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1. Bevezetés 
2014-ben 20 település bevonásával használói elégedettségmérést végeztünk gyerekek és 

felnőttek körében könyvtáraink szolgáltatásairól. Az előző vizsgálat óta eltelt évek során 

szolgáltatásaink minőségét igyekeztünk tovább emelni, igazodtunk a felhasználói szokások 

változásához, így fontosnak láttuk egy újabb felmérés elvégzését a szolgáltatásszervezés 

finomítása, fejlesztése céljából. 

2. A felmérés előkészítése, a lebonyolítás módja 
Az elégedettségmérésre 2017 decemberében és 2018 első negyedévében került sor. A kérdőív 

kitöltésére mind elektronikus, mind nyomtatott formában lehetőség volt. Az elektronikus úton 

való kitöltésre Google-űrlapot használtunk, a nyomtatott, papír alapú kitöltésre a felmérésbe 

bevont könyvtárakban az ott dolgozó könyvtárosok segítségével volt lehetőség. A papíron 

kitöltött kérdőívek válaszait később rögzítettük a Google-felületen az egységes 

adatfeldolgozás érdekében. 

A 2014-es vizsgálatban részt vett 20 települést kiegészítettük további 10 jó látogatottságú 

településsel, hogy a tapasztalatok más könyvtárakban való alkalmazása a használók számának 

és elégedettségének növelését eredményezze. A kiválasztott települések fele-fele arányban 

1500 fő alatti és feletti lakosságú települések. A hatékony összevetés céljából a 2017-2018-as 

kiválasztás szempontjai megegyeztek a 2014-es vizsgálatéval: 

- legalább két éve szolgáltató helyünk, ezért van már tapasztalata 

- megújított szolgáltató hely, mert ott tudunk teljes körű szolgáltatást nyújtani 

- a lakosság számához képest leglátogatottabb könyvtárak, azért, hogy a tapasztalataikat 

máshol is alkalmazni tudjuk.  

Az 1500 fő alatti települések esetében 10-10 gyerek, illetve felnőtt kérdőív kitöltését 

feltételeztük, ami 15 település esetében összesen 300 db-ot jelent. Az 1500 fő fölötti 

településektől már 15-15 darabot vártunk, mert úgy gondoltuk, hogy ekkora településeknél ez 

is teljesíthető, és reprezentatívabb képet ad. Természetesen a valós beérkezett kérdőívek 

számában ettől eltérés van, egyes településeken többen, máshol kevesebben válaszolták meg 

kérdéseinket. 

A kérdőíveket 778 látogató töltötte ki, ebből 392 fő 14 éven felüli és 386 fő 14 éven aluli. 

A kérdőív összeállítása során igyekeztünk figyelembe venni az életkori sajátosságokat. A 

felnőttek számára készített kérdőív inkább gyorsan kitölthető, feleletválasztós kérdéseket 

tartalmazott. A 14 éven aluliaknak kicsit máshogy állítottuk össze a kérdőívet, tőlük inkább 

szöveges válaszokat vártunk, hogy miért szeretik a könyvtárat. 
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3. Eredmények 
 

3.1 Válaszadók nemek szerinti megoszlása 

A kitöltők nemek szerinti megoszlása jelentősen eltér a 14 éven aluliak és a 14 év felettiek 

között. A fiatal válaszadók nemek szerinti megoszlása között minimális volt az eltérés, 

mindössze 2%-kal (10 fővel) több a lány. A felnőttek körében már látszik az a regisztrált 

használóknál is megfigyelhető tendencia, miszerint a nők aránya jelentősen magasabb, mint a 

férfiaké; a kitöltők 77%-a nő, 23%-a férfi. A gyermekek és felnőttek adatait összeadva is 

jelentős marad a nemek közti különbség, 64%-36%-os megoszlásban. 

3.2 A válaszadók életkori megoszlása 

Az életkort tekintve a gyermekeket 2 csoportra osztottuk, megkülönböztetve a 6-9 és a 10-14 

éves korosztályt. 271-en töltötték ki a nagyobbak közül a kérdőívet, míg a kisebbek közül 

115-en. A felnőttekre vonatkozó kérdőív már 5 választási lehetőséget tartalmazott: 15-24, 25-

34, 35-54, 55-64 év közötti és 65 év feletti. A válaszadók közül a legtöbben (37%) a 35-54 

éves korosztályba tartoznak, valamint 55-64 év közöttiek (20%). A válaszadók több mint 

kétharmada (69%) gazdaságilag aktív 25-64 éves korú. Legkevesebben a 25-34 év közötti 

korosztályból képviselték magukat, 47 kitöltővel (12%). 
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3.3 A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

A 14 éven felüli látogatók körében a nem és az életkor mellett vizsgáltuk a legmagasabb 

iskolai végzettséget is.  A kitöltők több mint a fele (54%) középiskolai végzettséggel 

rendelkezik, kb. a negyede (26%) főiskolai, egyetemi végzettséggel. A válaszadók közül 81 

főnek (kb. 20%) legfeljebb általános iskolai végzettsége van, (természetesen a 15-24 éves kor 

közötti látogatók egy részének még módja sem volt ennél magasabb végzettséget szerezni), de 

így is figyelemre méltó, hogy közülük 36-an heti vagy napi rendszerességgel látogatják a 

könyvtárat. 

