli meg partneri kapcsolatunkat, lényegesen 

kevesebben jónak, és csak páran tartják megfelelőnek, vagy gyengének.  A kérdésekre 63-65 

válasz érkezett. A kommunikáció hatékonyságát 81,35 % nagyon jónak, 17% jónak és 1,5% 

közepesnek ítéli meg. Az ügyintézés minőségét 87,5% tartja nagyon jónak, 12,5% pedig 

jónak. Az ügyintézés gyorsaságát 80% nagyon jónak, 19% jónak, és csupán 1,5% gyengének 

találja. A munkatársak hozzáállása 92% szerint nagyon jó, 6% szerint jó és csupán 1,5% 

szerint gyenge. Szolgáltatásaink minősége 87,5% számára nagyon jó, 10% számára jó és 

1,5% szerint gyenge. Együttműködésünket nagyon eredményesnek tartja 90%-uk, jónak tartja 

11%, közepesnek ítéli 1,6%. 

 

 

 1 2 3 4 5 válaszadók száma 

kommunikáció hatékonysága   1 11 53 65 

ügyintézés minősége    8 56 64 

ügyintézés gyorsasága  1  12 51 64 

munkatársaink hozzáállása  1  4 60 65 

szolgáltatásaink minősége  1  7 56 64 

együttműködés eredményessége   1 7 57 63 
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A kérdésekre 56-63 között érkeztek válaszok. Elektronikus felületeink közül legismertebb és 

leginkább megfelel partnereink elvárásainak a honlapunk. A kérdőívet kitöltők 94%-a 

válaszolt az első kérdésre és 65%-uk ítélte nagyon jónak, 22%-a jónak a weboldalt, míg 1,5-

1,5 % gyengének, illetve nagyon gyengének tartja, 9,5% számára pedig ismeretlen. Facebook 

oldalunk a válaszadók 61% -a szerint nagyon jó, 21% szerint jó, 18%-uk viszont nem ismeri. 

Youtube csatornánk 49% számára nagyon jó, 12% jónak találja, 1,7 közepesen jónak tartja, 

37% viszont nem ismeri. A könyvtári hírmondót és az instagramot 56-56 fő értékelte, ebből a 

hírmondót 37% nagyon jónak, 11% jónak, 1,8% gyengének ítélte meg, 23%-uk pedig nem 

ismeri. Az instagram a legkevésbé ismert partnereink körében, 55% nem ismeri ezt a 

platformunkat, 30% nagyon jónak tartja, 12,5% jónak és 1,8% gyengének.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 nem 

ismerem 

1 2 3 4 5 válaszadók 

száma 

honlap (vsvk.hu) 6 1 1  14 41 63 

facebook oldalunk 11    13 38 62 

youtube csatornánk 22   1 7 29 59 

könyvtári hírmondó 13  1  6 36 56 

instagram 31  1  7 17 56 
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Partnereink részéről egyforma látogatásnak örvendenek az irodalmi előadások, könyv-

bemutatók és az időszaki kiállítások 72,7%-al, ezt követik a helyismereti programok, 

előadások 62,1%-al. A gyermek-és családi programok látogatottsága 47%-os, és a 

gyermekneveléssel foglalkozóké 25,8. A kisközösségi találkozókat, foglalkozásokat és az 

egészségügyi ismeretterjesztő programokat egyaránt 24,2%-uk látogatja. Nem sokkal 

maradnak el ettől a környezettudatossággal kapcsolatos előadások, melyeket 22,7%-uk 

látogat. Közös szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken 19,7% vesz részt, a digitális 

írástudást fejlesztő programjainkon pedig a válaszolók 9,1%-a 

 

 
 

 
 
8. Ön szerint hogyan lehetne partnerségünket még eredményesebbé tenni? 31 válasz 

 

1. Több személyes kapcsolat, esetleg közös szervezésű programok. 

2. Személyes találkozással, kitelepített programmal, mivel nehezen mozgó/mozgatható 

időseket lát el intézményünk, egy -két programot/rendezvényt szívesen látnánk 

helyben az intézmény falain belül. 

3. Teljesen elégedett vagyok !!!! 

4. Közös versenyek szervezésével 

5. Még több óvodásoknak szóló program, interaktív foglalkozás szervezése 

6. Most korrekt és kölcsönös, szakmailag tartalmas. 

7. Még több előadást szeretnék! 

8. Szélesebb körű marketingtevékenység, 21. századibb környezetkép/atmoszféra 

9. Amint ezidáig tapasztaltam, folyamatosan, az igényekhez és lehetőségekhez 

alkalmazkodva fejlődött, épült, s ez az alapja, hogy jövőben is így lesz! Köszönet érte! 

10. A mostani partneri viszonnyal teljesen elégedettek vagyunk. 

11. A két intézmény közötti partnerkapcsolat kifogástalanul működik. Az intézmények 

kulturális életét kellene anyagi szempontból támogatni, hogy még több értékes és 

igényes programot szervezhessenek. 
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12. Mihelyst véget ér a pandémia, eredményes lesz újra az együttműködésünk. 

13. Ezt a kellemes, együttműködő partnerkapcsolatot szeretnénk még sokáig megtartani . 

14. A pandémia miatt hiányzik a személyes kapcsolat, sajnos! 

15. Maximálisan meg vagyok elégedve a könyvtár munkatársai hozzáállásával, 

segítőkészségével. 

