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1. Előzmények

A Veszíts el egy könyvet! játékot 2008. március 25-én indította el az orosházi Justh Zsigmond Városi
Könyvtár. Az akcióval könyvtárunk az olvasás, a könyvek és a könyvtárak népszerűsítését tűzte ki
célul maga elé. 

A játék szabályai röviden1: 
• Keress a polcodon egy olyan könyvet, amit szívesen ajánlanál másoknak, de mégsem törik

össze a szíved, ha elhagyod.
• Regisztráld a könyved a  http://veszitsel.konyvtar.hu/ weboldalon,  és  ragaszd bele  az  így

kapott elveszítési nyilatkozatot a könyv egyedi azonosítójával.
• Veszítsd el a könyved! A parkban egy padon, vagy kedvenc kocsmád pultján, vagy a suliban

egy ablakpárkányon. Vagy bárhol, ahol sok ember megfordul.
• Ha szerencséd van, a könyvet olyasvalaki fogja megtalálni, aki nem csak, hogy elolvassa az

elveszítési  nyilatkozatot,  de  a  http://veszitsel.konyvtar.hu/ oldalon  jelzi  is  a  megtalálást.
Erről te e-mailt is fogsz kapni. A megtaláló később ugyancsak elveszítheti a könyvet, amit
valaki más megtalálhat, és azt jelezheti is a neten.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan minden évben úgynevezett  Nagy könyvelhagyó napot,  illetve az
utóbbi években már Nagy könyvelhagyó hétvégét szerveztünk, hogy legyen egy nap, egy hétvége,
amikor sok-sok könyvszerető ember veszíti el egyszerre egy-egy kedves könyvét, hogy azt más
megtalálhassa, elolvashassa, és később újra elveszíthesse. Ezek a programok minden évben újabb és
újabb lendületet adtak az akciónak, hiszen mindig eljutott olyan emberekhez is a játéknak a híre,
akik korábban még nem találkoztak vele, miközben mások már külön készültek is a programra. 

Az  idei  eseménysorozatnak  egy  másik  rendezvény  is  előzményül  szolgált.  2010.  október  9-én
országos  könyvesblogger  találkozót  rendeztünk  Orosházán.  Érkeztek  vendégek  Debrecenből,
Székesfehérvárról,  Szegedről,  Budapestről,  azaz  az  ország majd'  minden részéről.  A résztvevők
között több olyan könyvrajongó is akadt, akinek, mint kiderült, valójában nincs is blogja, csupán
nem akarta kihagyni a lehetőséget, hogy találkozzon az érkezésüket biztosra jelző bloggerekkel. A
közös nevező a moly.hu könyves közösségi oldal volt, ahol egyébként a szervezés döntő része is
zajlott. A délelőtti kerekasztal-beszélgetést követően délután három író, Görgey Etelka, Rácz Zsuzsa
és Závada Pál voltak a vendégeink, majd hajnalig tartó, kötetlen beszélgetéssel, játékokkal zárult a
rendezvény. A visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak, sokan már akkor kifejezték igényüket
a folytatásra. 

2. Nagy Könyvelhagyó Hétvége - Veszíts el egy könyvet! találkozó

Könyvtárunk  2015.  novemberében  kapott  értesítést  arról,  hogy  a  Nemzeti  Kulturális  Alaphoz
benyújtott,  3808/2907  azonosító  szám  alatt  nyilvántartott  pályázatunknak  a  Szépirodalom  és
Ismeretterjesztés  Kollégiuma 300.000,-  Ft  támogatást  ítélt  meg.  Ez  ugyan  összességében  csak
mintegy  kétharmada  volt  az  eredetileg  igényelt  összegnek,  de  a  tervek  újrafogalmazásával,  a
vendégek, a meghívott írók és a kísérő rendezvények számának csökkentésével, illetve a kiadások
lefaragásával végre megvalósíthatóvá vált egy újabb, a 2010-eshez hasonló találkozó. 

1 Nagy könyvelhagyó hétvége, 2016. / Buzai Csaba. In. Könyvtárosháza [a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 
honlapja] (2016. március 8.) [http://www.justhvk.hu/blog/?p=11181]  
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A találkozó időpontjául  a  2016.  március  19-20-i  hétvégét  jelöltük  meg,  ami  közel  volt  a  játék
születésének  évfordulójához,  és  nem  ütközött  az  egy  héttel  későbbi  húsvéti  hétvégével.  Első
lépésként a könyvtárban működő, helyi fiatal könyvmolyok által létrehozott  Orosházi Moly Galeri
tagjaival  egyeztettünk  a  teendőkről,  majd  a  moly.hu könyves  közösségi  oldalon  vettük  fel  a
kapcsolatot  a  lehetséges  –  könyves  blogokat  vezető,  vagy  a  moly.hu  oldalon  aktív,  könyves
értékeléseket  író  – vendégekkel.  Emellett  megkerestük  Grecsó Krisztián író menedzsmentjét  is,
hiszen a beadott pályázatban az ő – illetve vele együtt  Kollár-Klemencz László és  Erdős Virág –
nevével fémjelzett produkció volt az egyik tervezett program. Őket mindenképp szerettük volna
meghívni, hiszen Grecsó Krisztián egyike volt azoknak az íróknak, akik nyolc évvel ezelőtt, a játék
indulásakor könyvet ajánlottak fel elvesztésre. Erdős Virág időközben kilépett a produkcióból, így
Grecsó  Krisztián  és  Kollár-Klemencz  László  duóban,  a  greCSÓKOLlár  zenés  irodalmi  esttel
vállalta a fellépést. A program megvalósulását a Szépírók Társasága is támogatta. 

