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Az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvény
elégedettségmérő kérdőíve és kiértékelése
Módszer
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvényeiről korábban nem készült elégedettségmérés, az
első vizsgálathoz a személyes megkérdezést támogató kérdőíves módszert választottuk. Ezen belül
pedig online- és papíralapú kérdőíveken gyűjtöttük az adatokat, arra vonatkozóan, hogy az
olvasóink/látogatóink mennyire elégedettek a rendezvényeinkkel. A kérdéstípusok tekintetében
nyitott- és zárt kérdést egyaránt használtunk, a zárt típuson belül pedig alapvetően szelektív- és
skála típusú kérdést tettünk fel. Összesen 141 személy töltötte ki a kérdőívet, 87-en az online-, és
54-en a nyomtatott verziót.
A vizsgált terminus a 2013. május 24. - június 14. közötti időszak volt. A vizsgálatról előzetesen és
folyamatosan tájékoztattuk a használókat, szóban és e-mailben egyaránt. A kérdőívek kitöltetésében
alapvetően az olvasószolgálatban, a zeneműtárban dolgozó kollégák és a kulturális menedzser vett
részt, de a használókkal valós kapcsolatban lévő munkatársak is segítségünkre voltak a különböző
szolgáltatási pontokon.
Cél
Célunk az volt, hogy megtudjuk, programszervezésünk mennyire elégíti ki a rendezvényeinkre járó
olvasóink/látogatóink igényeit, valamint kíváncsiak voltunk arra is, hogy pl. honnan tájékozódnak a
programjainkról, milyen típusú rendezvényeket látogatnak, és melyik típusból, mennyit szeretnének
a közeljövőben látogatni.

Eredmények
A szociológiai változók közül az életkorra és a nemre kérdeztünk rá, ezeknek az adatoknak az
ismeretében pontosabb képet kapunk az OIK rendezvényeit látogató közönség összetételéről.

1. Az Ön neme?
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Az adatok azt mutatják, hogy a válaszadók többsége, pontosan 78%-a nő és csak 22%-a férfi.

2. Az Ön életkora?
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A válaszadók jelentős többsége 60 év feletti (41%), de viszonylag magas arányú az 51-60 év közötti
(19%) korosztály, jelentősen alacsony, csupán 3%-os a 14-20 év közöttiek, nagyjából azonos
százalékban oszlanak meg a 21-30 év közöttiek (10%), a 31-40 év közöttiek (14%), és a 41-50 év
közöttiek (12%).

3. Beiratkozott olvasónk?
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Fontosnak tartottuk információt szerezni arról is, hogy a rendezvényeket látogatók között milyen
arányban vannak jelen a könyvtár olvasói.
Az adatokból látható, hogy a válaszadók 58%-a beiratkozott olvasó, 42%-a látogató.
A programok népszerűsítése többféle csatorna igénybevételével történik. Kíváncsiak voltunk arra,
hogy ezek közül melyik a legkedveltebb a rendezvény látogatók körében.

4. Honnan tájékozódik a rendezvényeinkről?
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A válaszadók jelentős többsége az Internetről (27%), és az OIK internetes felületeiről (26%)
tájékozódik a rendezvényeinkről. Körülbelül azonos arányban tájékozódnak szórólap, plakát (20%)
és a könyvtártól kapott meghívó (18%) alapján. Kis százalékuk informálódik a nyomtatott sajtóból
(3%), és a tv-ből (1%), rádióból. Ez nem feltétlen azt mutatja, hogy a látogatóink nem
sajtófogyasztók, hiszen a kis költségvetésű rendezvényszervezés mellett kevés pénz jut a
sajtókampányra. Amikor azonban jelentős rendezvényünk volt (pl. Remekművek szamizdatban),
ami a sajtót is érdekelte, akkor jelentősen megugrott a sajtóhírre hivatkozó látogatók száma. 12%-a

viszont egyéb módon szerzi az információt: ismerős ajánlotta; baráti kör; katalist; a rendezőtől;
előadóktól; Operabarátok Köre; Wagner-Társaság. A válaszok megoszlása a direkt marketing
jelentőségét hangsúlyozza. Fontos a közvetlen kapcsolat a meglévő és potenciális közönséggel. A
„szájról szájra” terjedő információnak, reklámnak szintén komoly súlya van, ez pedig az OIK
partnerkapcsolatainak értékét jelzi.
Arra kérdésre, hogy feliratkozott-e a rendezvényeinkről szóló hírlevélre, 61% nemmel, és 39%
igennel válaszolt.

