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1. Előzmények

2016. október 3-tól 8-ig tizenegyedik 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:  „Az októberi napok alatt az elmúlt
évektől némileg eltérő szerkezetben szeretnénk végiggondolni sokak érdeklődésére számító fontos
témákat. Közben figyelünk arra is, hogy népszerűsítsük azokat a törekvéseinket, amelyeket az elmúlt
10 évben sikerült megalapoznunk. A könyvtárak most is valamennyi korosztályra gondolva, eddigi
együttműködő partnereik mellé újakat is bevonva tervezik a hét mozgalmas és tartalmas napjait.
Összehangolt  tevékenységünk a  megszokott  tartalmas színvonal  mellett  újdonságokat  is  kínál  a
rendszeres  könyvtárlátogatóknak  éppúgy,  mint  azoknak,  akik  ezekben  a  napokban  fognak
ismerkedni a sokszínű könyvtári szolgáltatásokkal.”. Könyvtárunkban már az ezt megelőző héten is
szerveztünk programokat a Könyvtári Napokhoz kapcsolódva. 

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban az alábbi programokkal vártuk az érdeklődőket: 
• Szeptember 30., péntek, 14:00: A Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Német Nemzetiségi

Önkormányzat közös szervezésében vendégünk: Holden Rose (Kovács Attila) író. Ismerd
meg Howard világát!

• Szeptember 30., péntek, 17:00: Berkes András filozófus könyvbemutatója.
• Október  3.,  hétfő,  17:00:  Kemény  Zsófi  közönségtalálkozó  és  a  Keep CaLM fellépése.

Házigazda: Buzai Csaba könyvtárigazgató. 
• Október 4., kedd, 14:00: Öko-játszóház a gyermekkönyvtárban
• Október 4., kedd, 17:00: A zene világnapja – Dinnyés István előadása. 
• Október 5., szerda, 15:00: Választási Ünnepség. A Nagy Könyves Beavatás játék indítása

(Nagy Könyves Beavatás -> www.  nagykonyvesbeavatas.hu)
• Október  6.,  csütörtök,  8:00 – 11:30:  Véradás  a  könyvtárban.  A véradók között  orosházi

alkotók könyveit sorsoljuk ki, továbbá minden véradó egyedi olvasójegyet kap ajándékba. 
• Október 6., csütörtök, 17:00: Talpra állás művészete. Petrus Márta könyvbemutatója.
• Október 7.,  péntek,  10:00: Ovisok a könyvtárban – játékos beavatás.  Ovisokat vezetünk

végig – egy-egy jel nyomán, a legrejtettebb zugokon keresztül – a könyvtárban.
• Október 7., péntek 18:00: Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban. Társasjátékozás – zárás

után.
• Október  8.,  szombat  10:00:  Kerékpártúra  Gádorosra  Justh  Zsigmond  halálának  122.

évfordulóján, Justh Zsigmond emlékszoba megtekintése, koszorú elhelyezése a sírjánál.
• Október 8., szombat 15:00: OMG! Orosházi Moly Galeri találkozó. 

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

legalább tízéves könyvet menthetnek meg a leselejtezéstől.
• Könyvkiárusítás.  Október  3-tól  8-ig  a  Petőfi  Művelődési  Központ  előtt,  minden nap 10

órától.
• Ingyenes beiratkozás egész héten.

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
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könyvtárhasználókat (e-mailben értelemszerűen azokat, akik megadták korábban e-mail címüket).
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 az október 3-i
megyei sajtótájékoztatón, ahol külön is ismertette az orosházi programokat. 

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

Összes

látogató

2016.09.30. 14:30 15:15

Vendégünk Holden Rose 

(Kovács Attila) író. Ismerd 

meg Howard világát! 

Könyvbemutató és 

felolvasás.

20 6 0 26

2016.09.30. 17:00 18:00
Berkes András filozófus 

könyvbemutatója
0 7 2 9

2016.10.03. 17:00 18:30

Kemény Zsófi 

közönségtalálkozó és a 

Keep CaLM fellépése

2 28 0 30

2016.10.04. 14:00 17:00
Öko-játszóház a 

gyermekkönyvtárban
31 7 0 38

2016.10.04. 17:00 18:00
A zene világnapja - Dinnyés

István előadása
1 21 4 26

2016.10.05. 15:00 16:00

Választási Ünnepség. A 

Nagy Könyves Beavatás 

játék indítása

0 7 0 7

2016.10.06. 08:00 11:30 Véradás a könyvtárban 0 25 0 25

2016.10.06. 17:00 18:30

Talpra állás művészete. 