A könyvelhagyó hétvége során az alábbi programokkal vártuk az érdeklődőket: 

2016. március 19., szombat 
• 14 óra: kerekasztal beszélgetés könyves bloggerek részvételével 
• 16 óra: főtéri felolvasó flashmob (közös, tízperces felolvasás, majd könyvelhagyás)
• 17 óra: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje
• 19 óra: vacsora, könyves játékok 

2016. március 20., vasárnap 
• 9 óra: reggeli a vidékről érkezett könyves bloggerek számára
• 10 óra: molynyomozó játék a könyvtár teljes területén 

Akárcsak az elmúlt években, idén is volt játék a játékban az  Alexandra Kiadó és Könyváruházak
támogatásával, hiszen szervezünk egy nyereményjátékot a könyvelhagyó nap köré. A feladatot a
könyvtár honlapján hirdettük meg2: 

„Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó hétvégén (március 18-20.), és azt regisztráld a
játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez megvan, fotózd le a frissen elveszített
könyvedet,  és  töltsd  fel  a  képet  a  játék  Facebook  oldalára
(http://www.facebook.com/veszitsel)  a  könyv  szerzőjével  és  címével  együtt.  Ezáltal  máris
esélyessé váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy több mint 50
ezer forint értékű könyvcsomag az Alexandra Kiadó és Könyváruházak jóvoltából!” 

Sőt, egy másik támogató, a Partvonal Kiadó segítségével még egy másik játékot is szerveztünk a
Facebookon, szintén a könyvelhagyó hétvége keretein belül: 

„Kérjük, osszátok meg ezt a bejegyzést, és írjátok le kommentben, szerintetek melyik az a -
legfeljebb - 5-5 kifejezés, ami eszetekbe jut az alábbi szavakról: 

1. olvasás: ...
2. kortárs magyar irodalom: ... 
3. e-könyv: ... 
4. könyves blogok: ... 
5. könyvtár: ...

Megéri kicsit agyalni a kérdésen, ugyanis a megosztók+kommentelők között március 19-én,
a nagy könyvelhagyó hétvégén kisorsoljuk a Partvonal Kiadó több mint 20.000,- Ft értékű
könyvcsomagját...” 

2 Nagy könyvelhagyó hétvége, 2016. / Buzai Csaba. In. Könyvtárosháza [a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 
honlapja] (2016. március 8.) [http://www.justhvk.hu/blog/?p=11181]  
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A  nagy  könyvelhagyó  hétvége  könyvelhagyásos  részének  szervezésébe  egyébként  összesen
huszonegy könyvtár kapcsolódott be az ország minden részéről. A könyvtárak többféleképpen is
segítenek: plakátokkal, illetve újságírók felkeresésével helyben is népszerűsítik a rendezvényt,  a
közösségi oldalakon megosztják a felhívásokat, és természetesen könyveket is hagynak el nyilvános
helyeken. 

A  programok  népszerűsítéséhez  több  önálló  plakátot  és  meghívót  készítettünk  (lásd  1.  sz.
melléklet),  ezeket  honlapunkon,  illetve a  könyvtár  különböző pontjain helyeztük el.  Nyomtatott
meghívókat postai úton nem terjesztettünk, de természetesen a közösségi oldalakon folyamatosan
népszerűsítettük  az  eseményt,  emellett  e-mailben  is  számos  helyre  elküldtük  tájékoztató
anyagainkat.  Így  a  magánszemélyek  mellett  az  összes  városi,  a  kistérséghez  tartozó,  sőt,  a
jelentősebb  országos  megjelenésű  újság,  hírportál  képviselőjét  is  megkerestük  elektronikus
levélben.  Összesen  32  cikk,  tudósítás,  jelentősebb  blogbejegyzés  jelent  meg  a  találkozó
eseményeiről  (lásd 2.  sz.  melléklet),  a helyi  média mellett  lehetőséget kaptunk többek között  a
Kossuth Rádiótól, a megyei sajtótól vagy az origo.hu hírportáltól is a játék, a könyvek, az olvasás és
a könyvtárak népszerűsítésére. 

