BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR
Szaktanácsadói és Ellátórendszeri Titkárság
9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
Telefon: 94/513-539
E-mail cím: szet@bdmk.hu
Honlapcím: www.bdmk.hu; www.vasikonyvtarak.hu

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV
Kedves Olvasónk!
Köszönjük, hogy rendezvényünkön részt vett! Mivel szeretnénk visszajelzést kapni programunk
eredményességéről, kérjük, hogy név nélkül töltse ki az alábbi kérdőívet, és véleményének
megfogalmazásával segítse, hogy a jövőben olyan programokat szervezzünk, amelyek még inkább
megfelelnek a résztvevők elvárásainak. A kérdésekre adható válaszok előtt található négyzetbe szíveskedjék
’X’ jelet tenni, illetve az üresen hagyott részen szöveges formában megfogalmazni véleményét.
Neme:

férfi

nő

Életkora: ....... év

Foglalkozása: ………………………………………

1. Volt-e már máskor is könyvtár által szervezett programon?
Igen
Nem
Ha igen, mikor, és milyen rendezvényen?

2. Honnan értesült a rendezvényről? (több válasz lehetséges)
Meghívó, plakát
A községi könyvtárban kapott szóbeli tájékoztatás
Ismerősöktől hallottam róla
Egyéb, és pedig

3. Milyen előzetes elvárása volt a rendezvénnyel kapcsolatban?

4. Megfelelt a rendezvény az Ön elvárásainak?
Igen, teljes mértékben megfelelt
Igen, nagyjából megfelelt
Nem nagyon felelt meg
Egyáltalán nem felelt meg
5. Az Ön véleménye szerint az esemény az alábbi skálán jelölve
1
2
3
4
5
6
Teljesen sikertelen volt.
6. Kérjük, értékelje rendezvényünk témáját és előadó(i)t!
Nagyon jó
A rendezvény témájának fontossága
Az előadó(k) előadásmódja
Az előadó(k) tudása
Az előadás színvonala

7
Nagyon sikeres volt.

Jó

Elfogadható

Rossz

7. Kérjük, jelölje meg azokat a dolgokat, amelyeket Ön fontosnak tart egy ilyen jellegű könyvtári
rendezvénnyel kapcsolatban! (több válasz is lehetséges)
Új ismeretek megszerzésének lehetősége
Meglévő ismeretek bővítése
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Kikapcsolódási lehetőség
Közösségi együttlét, jóm hangulat
Egyéb, és pedig

8. Milyen könyvtári szervezésű rendezvényeken venne részt szívesen a jövőben?
Műsoros rendezvény
Bábelőadás
Író-olvasó találkozó
Könyvbemutató
Hasznos ismeretek:
- számítástechnikai tanfolyam
- biblioterápiás könyvtári foglalkozás
- történelmi, helytörténeti érdekességek
- természettudományos kalandozás (csillagászat, technikatörténet, Földünk múltja)
- utazás távoli tájakon
- édes anyanyelvünk
- egészséges életmód, testi, lelki egészség
- hagyományaink és értékeink
- az internet veszélyei
- filmművészeti érdekességek
Egyéb, és pedig

9. Milyen könyvtári szervezésű rendezvényeken venne részt szívesen a jövőben?
Új ismeretek megszerzésének lehetősége
Meglévő ismeretek bővítése
Kikapcsolódási lehetőség
Közösségi együttlét, jó hangulat
Egyéb, és pedig

10.Kérjük, írja le megjegyzéseit, javaslatait!

Köszönjük, hogy megosztotta velünk véleményét, és szeretettel várjuk Önt következő
rendezvényünkön is!

