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Bevezetés

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2016-2020 Stratégiai Tervében is kiemelt
helyen szerepel a partnerekkel kialakított és fenntartott jó kapcsolat. Könfiáíunk sikeres és

eredményes működésének feltétele a fenntartó önkormanyzat stratégiai célkitűzéseit támogató
hosszú távú projektek mellett a felhasználő központu szolgáltatások fő prioritásként való
kezelése. A fenntartható fejlődést olyan kulcsfolyamatok tudjrák biztosítani, mint: a magas

szakmai és szolgáltatői színvonal elváIaszthatatlanul együtt kezelt egysége, az
együttműködés, a partnerség.
Egy kapcsolat minőségének megítélése, hosszú távú megfelelőségének biztosíthatósága
megköveteli, hogy megtervezett időközönként felülvizsgálatot folytassunk le a partnerekkel
fennálló viszonyra vonatkozóarr. Ennek megfelelően 2020 mrárciusában kérdőíves felmérést
végzünk két kiemelt partneriink (a Partnerkapcsolatok csoport javaslata alapjan) a
Tipographic Kft. ós a Dialóg Nyugdíjas Egyesület körében.

A kutatás fókuszterületei:
o az Mzsk munkatárs ával való e gyüttműködés értékelé se
o a számlék kiegyenlítése, szerződéskötés, reklám
oj avaslatok a j övőbeli e gyüttműködésre vonatkozóan

Az Mzsk munkatársával való eg,lüttműkódés értékelése
1. Mennyire elégedett azMZSKkapcsolattartó személy elérhetőségeivel (e-mail,

telefon)?
2. Ha probléma merül fel és azMZSK részérőIkijelölt kapcsolattartő ezt jeIzi Önnek,

, mennyire elégedettek annak egyértelmű és pontos megfogalmazásával?

3. Időben jelzi-e a kapcsolattartó személy a felmerülő problémakat,hibékat?

4, Összességében mennyire elégedett a kapcsolattartő személy munkájával?

5. Milyen v áItoztatásokat j avasolnrának a kapcsolattartásban?

A száml ák ki e glenlíté s e, s zerző dé s köt és

1. Merrrryire elégedett a szerződéskötési folyamat gyorsaságával?

2. Merrrryire elégedett aszámlákkiegyenlítési folyamatának gyorsaságával?

3. Megítélése szerint milyen gyakorisággal fordul elő probléma a szémlák
kiegyenlítésével kapcsolatban?

Az e g,lüttműködé s értékelése
1. Összességében mennyire elégedetíek az MZSK-val való együttműködéssel?

2. Mennyire elégedettek a sqát szolgáItatásaik, programjaik MZSK általi
reklétmozásávaI?

3. Mennyire elégedettek aMőricz Zsigmond Megyei és Viárosi Könyvtar
szolgáltatásaival?

4. Szeretnék-e az egyijítműködést a jövőben szorosabbrafilzni?
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A vizsgálatban való részvételre 4 fo kapott e-mailes felkérést 2 alkalommú,3 főtőI érkezeít
váIasz,tehát a minta 75 Yo-a kitöltötte a kérdőívet.

Az MZSK munkatúrsdial való együttműködés értékelése

1. Mennyire elégedBtt az MZSK kapcsolattarió §zemély elérhetóségeivel (e-mil, telefon)?

2. Ha problérna merül f€l á§az MZSK részérö kijelölt kapcsolattartó eztielzi Ónnek, mennyire

eiq]edet€k annak egyért€lrnü és pontos megíogálmazá§áVa|?

( l. egl,általán nem elégedetl; 6. tcljes rnértékben elégedelt)
(2,

A kitöltők nagyobb hányada teljes mértékben elégedett a kapcsolattarló személy
elérhetőségével illetve a f-elmerülő problémák pontos megfogalmazásával is.

3. ldőben megkap-e minden Önt érintő föntos információt?
3 vála*

i,]]|í ! ldcb.]n "o!. n trlE.l

,di]iit:]s:!J lcoDe,r

a ö§ze§

Néhá @m kopom reg idóbe

Mind€ ké§§i kapom ftg
giikséges if,fo,

3 válasz

2

,

0
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4. Ha probtéma ínerirl fel és az MZSK részéröl kijekilt kápcsólattartó ezt jelzi Önnek, mennyire

elégedett annak egyértelmú és p§nt§§ megf§Ealmazásával?
3 9álasz

(l. egyáltalin nem elésede|; 6. teljes mértékben elégedett)

A kitöltők egyöntehien egyetértettek abban, hogy mindig időben megkapják az őket érintő
fontos információkat, illetve a kapcsolattartő egyértelműen és pontosan jelzi a felmerülő
problémákat, ebből megállapítható, hogy elégedettek az információáramlással és
problémamegoldással. Ennél a kérdéskörnél megadtunk a saját válasz lehetóségét is. Egy
ember élt vele: ,,Minden segítséget, támogatást megkapunk és minden tájékoztatást
időben. "