A találkozóra érkeztek könyves (sőt,  könyvtáras)  blogot  írók és moly.hu tagok egyebek mellett
Egerből,  Debrecenből,  Budapestről,  Makóról,  illetve  még  Szabadkáról  is,  a  március  19-20-i
rendezvények mintegy harmincfős magját ők képezték az orosházi molyokkal kiegészülve. 

A már kialakult, régi barátságokra való tekintettel – illetve kicsit a költségvetés szűkössége miatt is
– volt, aki hely barátoknál aludt, a többieknek a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
kollégiumában foglaltunk szállást. A találkozóról több beszámoló is készült, melyeket a résztvevők
írtak, ezeket a 6. sz. melléklet hivatkozásain keresztül is el lehet érni. 

A 14 órakor kezdődő kerekasztal beszélgetés fő témáiul a Partvonal Kiadóval közös játék kiemelt
kifejezései (olvasás, kortárs magyar irodalom, e-könyv, könyves blogok, könyvtár)  szolgáltak (a
játék  végeredményét,  a  szófelhőket  lásd  a  3.  számú  mellékletben).  A beszélgetés  lehetőséget
biztosított egymás megismerésére, a vélemények ütköztetésére, miközben különböző nézőpontból
vizsgáltuk ugyanazokat a kérdéseket. Érdekes és tanulságos volt, ahogyan iskolán kívül találkozott
a magyar irodalmat tanító tanárnő volt tanítványával, vagy amikor a szabadkai könyvtár munkatársa
avatta be a hallgatóságot a magyar nyelvű szépirodalom beszerzésének nehézségebe. 

A kerekasztal beszélgetést nehezen tudták abbahagyni a résztvevők, hiszen minden vélemény újabb
megjegyzéseket, újabb reakciókat szült,  de abba kellett hagyni, hiszen 16 órára a város főterére
hirdettünk  felolvasó  flashmobot.  A  közös  felolvasáshoz  sok  orosházi  csatlakozott,  akik  a
beszélgetésen még nem vettek részt (ide jelenléti  ívet nem vittünk).  A megadott  jelre mindenki
hangosan kezdett el felolvasni abból a könyvből, amit magával hozott, majd a tízperces felolvasást
követően a többség el is veszítette az erre a célra szánt, előzetesen már regisztrált könyvét. 

17 órakor kezdődött  a könyvtár  olvasótermében a már említett  greCSÓKOLlár  produkció,  azaz
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László közös zenés irodalmi estje. A telt házas programon
mintegy másfél órán keresztül szóltak a megzenésített versek, amiket novellák felolvasásával tettek
még színesebbé az előadók. 

A vacsorát követően még egy éjszakába nyúló játékest vette kezdetét számtalan könyves játékkal,
vetélkedőkkel, ahol a kérdéseket az Orosházi Moly Galeri tagjai állították össze. 
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Másnap  egy  közös  reggelit  követően  ismét  a  játéké  volt  a  terep:  a  könyvtár  egész  területére
kiterjedő molynyomozó játékkal várták a szervezők a vendégeket. A játék lényege, hogy a könyvtári
dokumentumokba  elrejtett  fejtörők  és  kérdések  egy-egy  nyomot  jelentenek,  melyek  elvezetnek
egyik könyvből a másikba, a könyvtár egyik helyiségéből a másikba. Az nyert, aki leggyorsabban
teljesítette  a  feladatot.  Mind  az  esti,  mind  a  másnap  délelőtti  játékokon  a  legjobbak
könyvjutalomban részesültek. A két nap során közel száz fő vett részt valamelyik programunkon,
országosan pedig mintegy 500 könyv elveszítését regisztrálták a játék honlapján. 

„A vetélkedés a szombat estével nem egészen ért véget, hiszen vasárnapra a finom reggeli után jött
még egy végső kaland: a molynyomozó. 
Bizonyára ismeritek a molyon a játékot, de bátran állítom, hogy nálunk a Justh Zsigmond Városi
Könyvtárban élőben  játszani  is  igazán jó  érzés,  miközben körbe-körbe  rohangálsz  a  konyhától
egészen a zenei könyvtárig, a gyermekkönyvtártól az olvasó teremig. 
Arról nem is beszélve, hogy mindkét napon a verseny helyezettjei könyvajándékban részesültek. ;) 
Szóval fergeteges hétvége volt, olyan amire egy moly szívesen visszaemlékszik, mert megismerhet
klasszabnál klasszabb embereket és csupa jó dolgot élhet meg. 
Köszönjük Justh Zsigmond Városi Könyvtár és természetesen köszönet az NKA-nak. 
Leginkább viszont nektek kedves molyok, hogy eljöttetek hozzánk és velünk együtt töltöttétek ezt a
jeles hétvégét. :)” - Sysyll3. 

