
 
 
  
 

 

 

 
 

Partnerségi Kérdőív 
 

Ha megkérdezünk valakit, mi jut arról a szóról eszébe, hogy kultúra, 
biztos válaszként számíthatunk az irodalomra, táncra, zenére, a 
művészetekre. 
A kultúra szó a latinból ered, jelentése a művelni szóval lehet 
egyenértékű, és elsősorban a föld megművelésére használták. 
Napjainkban azonban egy olyan széleskörű tartalommal felruházott 
kifejezés ez, mely rólunk szól. Van tömegkultúra és magas kultúra, 
lakáskultúra, testkultúra, ipari kultúra, mezőgazdasági kultúra, és 
biztosan mindenki folytatni tudná még a sort. 

 
Arra kérjük, segítse munkánkat, hogy megismerhessük véleményét a 
kultúrával, Várpalota város kulturális jövőjével kapcsolatosan! 
Köszönjük! 

 

Szervezet neve  

Szervezet címe  

Képviselő neve  

Elérhetőség e-mai és telefonszám  

 
 

1. Kérjük, írja le, mit gondol Várpalota kulturális erősségeként 
 

 

 

 

 

 
2. Kérjük, írja le, mit gondol Várpalota kulturális gyengeségeként 

 

 

 

 

 

 
3. Kérjük x-el jelölje, milyen szolgáltatásokat látna szívesen egy 

multifunkcionális közösségi térben (többet is jelölhet) 
� modern könyvtár   
� szakkörök 
� gyermekprogramok 
� filmklub 
� koncertek 



 
 
  
 

 

 

� rendezvények 
� kiállítás 
� koncert 
� hangverseny 
� klubfoglalkozások 
� kávézó 
� egyéb 

__________________________________________________ 
 

4. Kérjük, x-el jelölje, milyen szolgáltatásokat várna el egy 
modern könyvtártól Többet is jelölhet) 

� Olvasóterem helyben használata 
� Folyóirat-olvasó 
� Könyvkölcsönzés 
� Folyóiratok kölcsönzése 
� Hanglemezek kölcsönzése 
� CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok 
� DVD-k és videokazetták kölcsönzése 
� Hangos-könyvtár 
� Mozgókönyvtári szolgáltatás 
� Könyvek házhoz szállítása 
� Csoportos foglalkozások gyermekeknek 
� Rendezvények 
� Helytörténeti információszolgáltatás 
� Közhasznú információk 
� Online tájékoztatás 
� Irodalomkutatás 

� Előjegyzés 
� Könyvtárközi kölcsönzés 
� EBSCO adatbázisok 
� eMagyarország pont (E-tanácsadók, Internet használata, 

számítógép-használat, mentés külső adathordozóra, CD-DVD 
írás, nyomtatás, szkennelés) 

� NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) 
� Irodai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás, faxolás, 

laminálás) 
� Könyvárusítás 
� Előadóterem bérbe adása 
� Egyéb 

____________________________________________________ 

5. Kérjük, x-el jelölje, milyen elvárásai vannak egy modern 
közösségi térrel kapcsolatosan 
� tágas 
� légkondicionált 
� akadálymentesített 
� vannak elkülönülő, funkcionális helyiségei 
� modern eszközökkel felszerelt (számítógép, nyomtató, 

szkenner, prezentációs eszközök) 
� internet elérhetőség biztosított 
� van büfé/kávézó 
� illeszkedik a városképbe 
� kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez 

 
Köszönjük, hogy segítette munkánkat! 

http://www.krudylib.hu/oldal/szolgaltatasok#Internet_hasznalata
http://www.krudylib.hu/oldal/szolgaltatasok#NAVA-pont
http://www.krudylib.hu/oldal/szolgaltatasok#Koenyvarusitas
http://www.krudylib.hu/oldal/szolgaltatasok#Eloadoterem_berbe_adasa

