A KÁLMÁNFI BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE
PILISCSÉV LAKOSSÁGÁNAK KÖRÉBEN,
A MŰVELŐDÉSI HÁZ MŰKÖDÉSÉVEL, PROGRAMJAIVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAIVAL,
AZOK LEHETSÉGES/SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAIVAL KAPCSOLATOSAN
֍
Kedves Piliscséviek!
Nagyon megköszönöm, hogy időt szánnak
kérdőívem kitöltésére, hogy megosztják velünk
véleményüket!
E kérdőíves felmérés célja, hogy a visszajelzések
alapján még inkább az Önök igényeihez igazíthassuk
a művelődési ház kínálatát, szolgáltatásait.
Az Önök igényeinek és elvárásainak ismerete
segít abban, hogy a művelődési ház és a könyvtár
minél
hatékonyabban
és
eredményesebben
kiszolgálja a település lakosságának művelődési,
szórakozási igényeit. /A kérdőív kitöltése névtelenül
történik, semmiféle személyes adatot nem kérünk,
nem tárolunk./
Kérjük, 2016. december 5-éig juttassa vissza a
kitöltött kérdőívet, hogy a jövő évi tervezéshez már
használni tudjuk a feldolgozott adatokat! A kérdőív
kitöltői között kis ajándékot sorsolunk ki.

A Kisbíróhoz egy darab kérdőívet mellékeltünk. Egy
kérdőíven egy személy visszajelzését, véleményét
várjuk. Nagyon hasznos lenne, ha egy család felnőtt
tagjai mind külön-külön kérdőívet töltenének ki.
További kérdőíveket kaphatnak, illetve a
kitöltött kérdőíveket leadhatják a művelődési
házban, a Könyvtárban, vagy a polgármesteri
hivatalban. A kérdőív szabadon sokszorosítható.
/A települési honlapról is letölthető./
Kérésre, igény szerint lakcímre is kiküldünk
további kérdőíveket.
Személyesen is szívesen állok rendelkezésükre a
művelődési házban hétfőnként 10-16 óráig.
Telefonszámom: 06-30-731 8546,
e-mail címem:
muvelodesihaz@piliscsev.hu
Segítő közreműködésüket előre is nagyon
köszönöm!
Csapucha Katalin
művelődési ház igazgató

1. Kérem, adja meg az Önre jellemző adatokat!








Neme:
Életkora:
Hány éve él Piliscséven?
Piliscséven járt-e általános iskolába?
Iskolai végzettsége:
Hány fős háztartásban él?

○ férfi
…..… év
…….. éve
○ igen
□ alsófokú
……. fő

○ nő

○ nem
□ középfokú □ felsőfokú

2. Beiratkozott olvasója-e a könyvtárnak?

○ igen

○ nem

3. Járt-e már a piliscsévi művelődési házban?

○ igen

○ nem

Amennyiben még nem járt a művelődési házban:

(Több választ is megjelölhet!)
4. Milyen típusú programok érdekelnék, melyek azok a felsoroltak közül, amikre eljönne?
a) tanfolyam (nyelvi-, számítógépes-, KRESZ etc.)
b) előadás (színház, koncert),
c) kiállítás
d) vásár, börze
e) klubok (nyugdíjas, baba-mama, etc.)
f) felnőtt néptánccsoportba bekapcsolódás
g) kórus-tagság

h) alkotó körök (hímzőkör, rajzkör, etc.)
i) családi rendezvények, játszóházak
j) egészségtudatos, környezettudatos életmóddal
kapcsolatos rendezvények
k) ismeretterjesztő előadások különféle témákban
l) bálok, bulik, zenés mulatságok
m) egyéb programok, éspedig: ………………………………….
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 Amennyiben járt már nálunk:
4. Mikor volt utoljára a művelődési házban?
o
o
o
o
o
o

5.

o
o
o
o
o
o

az elmúlt héten
két hete
az elmúlt hónapban
fél éve
egy éve
régebben, mint egy éve

6. Hány programon vett részt a művelődési
házban az elmúlt évben? (Jelölje x-szel!)
o
o
o
o

Milyen gyakran jár a Művelődési házba?

7.

egyen sem
1-2
3-6
több mint 6

Hetente többször
Hetente
Havonta
Évente többször
Évente egyszer
Ritkábban

Milyen programokon, milyen típusú
rendezvényeken vett részt, ami tetszett?
Kérem, sorolja fel a 3 legemlékezetesebbet!

………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

8. Az alábbi típusú rendezvényeket mennyire szívesen látogatná?
Kérem, írja a rendezvény mögé az érdeklődésének megfelelő számot!
o

színház

o

ismeretterjesztés

o

--------

6

a legjobban érdekel

------

5

nagyon érdekel

szórakoztató rendezvény

--------

4

átlagosan érdekel

o

sport

--------

3

feltételesen érdekel

o

kiállítás

--------

2

kicsit érdekel

o

filmklub

--------

1

a ’legkevésbé érdekel’

9. Részt venne-e Budapestre / Dorogra szervezett közös, autóbuszos színházlátogatáson?
□ IGEN
□ Igen, de a darabtól függ
10.