„Úgy gondolom az olvasás népszerűsítése és az erre fogékony közösség építése a könyvtárak elemi
érdeke és szent kötelessége a 21. században is, kiváló példája ennek az immár 8. születésnapját
ünneplő Veszíts el egy könyvet! akció, melyhez kapcsolódva országos könyvesblogger találkozóra
kaptunk meghívást az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárba. (…) A bemutatkozások után öt
szó ment körbe, amiről mindenki kifejthette véleményét: olvasás, kortárs magyar irodalom, e-könyv,
könyves  blogok,  könyvtár  volt  a  terítéken.  Nagyon érdekes  és  izgalmas volt  mások gondolatait
megismerni, s a véleményeket ütköztetni. A jóízű beszélgetés után a Főtérre siettünk, ahol a kissé
szeles  időben  felolvasó  flashmob  keretében  közösen,  tíz  percen  keresztül  felolvastunk  a
könyvelhagyásra magunkkal hozott könyvekből. Mi a Gárdonyi Géza emlékkönyvből kolléganőnk,
Vasné Varga Zita sorait olvastuk fel Gárdonyi könyvtáráról, majd “elvesztettük” a könyvet. Aztán
nagy élményként  megtaláltam Joanne Harris  Csokoládéját.  :)  Visszatérve a könyvtárba az első
sorban  élveztük  a  GreCSÓKOLlár  című  teltházas,  megbabonázó  zenés  irodalmi  estet  Grecsó
Krisztián és Kollár-Klemencz László közreműködésével. Óriási hatást váltottak ki a közönségből, az
előadás  végén  az  50.  szülinapját  ünneplő  Kollár-Klemencz  László  még  egy  tortát  is  kapott  a
könyvtártól. (…)” - Trinity4  

„(...)  A hétvége  programjai  szombat délután 2-kor  kezdődtek,  amikor  is  kerekasztal  beszélgetés
közben a résztvevők kicsit  jobban megismerhették egymást.  Ennek színhelye a gyermekkönyvtár
volt,  a  további  eseményeknek  pedig  a  felnőtt  könyvtár  olvasóterme adott  főként  otthont.  Tehát
beszélgettünk, majd 4-től flashmoboltunk és elhagytunk. Én Joanne Harris Csokoládéját hagytam
el, ezúton is kellemes olvasást a megtalálónak!:) 
5-től Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László közös zenés irodalmi estjén vettünk részt, majd
meleg vacsoráról és azt követően a szórakoztatásunkról is gondoskodtak a szervezők.
Így szórakoztunk: először is csapatokra lettünk osztva, majd egy Ki vagyok én? játék következett.
Ezt idézet felismerés gyorsasági verseny követte. Ezután egy nem versenyjellegű feladat következett.
Mindenki  húzott  5  szót,  ebből  kellett  alkotni  valamit.  Voltak  olyan  kis  leleményesek,  akik  1-2
mondatba  zsúfolták  be  a  húzott  szavakat,  én  meg  pl.  egy  verset  rögtönöztem  Béla  és  a

3 Sysyll karca. - In. moly.hu (2016. március 26.) [http://moly.hu/karcok/682336] 
4 I love Justhvk / Trinity. - In. Hangtárnok [blog] (2016. március 21.) [http://hangtarnok.hu/2016/03/21/i-love-

justhvk/] 
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vasbetonúthenger  címmel.  A  kihúzott  szavaim  a  következők  voltak:  halandzsa,  happol,  hárem,
vasbetonúthenger, zafír. Az alkotásra 8 percet kaptunk. Az utolsó versenyfeladat pedig könyvcímes
Activity  volt.  A  csapatom  a  2.  helyen  végzett,  így  még  elég  széles  palettából  választhattuk  ki
könyvnyereményünket.  (…)  Vasárnap  reggel  elközelgetett  a  Molynyomozó  játék  élőszereplős  és
szaladgálós  ideje.  A csapatunk 3 főből  állt,  két  csapattársam Jenis  és  Kocos voltak.  1.  helyen
végeztünk, és ismét megválaszthattuk nyereményünket (...). Így a hétvégét pozitív mérleggel zártam,
és nem kellett kevesebb könyvvel hazatérnem, mint amennyivel nekivágtam.
Elhagytuk, amit megkövetelt a haza! Jövőre hagyj el velünk te is egy könyvet!” - ecus5

„Veszíts el egy könyvet! 
És szerezz sok élményt!