-A5. Osszességében mennyire elégedett a kapcsolattarto személy munkájával?
3 válá§

3

2

( l. eg),általán nern elégedett; 6. telies lnéltékben elégedett)

Összességében a válaszadók teljes mértékben elégedettek a kapcsolattartó személy
munkájával. Saját válaszként a ,,Minden esetben a leglobb s,egítséget nyújlják"is szerepelt a
kitirltött liérdőíveken.
Partnereinket megkérdeztük arról is, hogy milyen esetleges változásokat javasolna a
kapcsolattartásban. A 3 főből ketten adtak választ,. ,.Ezt csak tovább er(ísíteni tudjuk"illetve
,, Iu1l minden lökéleíes ".
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A számlák kiegyenlítése, szerződés kötés

( l. egl,riltalán nem elégedett; 6. telics rnórtókben elégedett)

A szerződéskötési fblyamat gyorsaságával minden válaszadó elégedett, de eltérő mértékben. 2
fő teljesen elégedett, 1 pedig inkább elégedett. A számlák kiegyenlítési íblyamatának
gyorsaságával már mind a 3 tő elégedett.

3. Megítélé§e szerint miryfi gyakods{?gal fordul eló prohléma a számlák kiegyenlitésével

kapcsolátban?
3 cálás

(1. soha; ó. minden alkalommal)
(2.

A váIaszadók mindegyiket egyetért abban, hogy a számlák kiegyenlítése során nem szoktak
problémák felmerülni, valamint saját válaszként érkezeít: ,,Mindég időben rendeződik a
kieg,lenlítés, szerződéskOtés!" Ezekből megállapíthatjuk, hogy Partnereink teljes
mértékben el é gedettek a szerző désköté s, számlázás fo lyam atáv al.

íolyamat gyo§a§ágáVal?
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Az egy üttműk ö dé s érté k elés e

( l. egyálta|rin nem clégedett; 6, teljes mértékben clégedett)

A válaszadók közül 2 fő teljes mérlékben elégedett a könyvtárunkkal való együttműködéssel,

1 íő pedig elégedett.

2. Mennyire elé§€dettek a saiát szolgá]iatásaik, program.iaik MZSK áliali reklámozásával?

3 vólaaa

t,m

0.7á

0,5o

0.25

0,00

( l. egl,általán nern elógedettl 6. teljes rnértékben elógedett)

Arra a kérdésre, hogy Mennyire elégedettek a saját szolgáltatásaik, programjak általunk való

reklámozásával kicsit megoszlottak a válaszok. 1 fő pedig teljes mértékben elégedett, ketten

pedig némi hiányérzetüket í-eiezték ki, 1 íő kevésbé elégedett, 1 íö elégedett volt. Ebben

közrejátszhatott a saját válasz is,. ,,Netn ,szoktunk reklátnclztcttni"

3. Mennyire eléqede§ek a Móricz zsigmond Megyei és városi könyvtár szolgá]tatasaival?
3 vá|agz

3

2

1

0

(l, cgyáltalán nem clégedett:6. teljes mértékben elégedett)
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Az előbbi kérdéssel ellentétben válaszadóink a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatásokkal
már teljes mértékben elégedettek voltak.
Megkérdeztük Partnereinket arról is, hogy milyen esetleges új szolgáltatásokat tudnak
könyvtártrnknak í'elajánlani. Egy válasz érkezett: ..Kellékanyagainkat továbbra is kedvező
áron tudjttk adni. "

A kérdőív utolsó kérdéseként kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon Partnereink szeretnék-
e az egyittműködést szorosabbra fűzni. Itt csak saját válasz lehetőséget adtunk meg,
amivel 2 fő élt. Nagy örömünkre csak pozitív visszajelzések érkeztek: ,,Természelesen
igen" és ̂ .A továbbiakban is kérjük, várjuk a támogalá,s,ukul, e8),üllműkOdési]keí".

Összegzés

A visszajelzésekből látszik, hogy a kitöltők elégedettek kapcsolattartó nrunkatársunk
munkájával és elérhetőségeivel is, Szintén kielégítőnek találták problénamegoldó
képességét is.
A szerződéskötés illetve a számlák kiegyenlítési folyamatának gyorsaságának
vonatkozásában már nem mindenkirrél teljes lnértékű az elégedettség. Szirrtén ez 1igyelhető
meg a saját szolgáltatások, programok reklámozásának kérdéskörénél is.
Összességében viszont elmondható, hogy a válaszadók elégedettek a partneri
egyi,ittrnúiködéssel és aiövőben is szívesen tovább mélyítenék azt.
Javaslatkélrt rnegfogalmazható, hogy érdenres megvizsgálni vajon a szerződéskötés során
rnilyen problémák clkozl.attak esetleges kellemetlenséget Partnerünknek, s lehetőséget
biztosítani a javító intézkedésekre,