□ NEM
□ Igen, leginkább a költségektől függ

Milyen színházi előadás érdekli Önt?
o
o
o
o
o
o

11.

vígjáték
dráma
operett
musical
kabaré
Egyéb: ………………………………………………………

12.Milyen típusú rendezvényen venne részt szívesen?
Válasszon legfeljebb hármat az alábbiak közül!
o
o
o
o
o
o

Milyen ismeretterjesztő előadás érdekli önt?
o történelem, helytörténet, honismeret
o életmód-egészség témájú
o tudományos, ismeretterjesztő
o pszichológia, gyermeknevelés
o mezőgazdaság, kertészet
Egyéb: …………………………………………..……………….

.

13.

Tagja-e Ön jelenleg valamely körnek
/klubnak?
o

komolyzenei
könnyűzenei
színházi előadás
kiállítás-megnyitó
bál – táncos rendezvény
vetélkedő

IGEN

○ NEM

Ha igen: Melyiknek tagja?
………………………….…………………………………………….
Ha nem: Milyennek lenne szívesen tagja?
…………..………………………………………………………………..
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14. Mennyire elégedett a rendezvénykínálattal?
o teljes mértékben
o többnyire
o közepesen
o nemigen
o egyáltalán nem

 Ha „közepesen” vagy annál kevésbé elégedett a
rendezvénykínálttal, mi az, amit nagyon hiányol?
……………………………………………….…………………………..……
………………………………………….…………………………..…………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………..

15. Mennyire elégedett a programok színvonalával?
o teljes mértékben
o többnyire
o közepesen
o nemigen
o egyáltalán nem

 Ha „közepesen” vagy annál kevésbé elégedett:
mi az, amit kifogásol?
…………………..…………………….………………………………………
………………….…………………………………………………………..…
………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

16. Ajánlaná-e rendezvényeinket ismerőseinek?

 Ha nem ajánlaná, miért nem?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

o
o
o

Igen, határozottan
Igen, talán
Nem

 Ha „közepesen” vagy annál kevésbé elégedett:
mi az, amit kifogásol?
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………..………………

17. Mennyire elégedett-e a technikai feltételekkel?
o
o
o
o
o

teljes mértékben
többnyire
közepesen
nemigen
egyáltalán nem

 Ha „közepesen” vagy annál kevésbé elégedett:
mi az, amit kifogásol? ……………………………………….……
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........

18. Elégedett-e a programokról való
előzetes tájékoztatással?
o teljes mértékben
o többnyire
o közepesen
o nemigen
o egyáltalán nem

19. Ön szerint mivel emelhetnénk a programok színvonalát?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
20. Változtassunk-e rendezvényszervezési gyakorlatunkon?
○ IGEN
○ NEM
 ha igen: akkor milyen változatást javasolnának ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…
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 Ha „közepesen” vagy annál kevésbé a válasza:
mi az, amit kifogásol? Egyéb észrevételek, javaslatok:
………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………….............………
……………………………………………………………………………

21. Megfelelőnek találja-e a helyszínt
közművelődési/közösségi programokhoz?
o teljes mértékben
o többnyire
o közepesen
o nemigen
o egyáltalán nem

22. Honnan szerez általában tudomást a rendezvényekről?
o hirdetőkre, boltokba kitett plakátról
o
o Képújságból
o
o Kisbíróból
o
23.Mikor tud leginkább időt szánni rá, hogy
részt vegyen intézményünk programjain?
(Húzza alá a választott részt! Többet is választhat.)
o
o
o

facebookról
ismerőstől
egyéb úton, éspedig: …………………………………….………

24.Milyen gyakorisággal venne részt rendezvényeken?
o hetente többször
o hetente egyszer
o havonta egyszer
o évente egyszer-kétszer, alkalmanként
o rendezvénytől függ

tavasszal – nyáron – ősszel – télen
hétköznap – hétvégén
délelőtt – délután - este

25.Mekkoraösszeget tudna rászánni, vagy lenne hajlandó rászánni a következő programokra?
/Kérem, egészítse ki az Ön által gondolt legmagasabb összeggel!/
 tanfolyam:
maximum ………….... Ft/alkalom
 nyelvtanfolyam:
maximum ………….... Ft/óra
 színházi előadás
maximum ………….... Ft/alkalom
 bál/ zenés-táncos rendezvény maximum ………….... Ft/alkalom
26.Milyen típusú szolgáltatásokat venne igénybe?(Többet is megjelölhet)
o fénymásolás fekete-fehér
o szkennelés
o fénymásolás színes
o internetelérés (freewi-fi)
o nyomtatás
o italautomata

ÖNKÉNTES SEGÍTSÉGET is szívesen fogadunk programjainkhoz, a tervezés, a szervezés, a megvalósítás folyamataihoz
egyaránt. Ha ilyen jellegű felajánlása lenne, kérem, jelezze, szívesen felveszem Önnel a kapcsolatot!
A művelődési ház és könyvtár következő 4 évre tervezett munkájával kapcsolatos további ötleteit, javaslatait
bármilyen formában is nagyon szívesen fogadom. Kérem, keressenek elérhetőségeim bármelyikén, vagy
fogadóidőmben személyesen, örülök a megkeresésnek, együttgondolkodásnak!
Köszönjük, hogy részt vett felmérésünkben!
Az eredményeket összesítjük és a Kisbíró jövő évi első lapszámában közzé fogjuk tenni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kérem, ha szeretne a nyereménysorsoláson részt venni, illetve e-mailben értesülni a eseményeinkről,
adja meg e-mail címét, vagy lakcímét, telefonszámát, hogy értesíthessük!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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