• utazz  sok  kilométert  és  közben  veszíts  el  egy  könyvet  a  metrón,  a  szegedi  vonaton,
Orosházán az orvosi központ ablakában

• ismerj meg lelkes könyvtárosokat
• beszélgess könyvszerető emberekkel
• olvass a főtéren
• fázz egy kicsit a főtéri felolvasó flash mobon
• veszíts el egy könyvet - tömegesen
• járjon ritmusra a lábad Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval
• kacagj a felolvasott novellákon
• találd ki könyvek szereplőit vagy íróit
• mutogass el vagy rajzolj le könyvcímeket
• nevess nagyokat
• nyerj könyveket
• reggelizz könyvtárban
• ébredezz a többiekkel
• keresd a könyveket időre, azaz molynyomozz 
• csodálkozz rá a mindenhol nyíló, hihetetlen illatot árasztó ibolyákra
• és ha már arra jársz: nézz várost és próbáld ki a gyopárosi fürdőt

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár eddig is szerepelt a magyar könyvtáros térképen, de
immár a személyes kedvenc helyeim egyike lett.” - szibolya6 

A találkozó tehát ismét jól sikerült, erről árulkodik legalábbis néhány internetes bejegyzés, melyeket
a résztvevők írtak, s melyekből most itt is idéztünk néhány gondolatot. De miután nagyon fontosnak
gondoljuk a használói elégedettség mérését és értékelését, egy kérdőívet is összeállítottunk, hogy
azon keresztül vonhassuk le a tapasztalatokat. 

3. A kérdőív

A kérdőívet csak online formában, 2016. március 22. és 31. között lehetett  kitölteni. A kérdőív
elérhetőségét e-mailben küldtük el 2016. március 22-én azok számára, akik programunkon részt
vettek, és megadták a jelenléti íven az e-mail címüket. 

5 Elhagytuk… / ecus. – In. Ecus játszik [blog] (2016. március 22.) 
[https://ecusjatszik.wordpress.com/2016/03/22/elhagytuk/] 

6 Veszíts el egy könyvet! / szibolya. – In. Könyves-könyvtáros blog (2016. március 24.) [http://konyves-
konyvtaros.blogspot.hu/2016/03/veszits-el-egy-konyvet.html] 
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A kérdőív tájékoztató szövege a következő volt: 

„Kedves Olvasó! 

Ezúton  szeretnénk  megköszönni  neked,  hogy  részt  vettél  az  Orosházi  könyvesblogger  találkozó
valamelyik programján, programjain.  Ahhoz, hogy a jövőben is hasonló rendezvényeket tudjunk
szervezni,  nagyon fontos  a  használói  visszajelzés.  Szeretnénk  megismerni  a  te  véleményedet  is,
megtudni, hogy programjaink mennyiben feleltek meg az igényeidnek, ezért most arra kérünk, töltsd
ki  az  alábbi  kérdőívünket.  A  kérdőív  kitöltése  legfeljebb  5  percet  vesz  igénybe.  A  válaszadás
önkéntes, névtelen, a kérdőív 2016. március 31-ig lesz elérhető. 
Segítségedet előre is köszönjük, továbbra is szeretettel várunk könyvtárunkba!
A kérdőív elérhetősége:
https://docs.google.com/forms/d/1Dqp553ityubfLOfyLn8WBjFjrVCw9uGTzmrrnl0Orz8/viewform 
Köszönettel, 
Buzai Csaba
könyvtáros, könyvtárigazgató”

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. 

A kérdőívet összesen 49 e-mail címre küldtük el,  ezt a megadott,  március 31-i határidőig 24-en
töltötték ki.

4. Általános kérdések

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

A meghívott vendégek, a meghirdetett programok és a moly.hu aktív korosztályának ismeretében
nem meglepő, hogy a válaszadók több, mint fele 1981 után született.  A március 19-i  esti,  és a
március 20-i délelőtti programokon ez az arány érezhetően még jelentősebb volt a fiatalok javára. 
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Ami a nemet illeti, nagy meglepetés itt sem érte a szervezőket, a résztvevők kétharmada a női nemet
képviselte (itt jegyezzük meg, hogy ez az különbség még nem is olyan jelentős, mint például a
Veszíts el egy könyvet! Facebook-oldalán, ahol a jelen értékelés írásának pillanatában az oldal 3038
kedvelőjének mindössze 15%-a férfi). 

A legmagasabb  iskolai  végzettséget  vizsgálva  figyelemreméltó  a  főiskolai/egyetemi  diplomával
rendelkezők aránya. Figyelemreméltó, ugyanakkor semmiképp sem meglepő: 