Petrus Márta 

könyvbemutatója

2 28 1 31

2016.10.07. 10:00 11:00
Ovisok a könyvtárban – 

játékos beavatás
22 3 0 25

2016.10.07. 17:00 20:00
Társas-játék-est a 

gyermekkönyvtárban
1 10 0 11

2016.10.08. 10:00 13:00

Kerékpártúra Gádorosra 

Justh Zsigmond halálának 

122. évfordulóján

0 7 0 7

2016.10.08. 15:00 19:00
OMG! Orosházi Moly Galeri

találkozó
0 9 0 9
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Összesen 14 cikk, tudósítás jelent meg az  Országos Könyvtári Napok eseményeiről (lásd 2. sz.
melléklet). 

3. A kérdőív

A kérdőívet papíralapon a rendezvényeken, illetve online formában, 2016. október 12. és 23. között
lehetett  kitölteni.  A  kérdőív  elérhetőségét  e-mailben  küldtük  el  2016.  október  12-én  azon
könyvtárhasználók  számára,  akik   bármelyik  –  az  Országos  Könyvtári  Napokhoz  kötődő  –
programunkon részt  vettek,  és megadták a  jelenléti  íven az e-mail  címüket.  Emellett  a kérdőív
megjelent honlapunkon is (http://www.justhvk.hu/blog/?p=12286), és ezt megosztottuk a közösségi
oldalainkon is. 

A kérdőív tájékoztató szövege a következő volt: 

„Kedves Olvasónk! 
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai nevében ezúton szeretném 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  kérem,  töltse  ki  az  alábbi  kérdőívünket.  A kérdőív  kitöltése
legfeljebb 5 percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes, névtelen, a kérdőív 2016. október 23-ig
lesz elérhető.
A kérdőívet ezen a címen találja meg: https://goo.gl/forms/10JzoG1NHfKwJgDV2 
Segítségét előre is köszönjük, továbbra is szeretettel várjuk könyvtárunkba!
Üdvözlettel, 
-- 
Buzai Csaba
könyvtárigazgató, könyvtáros”

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 39 e-mail címre küldtük el, illetve bárki hozzájuthatott a rendezvényeinken.
Az október 23-i határidőig 36 kérdőívet töltöttek ki a látogatóink. 

4. Általános kérdések

Az életkor esetében csak nagy vonalakban, évtizedes bontásban kérdeztünk rá a korosztályokra. 
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Ha mindezt kiegészítjük azzal, hogy az óvodások játékos beavatásán és az öko-játszóházban sem
kellett  a  gyerekeknek  kitölteni  jelenléti  ívet,  így  természetesen  az  elégedettségi  kérdőívet  sem,
megállapítható,  hogy minden korosztálynak sikerült  olyan programot kínálni,  ami felkeltette  az
érdeklődésüket. 

Ami a nemet illeti, a résztvevők többsége – mint gyakorlatilag minden könyvtári rendezvényen – a
női nemet képviselte (ez az különbség közel sem olyan jelentős, mint például a könyvtár Facebook-
oldalán, ahol a jelen értékelés írásának pillanatában az oldal 820 kedvelőjének mindössze 26%-a
férfi). 

A legmagasabb iskolai végzettséget vizsgálva sem volt meglepetés az eredmény, ami továbbra is a
főiskolai/egyetemi diplomával rendelkezők többségét mutatja: 
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A következő, még általánosnak tekinthető kérdésben arra voltunk kíváncsiak, honnan értesültek a
látogatók a rendezvényeinkről. 

Az eredmény jól igazolja, hogy a könyvtárnak minél több felületen jelen kell lenni. A Facebook
napi használata gyakorlatilag kötelező ma már, különösen ha programok ajánlásáról van szó, de jól
látható,  hogy  sokan  használják  a  honlapunkat,  olvassák  e-mailben  küldött  hírleveleinket,  és
továbbra  is  van  létjogosultsága  a  nyomtatott  meghívóknak  is.  Az  eredmény  megerősítés  a
tekintetben  is,  hogy  elengedhetetlenül  szükséges  a  médiával  való  közvetlen,  napi  kapcsolat  is.
Ugyanakkor a második grafikon felveti a kérdést, érdemes-e tartalmat előállítani a könyvtár Twitter-
és Google Plus-fiókján. Mivel ez a gyakorlatban semmilyen  időveszteséggel nem jár, – jelenleg a
Facebook  tartalmat  osztjuk  meg  másolás/beillesztéssel  a  többi  közösségi  oldalon  –  nem
szükségszerű a fiókok megszüntetése,  inkább a népszerűsítésükre kellene jobban fókuszálni.  Az
„Egyéb” esetében lett volna lehetőség a válasz kifejtésére, sajnos a válaszadók nem éltek ezzel.  

