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Közösen Hatvan kulturális fejlődéséért!

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, eredetileg 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... biztosan mindenki folytatni tudná még a sort.

Arra kérjük, vegyen részt a közös munkában, Hatvan város kulturális jövőjének
kialakításában! Köszönjük!
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Kérdések:

Név nélkül szeretnék válaszolni
Megadom az elérhetőségemet, szeretnék részt venni a közösségi munkában

Kérjük, hogy amennyiben szeretne személyesen bekapcsolódni a város kulturális
életének megújításába, adja meg elérhetőségi adatait.
Amennyiben ezt a lehetőséget választotta, hamarosan felkeressük további
információkkal.

Szervezet/személy neve:
Szervezet/személy címe:
Szervezet képviselője:
Elérhetőség: e-mail/telefon:

Kérjük, írja le, mit gondol Hatvan kulturális, közösségi erősségeként. Többféle
erősséget felsorolhat

Kérjük, írja le, mit gondol Hatvan kulturális, közösségi gyengeségeként. Többféle
gyengeséget felsorolhat.

Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat látna szívesen egy többfunkciós közösségi
központban (több választ is megjelölhet)

modern könyvtár 
szakkörök
gyermekprogramok
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filmklub
koncertek
rendezvények
kiállítás
hangverseny
klubfoglalkozások
kávézó

Egyéb 

Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat várna el egy modern közösségi központtól
(több választ is megjelölhet)

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 

Kérjük, jelölje meg, milyen elvárásai vannak egy modern közösségi térrel
kapcsolatosan. Kérjük, jelölje meg azt a 3 tulajdonságot, amely az Ön számára a
legfontosabb!

tágas
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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

Egyéb 

Kérjük, adja meg, milyen módon szeretne bekapcsolódni a helyi közösség kulturális
életébe

csak részt szeretnék venni a programokon
a programokon kívül szeretnék információt kapni a tervezési folyamatokról, közösségi munkáról
szeretnék bekapcsolódni a közösségi munkába
ötleteim vannak, amelyet megosztanék a közösséggel
konkrét terveim vannak, amelyekhez partnereket, együttműködő szervezeteket keresek
önállóan szeretnék programokat, fejlesztéseket megvalósítani és szeretném, ha azok beépülnének a közösség
programjai közé
nem érdekelnek a kulturális programok, jobban szeretem a TV műsorokat

Egyéb 

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Kérem kattintson az Adatok elküldése gombra, a kitöltés
véglegesítéséhez.