5. Feliratkozott a rendezvényeinkről szóló hírlevélre?
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Ez az arány egyrészt jó hír, mert akkor terjed a rendezvényeink híre. Másrészt megmutatja azt az
irányt amiben fejlődnünk kell: a rendezvények előtt, a bevezetőben mondanunk kell, hogy fel lehet
iratkozni az értesítőre, illetve a havi programajánló aljára is érdemes feltenni a feliratkozás
lehetőségét.

6. Milyen gyakran látogatta az elmúlt időszakban könyvtárunk rendezvényeit?
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Erre a kérdésre a legtöbben (47%) azt válaszolták, hogy havonta látogatják meg a
rendezvényeinket. 17%-a évente, és 14%-a egy alkalommal volt valamilyen programon. A
válaszadók 9%-a hetente, és 14%-a egyéb (esetlegesen; 10-20 alkalommal egy évben; 2-3 havonta;
havonta 2-3-szor; félévente; kéthavonta; rendszeresen; ha előadóktól meghívót kapok; egy-egy
rendezvényre) időintervallumban látogat el hozzánk.

7. Milyen típusú rendezvényeket látogat?
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Az adatokból is látszik, hogy legnagyobb arányban irodalmi előadásra (22%), koncertre (22%),
zenei előadásra (21%) és kiállításra (17%) járnak a válaszadók. A többi típusú rendezvényre sokkal
kisebb arányban jönnek: idegen nyelvű rendezvényre 7%, nemzetiségire 5%, nyelvészetire 3%,
könyvtárszakmaira 2%, egyébre (művészeti; Liszt Ferenc Társaság rendezvényei; közéleti előadás)
1%. Az alacsonyabb arányok összhangban vannak a rendezvény típusával. Ezek tulajdonképpen
rétegrendezvények, kisebb létszámú csoportot céloznak meg. Az eredményeket, illetve a további
vonatkozó eredményeket ennek figyelembevételével kell értelmezni.

A rendezvények jövőbeli tervezhetőségének érdekében felmértük a rendezvények iránti igényeket is.

8. Az előbbi kérdésben felsoroltakon kívül milyen típusú rendezvényeket látna
szívesen Könyvtárunkban?
A fenti kérdésre az alábbi válaszok érkeztek:

 Kerekasztal-beszélgetéseket társadalmi kérdésekről; idegennyelvi, nyelvtanulással
kapcsolatos eseményeket, pl. a Skandináv Házzal együttműködve; könyvtárszakmait;
zenei előadást; nyelvészeti előadást; nemzetiségi rendezvényt

 Népzenét; megzenésített versek; több komolyzene
 Filmvetítéseket
 Társadalomtudományi fórum (emberi jogok)
 Felolvasásokat, kamaraszínházi esteket, ének, sanzon esteket
 Lomb Katóról szóló nyelvtanulással kapcsolatos előadás nagyon tetszett. Hasznosnak
tartanék hasonló esteket

 Interaktív zenei vagy irodalmi műhely
 Felolvasóestek magyar- és idegen nyelvű könyvbemutatók; klasszikus művekről előadás: bemutatás, elemzés szakember által; a könyvtár orientációjának megfelelően az
éppen aktuális kulturális eseményekről a szakember, kutató szak-előadása, szűkebb
szakmai közönség számára, de mégis nyilvánosan

 Aktuális évfordulók, művészek, írók-költők emlékműsorai, kortárs művészek, írókköltők bemutatkozása.