5. Elégedettségi mutatók

Érdekes  az  elégedettségi  mutatókat  annak  fényében  is  vizsgálni,  előzetesen  mely  programok
keltették fel leginkább a látogatók érdeklődését. 
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A  végeredményt  elemezve  több  egyéb  szempontot  is  figyelembe  kell  venni.  Kovács  Attila
közönségtalálkozója a Német Kisebbségi Önkormányzat javaslatára valósult meg, azonban nagyon
későn értesültünk a rendezvény megvalósításának lehetőségéről, így nem is igazán tudtuk hirdetni a
programot, még a központi plakátra és meghívóra sem fért már fel. A Nagy Könyves Beavatásra
meghívott vendégeink voltak, mások erre értelemszerűen nem jöttek el, az óvodások pedig szintén a
gyermekkönyvtárunk meghívására jöttek el a könyvtárba. Ezzel együtt egyértelműen kijelenthető,
hogy a legtöbben az orosházi származású, de ma már nem a városunkban élő Petrus Mártára voltak
előzetesen kíváncsiak. 

És most nézzük meg egyesével a programokat, mennyire voltak elégedettek velük a látogatók.
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Ami megállapítható a  fenti  adatokból,  az  az,  hogy a többség csak egy-egy programra jött  el  a
rendezvénysorozatból. Feltűnő az is, hogy több olyan program is van, ahol kevés volt a látogató, de
mivel az ő véleményükre is kíváncsiak vagyunk, talán nem volt indokolatlan a kérdés irányukban
sem. Mindenképpen fontos visszaigazolás, hogy akit a legtöbben vártak, nem okozott csalódást,
Petrus  Márta  előadását  nagyon  kedvezően  fogadta  a  közönség.  Összességében  mindegyik
programra  elmondható,  hogy  akik  vették  a  fáradtságot,  és  visszajeleztek,  többségében  nagyon
elégedettek  voltak  az  adott  eseménnyel.  A probléma inkább a  látogatói  számokkal  van,  hiszen
például az országosan is elismert slammer, Kemény Zsófi esetében mindenképp több érdeklődőre
számítottunk. Utólag elemezve a történteket megállapítottuk, hogy egy rendhagyó irodalomórával
valamelyik helyi középiskolában több fiatalnak is bemutathattuk volna a slam-et,  mint irodalmi
stílust, és Kemény Zsófit, ennek a stílusnak egy rendkívül intelligens, humoros képviselőjét. 

Mindenesetre 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: 

• Köszönettel tartozom az élményért!
• Sajnos kevesen voltunk.
• Szeretnék folytatást - az orosházi közelmúlt zenei életéről, elszármazott művészeiről.
• A zenei világnapon, ha zenepedagógus lennék, itt volna a helyem. Csodálkozom, hogy a zenepedagógusok és

ügyes növendékeik nem tisztelték meg a világnapot.
• Köszönjük szépen a lehetőséget!
• Kellemes hangulatú és közvetlen volt, de talán célszerű lenne a szervezők segítsége, ne az előadó zárja le a

bemutatót.
• Nem személyesen a könyvtárnak szól, talán inkább az iskoláknak. Az olyan előadásokra, mint pl. Kemény Zsófi

slam-poetry estje, több fiatalnak kellene eljönni. Bár az idősebb korosztály is nagyon élvezte, úgy gondolom, a
fiataloknak ez motiváló és szórakoztató irodalmi est lenne.

• Nagyon jó hangulatú este volt, köszönöm! :)

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: 

• Vámos Miklós
• Szabó Balázs, Kovács Ákos, Leiner Laura
• Schäffer Erzsébet
• Vujity Tvrtko, Havas Henrik,
• Petrus Márta
• Görgey Etelkát
• Bárkit, ha ilyen színvonalon jelenik meg.
• Bízom a szervezők ízlésében.
• -  ilyen  és  hasonló  művészeket;  -  az  orosházi  jeleseket;  -  neves  előadóművészeket,  akár  külföldről  is;

hosszabbak is lehetnének az előadások;
• Művészeket, közéleti embereket.
• Vujity Tvrtko :)
• Majd gondolkodom rajta és jelzem!
• Bárkit, aki érdekes témákról, aktualitásokról beszél.

A felvetett ötleteket köszönettel fogadtuk, törekedni fogunk arra, hogy megvalósíthassuk az olvasói
igényeket. 

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a válaszadók döntő többsége elégedett, sőt nagyon elégedett
volt  a  programokkal,  a  szervezéssel,  és  igénylik  az  ilyen  jellegű  rendezvényeket.  Ugyanakkor
néhány  program  csekély  látogatói  száma  felvet  további  kérdéseket,  melyeket  a  legközelebbi
programsorozat, vagy a jövő évi Országos Könyvtári Napok szervezésekor már figyelembe lehet
venni. Összefoglalva még egyszer a legfontosabbakat: 

• Valószínűleg  túl  sűrű  volt  az  Országos  Könyvtári  Napok  programsorozata,  mind  a
látogatóknak,  mind  a  könyvtárosoknak.  A kevesebb  talán  több  lett  volna,  ezért  néhány
könyvbemutatót más, későbbi időpontra kellett volna tenni. 

