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1. Előzmények

A  magyar  kultúra  napja  orosházi  programsorozatához  kerestünk  olyan  rendezvényt,  amely
helyismereti jelleggel is bír, és nagyobb érdeklődésre is számot tarthat. Így esett a választásunk a
Nagyvárad–Fiume – A 100 éves gyorsvonat állomásai képeslapokon című képes kötet bemutatójára,
melyet a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója ajánlott először figyelmünkbe. A
kötet – többek között Orosházát is érintve – veszi sorra azokat a vasútállomásokat, melyeket érintett
a több, mint 900 km-es vasútvonal. A kötetet Wlassits Nándor, a kötet szerzője, Barabás Ferenc, az
album tervezője,  kiadója  és  Niedzielsky  Katalin,  a  könyv  szerkesztője,  fordítója  mutatta  be  az
érdeklődőknek. 

A könyvbemutató  időpontja  többször  változott  az  előzetes  egyeztetések  során,  hiszen  három
emberhez  kellett  igazodni,  miközben  a  könyvtár  is  figyelemmel  volt  a  város  egyéb  kulturális
rendezvényeire.  A végső időpont végül 2016. január 27., szerda 17 óra volt,  a helyszín pedig a
könyvtárunk olvasóterme. 

A program népszerűsítéséhez a meghívót a kötet tervezője, Barabás Ferenc készítette (lásd 1. sz.
melléklet), ezt honlapunkon, a közösségi oldalakon illetve a könyvtár különböző pontjain helyeztük
el,  mindezek  mellett  e-mailben  kerestük  meg  azokat  a  könyvtárhasználókat,  akik  megadták
korábban elektronikus levelezési címüket. Ezeken túl az összes városi, illetve a kistérséghez tartozó
újság, hírportál képviselőjét megkerestük e-mailben. 

2. A könyvbemutató a számok tükrében

A könyvbemutatón összesen 42 fő jelent meg, közülük 23-an tüntették fel email címüket a jelenléti
íven.  Továbbra is törekedni kell rá, hogy minden jelenlévő aláírja a jelenléti ívünket, illetve hogy
azon belül is megadja az e-mail címet. Az eddigi gyakorlat mellett – miszerint körbeadjuk a jelenléti
íveket, és a könyvtárosok személyesen is megkérik erre a résztvevőket – érdemes a könyvbemutató
elején a programot megnyitó könyvtárigazgatónak, moderátornak is felhívni erre a figyelmet. 

A könyvbemutatóról összesen 6 cikk és egy televíziós tudósítás jelent meg (lásd 2. sz. melléklet). 

3. A kérdőív

A kérdőívet csak online formában, 2016. január 28. és február 5. között lehetett kitölteni. A kérdőív
elérhetőségét  e-mailben  küldtük  el  a  könyvbemutató  másnapján,  2016.  január  28-án  azon
könyvtárhasználók számára, akik  programunkon részt vettek, és megadták a jelenléti íven az e-mail
címüket. 

A kérdőív tájékoztató szövege a következő volt: 

„Kedves Olvasónk! 

Ezúton  szeretnénk  megköszönni  Önnek,  hogy  részt  vett  a  Nagyvárad–Fiume  -  A  100  éves
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gyorsvonat állomásai képeslapokon című képes kötet 2016. január 27-i bemutatóján az orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtárban. Ahhoz, hogy a jövőben is hasonló rendezvényeket tudjunk
szervezni,  nagyon fontos  a  használói  visszajelzés.  Szeretnénk  megismerni  az  Ön véleményét  is,
megtudni, hogy programunk mennyiben felelt meg az Ön igényeinek, ezért arra kérjük, töltse ki az
alábbi  linkre  kattintva a  kérdőívünket.  A  kérdőív  kitöltése  legfeljebb  5  percet  vesz  igénybe.  A
válaszadás önkéntes, névtelen, a kérdőív 2016. február 5-ig lesz elérhető. 

