
Igényfelmérés 2011 

 

 

Adatok  

Neme: 7 férfi 

 67 nő 

 

életkor: 

18-30 év között   5 fő 

31-50 év között  38 fő 

51-65 év között  28 fő 

66-     év    3 fő 

 

szakmai végzettség: 

középfokú   6 fő 

felsőfokú   67 fő 

nem válaszolt   1 fő 

 

munkakör: 

beosztott   53 fő 

középvezető   11 fő 

vezető    5 fő 

nyugdíjas   3 fő 

nem válaszolt   2 fő 

 

település lélekszáma: 

100 000-   30 fő 

50 000 – 100 000  5 fő 

15 000 – 50 000  23 fő 

5 000 – 15 000  1 fő 

1 000 – 5 000   11 fő 

nem válaszolt   4 fő 

 

könyvtár típusa: 

közkönyvtár   52 fő 

felsőoktatási   12 fő 

iskolai    3 fő 

nyugdíjas   1 fő 

nem válaszolt   6 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunikáció 

1. Szeretne-e többet tudni a vezetőség munkájáról? 

Igen   59 fő 

Nem   5 fő 

Indokolt nem:  9 fő 

Nem válaszolt  1 fő 

Indokolt nem: 

Sok mindent megtudok a honlapról, a személyes találkozáskor a kollégáktól 

A területi képviselőn keresztül tájékozódom , eljutnak hozzám az infók 

Elegendő információt kapok a helyi képviselőmtől 

Megbízom bennük, hogy jól csinálják 

Elegendő, amit tudatnak róla 

Csak a hasznát szeretném élvezni 

Elégedett vagyok 

Elegendő az információ 

Ennyi információ elégséges 

 

2. Szeretne- személyes kapcsolatot kialakítani a vezetőség tagjaival, a területi 

képviselővel? 

 

Igen   14 fő 

Indokolt igen  28 fő 

Nem   9 fő 

Indokolt nem  15 fő 

Nem válaszolt  8 fő 

Indokolt igen: 

Jobban motiválja az embert a személyes kapcsolat 

Ez megvan 

Mert talán a saját munkám során ezt tudnám hasznosítani 

Könnyebbé teszi az információáramlást 

Ez részben megvan, de a több személyes találkozó mélyíti a kapcsolatot, erősíti a közösséget 

A szakmát érintő naprakész változások nyomon követése érdekében 

Személyesen megbeszélni a felmerülő problémákat, értesülni a változásokról 

Fontosnak tartom a szakmán belüli jó kapcsolat kialakítását, ápolását 

Hatásosabb a közvetlen kommunikáció 

Jelenleg is napi kapcsolatban vagyunk 

Közvetlen információforrás 

Igen, de a meglévő kapcsolat is már jó 

A személyes kapcsolat mindig többet nyújt 

A feladatok összehangolásához 

Információcsere már adott 

Tájékozódás a munkájukról 

Mert ezáltal jobban megismerem a munkájukat 

Feltétlenül szükséges javítani a kommunikációt, személyes kapcsolatok kialakításával is 

Jó a kapcsolatunk 

Mert csak így lehet aktív szervezteti életet, szervezett közösséget kialakítani 

Megosztanánk az elképzeléseinket 

Többet tudjak az egyesület tevékenységéről 

 

Indokolt nem: 



Már megvan a kapcsolat 

Kielégítőnek tartom a jelenlegi információáramlást 

Mert a területi képviselő tájékoztatása elégséges 

A fiataloké a jövő 

Nem igénylem a személyes kapcsolatot, a munkájára lennék kíváncsi 

Mert ismerem 

Van 

Mivel többen is a munkahelyemen belül dolgoznak, személyes kapcsolatban is vagyunk 

Van személyes kapcsolatom velük 

Mert már jól ismerem 

Megfelel a jelenlegi forma 

Mert már van 

Már többeket ismerek és az elegendő 

Jól működő kapcsolat van 

A kapcsolat létezik 

 

3. Milyen információs csatornák állnak rendelkezésére, hogy javaslatait, észrevételeit 

eljuttassa az egyesület vezetőihez? Többet is megjelölhetett. 

 

Személyes  53 bejelölés 

Email:   69 bejelölés 

Telefon  50 bejelölés 

Területi képviselő 22 bejelölés 

Hírlevél  18 bejelölés 

Körlevél  13 bejelölés 

Blog   21 bejelölés 

Éves tájékoztató 19 bejelölés 

Rendezvények alkalmával 11 bejelölés 

Postai úton  5 bejelölés 

Egyéb   0 bejelölés 

 

4. Milyen kapcsolata van a területi képviselőjével? 

Nem tudom ki az   1 bejelölés 

Rendszeresen kommunikálunk 38 bejelölés 

Szükség esetén megkeresem  22 bejelölés 

Nem elérhető    0 bejelölés 

Nem ismerem az elérhetőségét 0 bejelölés 

az éves taggyűlésen találkozom vele 5 bejelölés 

Ritkán kommunikálunk  6 bejelölés 

 