A következő, még általánosnak tekinthető kérdésben arra voltunk kíváncsiak, honnan értesültek a
résztvevők a rendezvényeinkről.  Ez a kérdés különösen érdekes volt  annak fényében, hogy sok
helyen hirdettük az eseményt online és nyomtatott plakát formájában egyaránt, illetve sok újságíró
kereste a szervezőket, akik a legkülönbözőbb formában (nyomtatott és elektronikus újság, rádió,
tévé) tudósítottak már az előkészületekről is. 
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Bár számítani lehetett rá, mégis figyelemreméltó az internetes közösségi oldalak – ezen belül is a
Facebook – dominanciája. Különösen úgy, hogy akár még az is előfordulhatott, hogy a „kollégák,
barátok,  családtagok”,  illetve  maguk  az  újságírók  is  a  Facebookon  értesültek  először  a
programokról.  Nyilvánvaló,  és ez a diagram is  megerősíti  a tényt,  hogy a közösségi oldalakkal
érdemes, sőt szükségszerű foglalkozni, arra időt kell szánni. Ezzel együtt természetesen – és ezt is
igazolják  a  fenti  adatok  –  súlya  van  az  e-mailben  küldött  meghívóknak,  a  honlapnak  és
nyilvánvalóan a médiának is. Az „Egyéb” válasz esetében lett volna lehetőség a válasz kifejtésére,
sajnos a válaszadó nem élt ezzel.  

5. Elégedettségi mutatók

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

A várakozásoknak megfelelően kiemelkedik a sorból Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László
zenés irodalmi estje. Magyarország egyik legnépszerűbb kortárs írója különösen a fiatalok körében
népszerű, Kollár-Klemencz László pedig a Kistehén zenekarral,  illetve a Rájátszás produkcióval
vált  ismertté,  már  nem csak  az  alternatív  zenét  kedvelők  körében.  Sokan  várták  a  kerekasztal
beszélgetést  és  a  játékokat  is,  ugyanakkor  feltűnő,  hogy  a  közös  felolvasás  mennyire  nem
foglalkoztatta előzetesen a válaszadókat. Egy későbbi hasonló program során mindenképpen el kell
majd  ezen  gondolkodni:  valóban  szükség  van-e  a  közös  felolvasásra,  és  ha  igen,  megfelelően
kommunikáltuk-e a programot. 

És most nézzük meg egyesével a programokat, mennyire voltak elégedettek velük a látogatók. 
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A fenti adatsorokból egyértelműen kiolvasható, hogy a könyvesbloggerek kerekasztal beszélgetésén
tizenhatan, a főtéri felolvasó flashmobon tizennyolcan, Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László
zenés  irodalmi  estjén  huszonnégyen,  az  esti  könyves  játékokon  tizenheten,  a  vasárnapi
molynyomozó játékon tizenhatan, a Veszíts el egy könyvet! Facebook-játékán az Alexandra Kiadó
könyvcsomagjáért  pedig  tizenheten  vettek  részt  a  válaszadók  közül,  így  az  egyes  válaszok
értékelésekor ennyi releváns információt gyűjthettünk be a kérdőív által. 

A  fenti  diagramokat  elemezve  megállapítható,  hogy  általánosságban  elégedettek  voltak  a
programokkal a résztvevők, bár mindenhol volt egy (egy-egy?) olyan személy, aki nem érezte jól
magát az adott eseményen. Az is világosan látszik, hogy amire előzetesen a legnagyobb volt az
érdeklődés – Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László fellépése –, arra a programra jöttek el a
legtöbben.  Ez  még logikus  is,  az  viszont  már a  fellépőket  és  szervezőket  dicséri,  hogy ezen a
programon különösen magas volt a nagyon elégedettek aránya. Tovább elemezve az adatokat itt is
felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni a főtéri felolvasással, hiszen nem csak, hogy nem volt nagy
az előzetes érdeklődés, de akik végül eljöttek – és szerencsére sokan megjelentek – ők sem voltak
többségében maradéktalanul elégedettek. A könyvesbloggerek kerekasztal beszélgetése is magában
hordozta  az  érdektelenség  veszélyét,  ezzel  szemben  nem  csak  várták  sokan,  de  jól  is  érezték
magukat a közel kétórás programon. A játékok elégedettségi mutatói megfelelőek, ezeken javítani
talán további könyvnyereményekkel, azaz az esélyek növelésével lehetne. 

Összességében  kijelenthető,  hogy akik  részt  vettek  valamelyik  rendezvényünkön,  azok zömmel
nagyon elégedettek voltak a látottakkal. Ezt támasztják alá az alábbi adatsorok és diagramok is,
melyek további részleteket vizsgálnak. 
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Majd a szervezettséget még tovább részleteztük újabb kérdésekkel. A következő kérdésben a terem
méretére,  a  technikai  felszereltségre,  a  világításra,  fűtésre  gondoltunk  elsősorban,  a  magyarázó
szövegmezőbe is ezeket a szempontokat írtuk be példaként. 

Mint azt már jeleztük, a szállás a helyi gimnázium kollégiumában volt,  ami mintegy tízpercnyi
sétára van a könyvtártól. A válaszadók többsége elégedett volt az elhelyezéssel, azonban hozzá kell
tennünk,  hogy az alábbi kérdésre olyanok is  válaszoltak,  akik nem a kollégiumban töltötték az
éjszakát. 