 Nyelvtanulással kapcsolatos beszélgetések
 Környezetvédelmi, természettudományos előadások

Rákérdeztünk a különböző rendezvénytípusokkal kapcsolatos véleményekre is. Az eredmények világosan
jelzik a preferenciákat.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
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A válaszadók 54%-a szerint az irodalmi rendezvényeink száma elegendő, 44%-a jövőben többet
látogatna, és csupán 2%-a látogatna a jövőben kevesebb ilyen típusú programot.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Kiállítás
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Erre a kérdésre a válaszadók 70%-a azt válaszolta, hogy elegendő kiállítást szervezünk, 29%-a a
jövőben többet látogatna, 1% pedig a jövőben kevesebb ilyen jellegű rendezvényt látogatna.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Könyvtárszakmai
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Könyvtárszakmai rendezvényeinket 63% elegendőnek találja, 23% a jövőben többet látogatna, és
13% a jövőben kevesebbet látogatna.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Idegen nyelvű rendezvény
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Idegen nyelvű rendezvényeket a válaszadók 57%-a a jövőben többet látogatna, 38%-a elegendőnek
találja, és 5%-a a jövőben kevesebbet látogatna.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Nemzetiségi
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A kérdőívre válaszolók 54%-a szerint elegendő számú nemzetiségi rendezvényünk van, 35%-a a
jövőben több ilyen típusú programot látogatna, 11%-a pedig a jövőben kevesebbet látogatna.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Koncert

A jövőben kevesebbet látogatnék

Elegendő

A jövőben többet látogatnék
0

10

20

30

40

50

60

Az alábbi kérdésre nagyon kiegyenlített válaszokat kaptunk. 50%-a szerint elegendő koncert van a
könyvtárban, 48%-a viszont a jövőben többet látogatna, és csupán 2% látogatna kevesebb
koncertet.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Nyelvészeti
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A válaszadók 69%-a úgy ítéli meg, hogy elegendő számú nyelvészeti programunk van, 23%-a többet
látogatna, 8%-a viszont kevesebbet látogatna.

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
Zenei előadás
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Erre a kérdésre 54% azt válaszolta, hogy elegendő a könyvtárban a zenei előadás, 43% a jövőben
többet látogatna, 5% pedig a jövőben kevesebbet látogatna.

Az alábbi kérdések a rendezvények logisztikai hátterével kapcsolatosak. A logisztika jelentős
mértékben befolyásolja a részvevők komfortérzetét, illetve a programok élvezhetőségét, ezért az
ezzel kapcsolatos visszajelzések nagyon fontosak.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
A rendezvényterem kényelme
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A rendezvényterem kényelmét a válaszadók 49%-a ötösre (kiváló), 39%-a négyesre, 11%-a
hármasra, 5%-a kettesre, és 4%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
A rendezvények hangosítása
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A rendezvények hangosítását a válaszadók 53%-a ötösre (kiváló), 30%-a négyesre, 9%-a hármasra,
4%-a kettesre, és 5%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
A rendezvények szervezettsége
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A rendezvények szervezettségét a válaszadók 69%-a ötösre (kiváló), 20%-a négyesre, 6%-a
hármasra, 1%-a kettesre, és 5%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
A rendezvényekek színvonala
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A rendezvények színvonalát a válaszadók 72%-a ötösre (kiváló), 21%-a négyesre, 2%-a hármasra,
és 5%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
A rendezvények időtartama
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A rendezvények időtartamát a válaszadók 60%-a ötösre (kiváló), 29%-a négyesre, 5%-a hármasra,
2%-a kettesre, és 5%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
A szervezők segítőkészsége
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A szervezők segítőkészségét a válaszadók 89%-a ötösre (kiváló), 5%-a négyesre, 2%-a hármasra, és
4%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
Ruhatári szolgáltatás minősége
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A ruhatári szolgáltatás minőségét a válaszadók 76%-a ötösre (kiváló), 15%-a négyesre, 2%-a
hármasra, 1%-a kettesre, és 6%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
Összességében a véleménye a rendezvényekről
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Összességében a rendezvények színvonalát a válaszadók 70%-a ötösre (kiváló), 23%-a négyesre,
2%-a hármasra, és 5%-a egyesre (nagyon rossz) értékelte.