A  kérdőív  erről  a  hivatkozásról  érhető  el:  https://docs.google.com/forms/d/1vqDeZHo0A-
362aUPO24dlXyK59w4sgudD7sJh5Aqpsw/viewform 

A rendezvényen készült fényképeket itt tekintheti meg:
https://picasaweb.google.com/115753013865007437721/NagyvaradFiumeKonyvbemutato2016Jan
uar27 

Segítségét előre is köszönjük, továbbra is szeretettel várjuk könyvtárunkba!

Üdvözlettel, 

Buzai Csaba

könyvtárigazgató”

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

A kérdőívet  összesen  23 e-mail  címre  küldtük el,  ezt  a  megadott,  2016.  február  5-i  határidőig
tizenketten töltötték ki. 

4. Általános kérdések

Az életkort tekintve megállapítható, hogy a rendezvény elsősorban a középkorúakat, és az idősebb
korosztályt szólította meg. 

1990 – 1
1988 – 1
1975 – 1
1965 – 1
1964 – 1 
1962 – 2 
1959 – 1 
1950 – 1
1943 – 1 
1942 – 1 
1939 – 1 

A  legmagasabb  iskolai  végzettséget  vizsgálva  kiemelkedő  a  főiskolai/egyetemi  diplomával
rendelkezők aránya.  
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A következő, még általánosnak tekinthető kérdésben arra voltunk kíváncsiak, honnan értesültek a
rendezvényről. 

A válaszokból  kiderül,  hogy  a  legtöbben  az  e-mailben  küldött  meghívónkból  és  a  könyvtár
honlapjáról  értesültek  a  könyvbemutatóról.  Az  „Egyéb”  válasz  esetében  lett  volna  lehetőség  a
válasz  kifejtésére,  sajnos  a  válaszadók  nem éltek  ezzel.   Érdemes  azt  is  megjegyezni,  hogy  a
közösségi  oldalak  közül  csak  a  Facebook-ot  említették  a  válaszadók,  holott  ugyanazokat  az
információkat a Twitteren és a Google Plus-on is megosztottuk. 

5. Elégedettségi mutatók

Három kérdést tettünk fel az elégedettséggel kapcsolatban. 
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A válaszokból kiderült, hogy azok, akik ellátogattak a rendezvényre, elégedetten, sőt, többségük
nagyon elégedetten távoztak a végén. 

Lehetőséget  biztosítottunk  a  kérdőívben  arra  is,  hogy  ha  van  véleményük,  azt  bővebben  is
kifejthessék a válaszadók. Három könyvtárlátogató volt, aki élt ezzel: 

• „örültem,  hogy benne vagyok a rendszeretekben és  örültem a meghívásnak,  jól  éreztem
magam. puszi.”

• „Jó  lett  volna  néhány  mondatot  szólni  arról,  hogy  a  vasút  a1870-es  megjelenése  mit
jelentett Orosháza gazdasági, társadalmi, kulturális életében. A zárt magyar és evangélikus
közösségbe  érkezők  (izraeliták,  római  katolikusok,  stb).  megjelenésükkel  mit  adtak  a
településnek? -  Csak úgy mellékesen jutott  szembe, hogy Turay Ida nagyapja is  a vasút
révén került Orosházára, édesapja, Turmayer Sándor itt született.”
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• „Talán lehetett volna méltatni, hogy városunk fejődésében is milyen nagy jelentőséggel birt
a vasutvonal megépítése.Ettőlfüggetlenül én nagyon elégedet voltam és szívesen halgattam
a szerzőt,értékes könyvet adott a kezünbe. Üdv..Gy.D.J.”

Mivel a válaszadás anonim volt, így a személyes megjegyzésekre nem tudtunk reagálni. 