Az étkezések megítélésénél mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a könyvtárral egy épületben
található  Fórum Gyorsétterem már  csak  a  közelségéből  fakadóan  is  jó  választásnak tűnt,  de  a
felkínált ételekkel is elégedett volt a nagy többség. 
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Természetesen felajánlottuk annak a lehetőségét is a kérdőívet kitöltők számára, hogy bővebben is
kifejtsék véleményüket könyvelhagyó hétvége programjairól. A lehetőséggel sokan éltek is: 

Kérjük,  ha  van  véleményed,  kérdésed,  javaslatod  az  Orosházi  könyvesblogger  találkozó
programjairól, azt itt is oszd meg velünk!

• Legyen nemzetközi találkozó is! :D
• Maximálisan elégedett vagyok, kedvemre való volt mindegyik program
• Minden nagyon jó  volt,  legközelebb azonban nagyobb hangon tessék  parancsolni,  hogy

indulás, munka, játék!
• Szállást, étkezést nem vettem igénybe, a válaszomnak nincs semmilyen alapja.
• Nehezen  talaltam  olyan  kiírást,  amelyikben  szerepelt  az  egyes  programpontok  várható

kezdési ideje, időtartama.
• Ez most nagyon jó volt! És még annyit fűznék hozzá, hogy: Ria, ria, lambéria! :D
• remek volt, ismétlésért kiált! orosháza-napok?
• Hasznos volt a véleménycsere és hasznosak voltak a játékok is, hiszen az itt hallottakat,

játszottakat tovább lehet gondolni, alkalmazni a "házi" viszonyokhoz.
• Mivel  helyi  lakos  vagyok  szállás,  kaja  a  véleményem  a  résztvevők  elbeszélését  tükrözi

elsősorban, az idén az esti játék is kimaradt de az előző találkozón remek volt
• ha a programok ellőtt a kollégiumban is le lehetne pakolni, az könnyebbség lenne
• Szuper  hangulatú  és  kötetlen  volt,  jó  értelemben más,  mint  a  hagyományos  "hivatalos"

könyves találkozók

A javaslatok és észrevételek valóban hasznos visszajelzések, amik alapján egy esetleges következő
találkozó még szervezettebb lehet. 

Arról, hogy milyen érzésekkel gondolnak vissza a könyvtári eseményekre a látogatók, meggyőző
képet fest az alábbi kördiagram: 
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Végezetül azt kértük a kérdőív kitöltőitől, javasoljanak olyan személyeket, akiket szívesen látnának
vendégként a könyvtárunkban. Az alábbi ötletek érkeztek: 

Kit vagy kiket látnál szívesen az Orosházi könyvesblogger találkozó jövő évi programjain?

• Vámos Miklós
• Lackfi János ; a Rájátszásból bárki(k) pl. Beck Zoli-Háy János stb.
• Bemutatkozási  lehetőséget  kellene  biztosítani  a  bloggereknek,  mert  vannak,  akik  most

látták/hallották először őket. Több idő kell, hogy bemutassák tevékenységüket.
• A Kávészünet formáció nem tudom mennyire aktív manapság, az ők megzenésített verseit

elhallgatgatnám :) Egyébként nem tudom. Harry Potter ? :D
• Kemény Zsófi slammer, Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, Szilasi László író, Darvasi László

író
• fábián janka, hartay csaba
• Terék Anna, Nyáry Krisztián, Kiss Noémi, Dragomán György és Szabó T. Anna...
• legalább ugyanezt a társaságot :)
• Háy János, Beck Zoltán
• Lackfi János,
• Varró Dániel Vámos Miklós Nagy Bandó András Tóth Krisztina stb.
• Havasi Attila, Dragomán György, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Háy János, Lackfi János,

Parti Nagy Lajos, Misztrál
• Szélkiáltó, Péterfy Gergely + Péterfy Bori

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a 24 válaszadó nagy többsége elégedett, sőt 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: 

• 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. 

• Érdemes már a rendezvényen megkérni a résztvevőket, hogy a később e-mailben elküldött
kérdőívet  feltétlenül  töltsék  majd  ki,  és  meggyőzni  őket,  hogy  ezzel  valóban  segítik  a
könyvtárat az előrelépésben. 
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• Egy későbbi hasonló program során mindenképpen el kell majd ezen gondolkodni: valóban
szükség van-e a közös felolvasásra, és ha igen, megfelelően kommunikáltuk-e a programot. 

• A kérdések összeállításakor figyelni kell arra, hogy aki nem vett igénybe adott szolgáltatást
– jelen esetben szállást, étkezést – annak ne kelljen arról véleményt formálnia. 