• Törekedni  kell  rá,  hogy a  rendezvényeken minden résztvevő kitöltse  a  jelenléti  ívet,  és
lehetőleg az elégedettségi kérdőívet is. 

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

12



• Elengedhetetlen a sajtó képviselőivel a jó munkakapcsolat. 
• A válaszok értékelés során felvetődött a kérdés, érdemes-e tartalmat előállítani a könyvtár

Twitter- és Google Plus-fiókján. Mivel ez a gyakorlatban semmilyen időveszteséggel nem
jár, – jelenleg a Facebook tartalmat osztjuk meg másolás/beillesztéssel a többi közösségi
oldalon – nem szükségszerű a fiókok megszüntetése, inkább a népszerűsítésükre kell jobban
fókuszálni. 
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

A könyvtári napokról, hozzákapcsolódó programokról megjelent cikkek: 

1. Csoportnélküliek? Elfajzottak? Jön a Nagy Könyves Beavatás / B. Imre Julianna. – In. 
OrosCafé (2016. szeptember 27.) [http://oroscafe.hu/2016/09/27/csoportnelkuliek-
elfajzottak-jon-a-nagy-konyves-beavatas/cikk/imrejuli] 

2. Országos Könyvtári Napok Orosházán / Földesi Szandra. – In. Likefestoon (2016. 
szeptember 29.) [http://likefestoon.com/orszagos-konyvtari-napok-oroshazan/] 

3. Könyves beavatás. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 35. sz. (2016. szeptember 30.). – p. 4.
4. Az Országos Könyvtári Napok orosházi rendezvényei a Justh Zsigmond Városi 

Könyvtárban. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 35. sz. (2016. szeptember 30.). – p. 5.
5. Véradás a könyvtárban / Somodi Gyöngyi. – In. OrosCafé (2016. október 2.) 

[http://oroscafe.hu/2016/10/02/veradas-a-konyvtarban/cikk/sgyongyi] 
6. Könyves napok: több mint kétszáz program Békésben. – In. BEOL.hu (2016. október 3.) 

[http://www.beol.hu/bekes/kultura/konyves-napok-tobb-mint-ketszaz-program-bekesben-
686848] 

7. Programok százai a könyvtárakban / L. B. [Licska Balázs]. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. 
évf., 233. sz. (2016. október 4.). – p. 3.

8. Országos Könyvtári Napok Dél-Békésben is / Kiss Anna. – In. Likefestoon (2016. október 
4.) [http://likefestoon.com/orszagos-konyvtari-napok-del-bekesben-is/] 

9. Véradás a könyvtárban / cs. i. [Csete Ilona]. – In. BEOL.hu (2016. október 6.) 
[http://www.beol.hu/bekes/kozelet/veradas-a-konyvtarban-687283] 

10. A slammer, aki azt hitte, Győzike egy őzike / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2016. 
október 6.) [http://oroscafe.hu/2016/10/06/a-slammer-aki-azt-hitte-gyozike-egy-ozike-
video/cikk/imrejuli] 

11. Tollunkat és vérünket! Mit gondol két első véradó?! / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé 
(2016. október 7.) [http://oroscafe.hu/2016/10/07/tollunkat-es-verunket-mit-gondol-ket-elso-
verado/cikk/imrejuli] 

12. Slammer és véradók : Országos Könyvtári Napok Orosházán / B. Imre J. [B. Imre Julianna].
– In. Orosházi Élet, 21. évf., 36. sz. (2016. október 7.). – p. 4.

13. Válni csak… szépen – Petrus Márta Orosházán / B. Imre Julianna. - In. OrosCafé (2016. 
október 10.) [http://oroscafe.hu/2016/10/10/valni-csak-szepen-petrus-marta-
oroshazan/cikk/imrejuli] 

14. A kulturált válásért / B. Imre Julianna. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 37. sz. (2016. október 
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3. sz. melléklet

Fotók a rendezvényekről 

Holden Rose (Kovács Attila) könyvbemutatója – 2016. szeptember 30.

Berkes András könyvbemutatója – 2016. szeptember 30.
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Kemény Zsófi és a Keep CaLM – 2016. október 3.

Öko-játszóház – 2016. október 4.
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 Dinnyés István előadása – 2016. október 4.

 Választási Ünnepség, élő társasjáték – 2016. október 5.
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Véradás – 2016. október 6.

Petrus Márta könyvbemutató – 2016. október 6.
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Hajnal ovisok könyvtárlátogatása – 2016. október 7.

Kerékpártúra Gádorosra – 2016. október 8.
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Orosházi Moly Galeri – 2016. október 8.

Galéria az összes rendezvény fotójával: http://www.justhvk.hu/blog/?page_id=11649
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