Programok 

5. Milyen rendszerességgel igényelné szakmai programok megrendezését? 
Havonta   11 fő 

2-3 havonta   1 fő 

Negyedévente   46 fő 

Félévente   13 fő 

Ritkábban   1 fő 

Nem válaszolt   2 fő 

 

 



 

 

6. Milyen formában igényelné szakmai programok megvalósítását? Többet is 

megjelölhetett 

Előadások   46 bejelölés 

Kiscsoportos foglalkozások 16 bejelölés 

Tréningek   23 bejelölés 

Tanulmányút   35 bejelölés 

Konferencia   13 bejelölés 

Kistérségi    14 bejelölés 

Műhelymunkák  14 bejelölés 

 

7. Mely témák segítenék az Ön munkáját? 

A könyvtárügyhöz tartozó bármely módszertani átadó foglalkozás 

A közkönyvtárak funkcióváltozásai a 21. században-európai kitekintéssel, sok konkrétummal 

Módszertan, beszerzés, apasztás 

Digitális tartalomszolgáltatás, távoli hozzáférés 

Digitalizálással kapcsolatos témák, MOKKA és ODR egyesítéssel kapcsolatos aktuális 

kérdések 

Rendezvényszervezés, lebonyolítást segítő előadások tippek, fogások PR és marketing 

eszközök. Közösségformáló eszközök 

Pályáztatás, tájékoztató munka 

Mentálhigiéné, nehezen kezelhető olvasókkal való foglalkozás, minőségügy, marketing 

módszerek, lobbizás tudománya 

Gyermekkönyvtárhoz kapcsolódó témák 

Iskolai könyvtárak működése, programjai 

Családi könyvtárral kapcsolatos előadások 

Gyakorlati ötletbörze 

Az egész életen át tartó tanulás támogatása 

Konfliktuskezelés, hátrányos helyzetűek illemtana a csak számítógépet használóknál 

Katalogizálás, bibliográfiai egységesítések 

Konfliktuskezelő tréning Szegeden 

A gyerekek olvasóvá nevelése 

Iskolai könyvtár 

Mindenevő könyvtáros vagyok, igen széles érdeklődési körrel 

A HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer 

Minden községi könyvtárosi munkával kapcsolatos új információ, feladatok 

Zenei programok 

Több átfogó irodalommal kapcsolatos továbbképzés, mert a többi témáról (számomra) 

kielégítő a kínálat 

Szerzeményezés, dokumentumok feltárása és az ebben rejlő együttműködési lehetőségek 

Könyvtárlátogatások 

A HUNTÉKA később megvásárolt moduljainak ismertetése 

Aktuális kérdések, változások, irányelvek, kormányzati döntések, elképzelések 

Számítógépes adatbázisok, HUNTÉKA alaposabb ismeretek 

Olvasóvá nevelés iskolai könyvtárak módszertana 

Iskolai olvasásnépszerűsítő módszerek 

400-600 fős települések rendezvényszervezéséhez ötletek 

kiadványszerkesztés, tartalmi feltárás web 2-es alkalmazások, tartalomszolgáltatás 

olvasószolgálat 



informatika, tartalomfeldolgozás szolgáltatás 

a bibliográfia lehetőségei napjainkban 

látássérültek részére kifejlesztett eszközök alkalmazása gyakorlatban. Zenei anyagok 

feldolgozása 

8. Szeretné-e jobban megismerni tagtársait? 

Igen    65 fő 

Nem      5 fő 

Nem válaszolt     4 fő 

Milyen közösségi programokon venne részt szívesen. 

Megyei könyvtáros találkozó  49 bejelölés 

Közös kirándulás   31 bejelölés 

Egyéb ötlet: kirándulás, pl könyvtárakba, szakmai tapasztalatcsere 

Kiscsoportos foglalkozásokon, kistérségi műhelymunkák 

Csapatépítő alkalmak 

Információcsere kisebb csoportokban 

Olcsó legyen  

Olyan találkozó, ahol van több idő egymás jobb megismerésére, az őszi kirándulás ehhez 

sajnos drága 

Kis csoportos foglalkozások 

Az azonos érdeklődésűek egy műhelyben 

 

 Indokolt nem: 

Nem érdekli 

Nincs rá ideje 

 

9. Milyen szolgáltatásokat venne szívesen igénybe? Többet is megjelölhetett. 

Szakmai tanácsadás  30 bejelölés 

Jogi tanácsadás  12 bejelölés 

Továbbképzés   50 bejelölés 

Publikációk megjelenésének segítése 5 bejelölés 

Pályázatfigyelő rendszer 15 bejelölés 

Egyéb    nincs megjegyzés 

Nem válaszolt   9 fő 

 

10. Amennyiben egyéb észrevétele, véleménye, javaslata van az egyesület 

tevékenységével kapcsolatban, kérjük írja le! 

Nem volt észrevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