Végül összegyűjtöttünk még néhány idézetet, melyeket a megtalálók írtak a Veszíts el egy könyvet!
játék  honlapjára  a  könyvelhagyó  hétvégén,  és  az  azt  követő  napokban.  Bár  nem  tartozik  a
kérdőívhez, ugyanakkor szorosan kapcsolódik annak tartalmához, és jelzi az elégedettség mértékét. 

• “Váratlan meglepetés, örülök neki. Kár hogy nem találtam többet, remélem lesz több is.
Várom hogy veszítsek és egyben találjak valami újat. :D” – @Kreineker Herbert

• “Remek ötlet ez a játék!” – @Zubi
• “Kicsit hosszú,de el fogom olvasni és aztán elveszítem” – @Drexler Vilmos
• “Örülök, hogy részt vehetek a játékban!! :)” – @Szollosi Greta
• “Köszönöm Szépen Tanárnő!:)” – @Kata
• “Születésnapi meglepetés volt.” – @Kovács Édua
• “Rám várt ez a könyv. Abc-ben láttam meg már mikor bementem. A fizetésnél is még ott volt,

de  senki  nem  vett  észre.  Oda  akartam  adni  a  pénztárosnak,  hogy  valaki  ott  felejtette.
Belelapoztam és láttam, hogy nem véletlen, hogy ott volt…….” – @Ilona

• “Zsenialis! Hamarosan én is “Elveszítem”!” – @polaris
• “Széchenyi  Zsigmond  jó  pár  elbeszélő  kötete  megvan,  de  ezt  a  vadásznaplót  még  nem

sikerült elolvasnom. Köszönöm!” – @V.Zsuzsi
• ” Nagyon örülök neki! Ladányi a kedvencem.” – @Mibi
• “Szuper ez a játék.” – @Anikóka
• “Pont nekem való :D” – @Bohár Noémi
• “Köszönöm! :)” – @Hédi
• “Könnyen meg találtam :) Eddig nagyon tetszik :3” – @Tőke Barbara K
• “ Nagyon pozitívnak találom ezt a kezdeményezést. Nem hallottam még erről a dologról,

csak akkor amikor a könyvet megtaláltam, úgy néztem utána az interneten.A jó élményem az
volt, hogy egy olyan könyv akadt így a kezembe, amit már régen egyszer olvastam, és most
újra olvashatok. remélem aki utánam megtalálja és elolvassa, annak is pozitív élménye lesz
majd a könyvről és az akcióról is.” – @Szőkéné Zsuzsa

• “Nagyon köszönöm! Egy fantasztikus jó könyvet és ìrót sikerült megismernem.” – @Papp
Lilla

• “Üde színfolt volt a könyv a hétköznapjaimban. Épp akkor találtam meg, amikor befejeztem
egy másik könyvet és fogalmam sem volt még, hogy mit kezdek el olvasni. A sors kezét érzem
a dologban :D” – Gabor13

• “Nagyon vágytam erre  a  könyvre,  köszönöm!  A kolim pihenő  szobájában akadtam rá:)
Külön köszönöm a kekszet:D” – @Tóth Evelin

• “Lett egy jó napom. Köszönöm!” – @Anita 
• “Bearanyozta a napomat a könyv, nagyon köszönöm és természetesen folytatom a játékot:)”

– @Tóth Dóri
• “Nagyszerű ötlet!” – @Bogdán Tiborné 
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2. sz. melléklet

A könyvelhagyó hétvégéről, hozzákapcsolódó programokról megjelent cikkek: 

1. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről és a könyvelhagyó hétvégéről a Civil Rádió reggeli 
műsorában (2016. március 8.) [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/03/civil_radio_20160308.mp3] 

2. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről és a könyvelhagyó hétvégéről a Kossuth Rádió Közelről
című műsorában (2016. március 8.) [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/03/kossuth_radio_20160308.mp3] 

3. Jön a könyvelhagyó hétvége. – In. Hirado.hu (2016. március 8.) 
[http://www.hirado.hu/2016/03/08/jon-a-konyvelhagyo-hetvege/] 

4. Jön a könyvelhagyó hétvége / Soós Kata. – In. Promenad.hu (2016. március 9.) 
[http://promenad.hu/cikk/jon-a-konyvelhagyo-hetvege-164065] 

5. Hogyan veszíts el egy könyvet egy pillanat alatt?. – In Librarius (2016. március 9.) 
[http://librarius.hu/2016/03/09/hogyan-veszits-el-egy-konyvet-egy-pillanat-alatt/] 

6. Ismét nagy könyvelhagyó hétvége! Játékra fel!. – In. Cyberpress.hu (2016. március 10.) 
[http://cyberpress.hu/ismet-nagy-konyvelhagyo-hetvege-jatekra-fel/] 

7. Nagy könyvelhagyó hétvége – Veszíts el egy könyvet! Izgalmas könyvszerző játék 
köztereken. – In. InfoSopron.hu (2016. március 10.) 
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