16. Személyes megkereséssel telefonon. 

17. Tájékoztatás intenzívebbé tétele 

18. Az iskola tantervéhez igazodva közös szervezésben könyvtári órákat tartanának 

nekünk, valamilyen szerződés segíthetne ebben. Erről már beszélgettünk a 

gyerekkönyvtárral, hogy jó lenne. 

19. Mivel a bélyeggyűjtés a maga nemében speciális szabadidős elfoglaltság ezért ennek 

bővebb megismertetése, - ahogy azt a Széchényi Pál megemlékezés is bizonyítja -, 

összekötve akár helyismereti, akár más kulturális ágakkal lehet vonzó a közönség 

számára! Köszönjük a lehetőséget a 70 éves Vachott Sándor városi könyvtár 

valamennyi kedves dolgozójának és kívánunk további sikereket! 

20. A képek, plakátok mellett több szöveges tartalommal, ami a weboldalon és FB oldalon 

is megjelenik. 

21. Nagyon jó és együttműködő a kapcsolat. 

22. Teljes mértékben elégedettek vagyunk a partnerségünkkel és a mindennapi 

kapcsolattal 

23. Az e-mail-es kommunikáció lehetne gyorsabb is. 

24. Közösen megvalósított programokkal 

25. Gyerekeknek szóló meseolvasó délelőtt,ismert mai alkotókkal.(Pl. Bartos 

Erika,Rétvári Andrea,Fésüs Éva,Mentovics Éva,stb.) 

26. Évtizedek óta közvetlen üzleti és baráti kapcsolat fűz össze a könyvtár szinte minden 

dolgozójával! A kapcsolat megtartását, további közös rendezvények formájában 

szeretném továbbra is megtartani! 

27. Jónak tartom a partnerségünket, 5 pontra értékeltem a szolgáltatás minőségét. A 

továbbiakban is igénybe vesszük a rendezvényeiket, látogatjuk a kiállításokat, 

megnyitókat, közönség találkozókat. Látogatjuk honlapjukat. 

28. Maximálisan elégedett vagyok. 

29. Még több személyes kapcsolattal. 

30. Gyakoribb frissített honlap, tájékoztatás a programokról. 

31. Abban az esetben, ha én magam is több időt tudnék rászánni ezekre a 

tevékenységekre, valamint ha használnám az elektronikus csatornákat. 

 

 

 

A válaszadók 46,3%-a élt a válaszadás lehetőségével egyetlen nyitott kérdésünkre. 16% (5) 

szeretne még több személyes kapcsolatot, 26% (8) szeretne több közös programot, 

rendezvényt. 42% (13) fejezi ki elégedettségét az együttműködéssel kapcsolatban. 

 

Munkánkkal kapcsolatos javaslatok észrevételek:  

- Több előadás 

- Szélesebb körű marketingtevékenység 

- 21. századibb környezetkép/atmoszféra 

- Tájékoztatás intenzívebbé tétele 

- Könyvtári órák 

- Meseolvasó délelőtt 

- Több szöveges tartalom a weboldalon és FB oldalon 
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- Az e-mail-es kommunikáció lehetne gyorsabb is. 

- Gyakoribb frissített honlap, tájékoztatás a programokról. 

 
 

 
 

Partnereink többsége eredményesnek tartja kapcsolatunkat. A legtöbb válasz 

középiskolákból érkezett, ami azt jelenti, hogy számukra fontos a könyvtárral való 

együttműködés. A fenntartói körből kevés számú kérdőív érkezett vissza, ami 

elgondolkodtató. 

A válaszadók 57% ítélte a lehető legjobbnak kapcsolatunkat és csupán 1 partner szerint 

lehetne jobb is. 

Számukra a személyes találkozás és az e-mail a leginkább használt kommunikációs 

csatorna.  

Partnerségünk minőségét több mint, 80% -ban nagyon jónak ítélik. 

Elektronikus felületeinket többnyire nagyon jónak tartják, legismertebb körükben a 

honlapunk. Sokan viszont nem ismerik, nem használják egyéb felületeinket.  

Partnereink részéről leglátogatottabb programjaink az irodalmi előadások, könyv-

bemutatók és az időszaki kiállítások 72,7%-al. 

- A nyílt kérdésekre kapott válaszok alapján még több személyes kapcsolatot, több 

közös programot, rendezvényt szeretnének. Szélesebb körű marketingtevékenységet, 

21. századibb környezetkép/atmoszférát, a tájékoztatás intenzívebbé tételét, a 

weboldalon és FB oldalon több szöveges tartalmat, az e-mail-es kommunikáció 

gyorsabbá tételét, a honlap gyakoribb frissítését várják tőlünk.  

 

 

 

 
 

- Fenntartói partner lista pontosítása, ellenőrzése 

- Írásos együttműködési szerződés megkötése több partnerrel 

- kommunikáció hatékonyságának növelése 

- Ügyintézés még gyorsabbá tétele 

- Elektronikus felületekről szélesebb körű tájékoztatás 

- nyomtatott plakát, szórólap kihelyezésének ellenőrzése, nyomtatott sajtóban való 

megjelenési lehetőségek felmérése, szükségszerű módosítások elvégzése (pl. 

buszmegállók) 

- plakát, szórólapterjesztésbe közszolgálatot teljesítők bevonásának átvizsgálása 

 

 

 

 

 