A látogatói elégedettségről mindennél többet mond az alábbi kördiagram: 

Végezetül azt kértük a kérdőív kitöltőitől, javasoljanak olyan személyeket, akiket szívesen látnának
vendégként a könyvtárunkban. Az alábbi hozzászólások érkeztek: 

Ön kit, kiket látna szívesen könyvtárunk programjain?

• „A magyar vagy nemzetközi szellemi élet olyan orosházi elszármazottait, akik több könyvet
letettek asztalunkra.”

• „magam  is  szívesen  tartanék  két  -  három  havonta  irodalmi  estet,  felnőtteknek  és
gyerekeknek is.”

• „Én nem is tudom, de rátok bízom a szervezést, ott leszek amikor csak tudok.”
• „Esterházy Péter”
• „Történelemmel és szépirodalommal foglalkozó személyiségeket.”
• „Oravecz Nóra, Fejős Éva”

Itt is érvényes a megjegyzés, miszerint a válaszadás anonim volt. 

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a tizenkét válaszadó nagy többsége elégedett,  vagy nagyon
elégedett volt a programokkal, a szervezéssel, és igényli az ilyen jellegű rendezvényeket. 

A válaszokból az alábbi észrevételeket fontos még egyszer kiemelni, és a legközelebbi rendezvény,
programsorozat szervezésekor figyelembe venni: 

• Továbbra is érdemes és hasznos a könyvtárhasználóktól már beiratkozáskor elkérni az e-
mail címet, illetve érvényesítéskor ellenőrizni ezt az adatot is. 

• Ha elégedettségi kérdőívet kívánunk kitöltetni,  törekedni kell rá, hogy a rendezvényeken
minden résztvevő aláírja a jelenléti ívet, illetve hogy azon belül is megadja az e-mail címet.
Az eddigi gyakorlat  mellett  – miszerint körbeadjuk a jelenléti  íveket,  és a könyvtárosok
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személyesen is megkérik erre a résztvevőket – érdemes a könyvbemutató elején a programot
megnyitó könyvtárigazgatónak, moderátornak is felhívni erre a figyelmet. 

• A korábbi elégedettségi felmérésben panasz érkezett arra, hogy a hátsó sorokban nem volt
hallható  minden  szó,  nehezen  volt  követhető  a  beszélgetés.  Ezúttal  hangosítottuk  a
rendezvényt, ilyen jellegű probléma nem is merült fel. 
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

A könyvbemutatóról megjelent cikkek: 

1. Kultúra napi programok Békés megyében. – In. Beol.hu (2016. január 19.) 
[http://www.beol.hu/bekes/kultura/kultura-napi-programok-bekes-megyeben-647506] 

2. Térségi programok a kultúra jegyében / Csomós Éva. – In. Likefestoon (2016. január 21.) 
[http://likefestoon.com/tersegi-programok-a-kultura-jegyeben/] 

3. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 3. sz. (2016. január 22.). – p. 5.
4. A 100 éves gyorsvonat állomásairól / Kiss Anna. - In. Likefestoon (2016. január 27.) 

[http://likefestoon.com/a-100-eves-gyorsvonat-allomasairol/] 
5. Sokféleségünkben hasonlók : díszelőadás, kiállítások, könyvbemutató. – In. Orosházi Élet, 

21. évf., 4. sz. (2016. január 29.). – p. 5. 
6. Nagyvárad-Fiume: A 100 éves gyorsvonat állomásai képeslapokon. Részlet az Orosházi 

Városi Televízió 2016. január 29-i Híradójából. [https://www.youtube.com/watch?
v=CO1xmR_UTC8] 

7. Nagyvárad-Fiume vasút – múltidéző képeslapokon / Sárhegyi Tímea. - In. OrosCafé (2016. 
január 31.) [http://oroscafe.hu/2016/01/31/nagyvarad-fiume-vasut-multidezo-
kepeslapokon/cikk/sarhegyitimi] 
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3. sz. melléklet

Fotók a könyvbemutatóról: 
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