11. Miért látogatja rendezvényeinket?
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Arra a kérdésre, hogy milyen motiváció áll a rendezvények látogatásának hátterében, az alábbi
válaszok érkeztek:
Az adatközlők 41%-a a színvonal miatt látogatja a rendezvényeinket, 27%-a az ingyenesség miatt,
24%-a a helyszín miatt, és 7%-a az egyéb (érdekel; tudósítás céljából; a többi látogató kulturáltsága;
olyat látogatok, ami különleges, máshol nincs; választékos, érdekes, tanulságos előadások, remek
társaság, nagyszerű fogadtatás, jó ide tartozni; szakmaiság felső fokon, és nagyon kedves
munkatársak, remek hangulat; jó, hogy a könyvtárlátogatást össze tudom kötni egyéb kulturális
programmal, rendezvényekkel; mert szeretem az ilyen jellegű előadásokat, amiben itt
részesülhetek; nívós, érdekes, kiváló zenei rendezvények; változatosság, kedves fogadtatás,
figyelmesség) lehetőséget választotta.

12. Tervezi, hogy a jövőben is látogatja rendezvényeinket?
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A válaszadók 99%-a tervezi, hogy a jövőben is látogatni fogja a rendezvényeinket.

Összességében elmondható, hogy az adott időszakban a kérdőívünkre válaszolók nagy
százalékban hölgyek, életkor szerint pedig több mint a fele arányban (59%) 50 év felettiek. A
jövőben fontos lenne ezt az arányt a fiatalabb korosztály felé eltolni, és megpróbálni olyan
programokat szervezni, amelyre a fiatalok is nyitottak. Illetve érdemes lenne nagyobb hangsúlyt
fektetni az „olvasóvá nevelés” lehetőségére, vagyis a felső osztályos és gimnazista fiatalokat
bevonzani a könyvtárunkba. Ennek alapját az adhatja, hogy a nyelvtanulás kiemelten fontos
napjainkban is, tehát érdemes megismertetni velük a gyűjteményünket. Megszólításukat
valószínűleg a tanárokon keresztül kell kezdeni. Megállapítható az is, hogy a rendezvényeinkre
látogatók közel fele (42%) nem beiratkozott olvasónk, így talán a későbbiekben lehetne egy olyan
kutatást végezni, amely felderíti, hogy a programokra járók közül, ki az, aki ennek hatására
iratkozott be a könyvtárba.
A felmérés adatai azt jelzik, hogy főleg az online térben (53%), illetve a saját, házon belül terjesztett
promóciós anyagokból (38%) tájékozódnak a látogatók. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a
válaszadók 62%-a egyáltalán nem veszi igénybe a rendezvényeinkről szóló hírlevelet. Sokkal több
hangsúlyt kellene fektetni az írott és elektronikus médiumokban való megjelenésre, bár ennek
jelentős az anyagi vonzata. A jövőben meg kell találnunk, és igénybe kell vennünk az ingyenes
sajtómegjelenés lehetőségeit.
Az eredményekből az is kiderül, hogy a válaszadók nagy többsége (47%) havonta egyszer jár
hozzánk rendezvényekre, ugyanakkor könyvtárunk hetente több programot is szervez. Ezzel
beigazolódik az a törekvés, mely szerint kevesebb, de igényesebb rendezvényt kell lebonyolítani.
Pontos képet kaptunk arról, hogy melyek azok a rendezvénytípusok, amelyekre szívesen járnak a
látogatók. A válaszadók 82%-a koncertekre, irodalmi-, zenei előadásokra, illetve kiállításokra jár. Ez
az eredmény reálisnak mondható, hisz az Országos Idegennyelvű Könyvtár is ezt a négy
rendezvénytípust tartja a legfontosabbnak.
A programok mennyiségével kapcsolatban nagyságrendileg azonos eredmények születtek. A
válaszadók többsége úgy véli, hogy elegendő számú programot kínálunk nekik. Kivétel ez alól az
idegen nyelvű rendezvényekre vonatkozó kérdés, itt ugyanis a többség többet szeretne belőlük
látogatni. Ezt a kivételt érdemes komolyabban fontolóra venni, mert jól láthatóan igény van az
eredeti nyelvű programokra. De a tapasztalatok azt is mutatják, hogy a látogatók azokat az idegen
nyelvű rendezvényeket részesítik előnyben, melyeken a tolmácsolás is biztosítva van.
A logisztikai hátteret illetően is azonos értékű válaszokat kaptunk. A válaszadók dominánsan ötösre
(kiváló) értékelték a rendezvényeink kényelmét, hangosítását, szervezettségét, színvonalát,
időtartamát, a szervezők segítőkészségét, és a ruhatári szolgáltatás minőségét. Ez az egyöntetű

pozitív visszajelzés is nagyon jól mutatja, hogy a rendezvények szervezésben, lebonyolításában
résztvevő kollégák mindent megtesznek, hogy a programok sikeresek és élvezhetőek legyenek. Ide
kapcsolódik a tizenegyedik kérdés is, melyből kiderül, hogy a rendezvényeinkre látogatók döntő
hányada (41%) a színvonalat emeli ki, fő motivációként. Itt azonban meg kell jegyezni egy olyan
pontot, mely csak szóbeli kritikaként jelenik meg visszatérő problémaként a rendezvényeinkkel
kapcsolatban: a rendezvénytermünk szellőzése, levegőtlensége.
A kérdőív utolsó kérdését elégedettségmérésünk próbaköveként értékelhetjük. Arra kérdeztünk rá
hogy tervezi-e a jövőben is rendezvényeink látogatását? A válaszadók 99%-a pedig tervezi, hogy a
jövőben is látogatni fogja a rendezvényeinket. Mindez azt jelzi, hogy céljaink jelentős részét sikerült
megvalósítanunk, a jövőben pedig a rendezvényszervezés terén az igényeket szem előtt tartva,
hasonló minőségi szintet kell elérnünk, hiszen nem elég a látogatókat csupán bevonzani, őket meg is
kell tartani.

1. sz. melléklet

OIK rendezvény elégedettségmérés
Kérdőív
Kedves Olvasónk/Látogatónk!
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár évente több mint 100 rendezvénynek ad otthont.
Célunk olyan színvonalas programok szervezése, melyekkel látogatóink is elégedettek. Az alábbi
kérdőíven az OIK rendezvényeiről gyűjtünk véleményeket. Hogy ez megvalósulhasson, kérjük a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!
Köszönjük a segítségét és közreműködését!
1. Az Ön neme?
Férfi
Nő

2. Az Ön életkora?
14-20
21-30
31-40
41-50
50-60
60 felett

3. Beiratkozott olvasónk?
Igen
Nem

4. Honnan tájékozódik a rendezvényeinkről?
(Többet is megjelölhet)
Internet
Az OIK internetes felületei (Honlap, Facebook, Blog)
A könyvtártól kapott meghívó
Szórólap, plakát
Nyomtatott sajtó
Tv, rádió
Egyéb:

5. Feliratkozott a rendezvényeinkről szóló hírlevélre?
Igen
Nem

6. Milyen gyakran látogatta az elmúlt időszakban könyvtárunk rendezvényeit?
Egy alkalommal
Hetente
Havonta
Évente
Egyéb:

7. Milyen típusú rendezvényeket látogat?
(Többet is megjelölhet)
Irodalmi
Kiállítás
Könyvtárszakmai
Idegen nyelvű rendezvény

Nemzetiségi
Koncert
Nyelvészeti
Zenei előadás
Egyéb:
8. Az előbbi kérdésben felsoroltakon kívül milyen típusú rendezvényeket látna
szívesen Könyvtárunkban?

9. Ön szerint intézményünkben az alábbi rendezvény típusok száma:
A jövőben kevesebbet
látogatnék

A jövőben többet

Elegendő

látogatnék

Irodalmi
Kiállítás
Könyvtárszakmai
Idegen nyelvű
rendezvény
Nemzetiségi
Koncert
Nyelvészeti
Zenei előadás

10. Kérjük jelölje be a skálán, hogy mennyire elégedett a rendezvényeinkkel!
1 ~ egyáltalán nem, 5 ~ nagyon
1
A rendezvényterem
kényelme
A rendezvények
szervezettsége
A rendezvények
színvonala
A rendezvények
időtartama
A szervezők

2

3

4

5

1

2

3

4

segítőkészsége
Ruhatári
szolgáltatás
minősége
Összességében a
véleménye a
rendezvényekről

11. Miért látogatja rendezvényeinket?
(Többet is megjelölhet)
Ingyenesség
Színvonal
Helyszín
Egyéb:

12. Tervezi, hogy a jövőben is látogatja rendezvényeinket?
Igen
Nem

+1. Köszönjük, ha megosztja velünk véleményét a rendezvényeinkről!
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