3.4 A válaszadók gazdasági aktivitása 

Az egyik legfontosabb befolyásoló tényező a felhasználói igények és szokások tekintetében a 

foglalkoztatottság jellege, mert hatással van a könyvtári látogatás gyakoriságára, az ott töltött 

idő mennyiségére, az igénybe vett szolgáltatásokra. 

Az kitöltők kétharmada az aktív dolgozók (44%) és nyugdíjasok (22%) közé tartozik. 

Megközelítőleg azonos számban töltötték ki a kérdőívet tanulók és közmunkások, 12-12%-os 

arányban. Legkevesebben a GYES/GYED-en lévő szülők és a háztartásbeliek voltak, a 2 

csoport együtt 10%-ot tesz ki. 
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4. Könyvtárhasználati szokások 

A könyvtárlátogatás gyakoriságára vonatkozóan a fiatalok és a felnőttek számára azonos 

lehetőségeket tartalmazott a kérdőív: naponta; hetente egyszer-kétszer; havonta egyszer-

kétszer; ritkábban, mint havonta. 

A gyerekek közel fele (48%) a heti 1-2 alkalmat jelölte be, kb. negyede (27%) a havi 1-2 

látogatást, illetve 11%-a a havinál ritkább látogatást választotta. Ugyanakkor figyelemre 

méltó, hogy a kitöltők 14%-a napi könyvtárlátogatónak számít. A napi rendszerességű 

látogatók 2/3-a a 10-14 éves korosztályhoz tartozik. A legalább heti rendszerességgel 

könyvtárba járók között a fiúk-lányok aránya azonos (50-50%).  

A felnőttek közül a legtöbben (41%) a havi 1-2 alkalmat választották, a válaszadók 1/3-a 

(33%) a heti 1-2 alkalmat, és 14% azok száma, akik a havinál ritkábban járnak könyvtárba. A 

kitöltők 12%-a napi szinten látogatja a könyvtárat. A napi látogatók közül a legtöbben (38%) 

a 35-54 év közötti korosztályból kerültek ki, és 2/3-a nő, 1/3-a férfi. Ez az adat összhangban 

van azzal, hogy a kitöltők 77%-a nő volt, 23%-a férfi. A naponta könyvtárba járó látogatók 

60%-a középiskolai végzettséggel rendelkezik, illetve a legtöbben (45%) aktív dolgozók. A 

392 felnőtt kitöltő közül 178-an (45%) legalább heti szinten látogatják a könyvtárat, ebből 

40% aktív dolgozó, 26% nyugdíjas. 

Ha nemek szerinti megoszlásban vizsgáljuk a könyvtárlátogatás gyakoriságát, a férfiak 40%-a 

havonta, 31%-a hetente, 16%-a naponta, 13%-a a havinál ritkábban jár könyvtárba a kitöltők 

közül. A nők 41%-a havonta, 34%-a hetente, 11%-a naponta, 14%-a a havinál ritkább 

lehetőséget jelölte meg a válaszadók közül. 

Ha összeadjuk a fiatalok és a felnőttek eredményeit, láthatjuk, hogy a fiúk és a férfiak 

összesen 278-an töltötték ki a kérdőívet, ebből 162-en (58%) legalább heti rendszerességgel 

járnak könyvtárba. Érdekes, hogy a lányok és a nők válaszait összesítve alacsonyabb értéket 

kapunk, hiszen az 500 kitöltőből 256-an (51%) látogatják minimum hetente a könyvtárat. 



Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

A használói szokások és elégedettség vizsgálata a BKSZ szolgáltató helyein 

 
7 

5. Az egyes szolgáltatások használata 

A gyerekek és a felnőttek kérdőíve hasonló lehetőségeket tartalmazott a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban: könyvet, folyóiratot kölcsönzött, visszahozott vagy hosszabbított; segítséget 

kért a könyvtárostól; beszélgetett; könyvtárközi kölcsönzést kért vagy visszahozott (ez csak a 

felnőtteknél szerepelt); helyben olvasgatott; könyvtári programon vett részt; internetezett; 

előjegyzést kért egy dokumentumra; játszott; tanult; egyéb. 

Az eredményeket röviden összefoglalva megállapítottuk, hogy a leggyakrabban igénybe vett 

szolgáltatás a 2014-es vizsgálat eredményeihez hasonlóan még mindig a kölcsönzés, 

hosszabbítás, visszahozatal, bár a gyerekeknél alig előzte meg az internethasználatot. 
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A könyvekkel, folyóiratokkal kapcsolatos tranzakciókat a gyerekek 68%-a, a felnőttek 87%-

a  jelölte meg. Habár továbbra is ez a szolgáltatás vezeti a listát mindkét korosztály esetében, 

a fiataloknál közel 10%-os csökkenést mutat a korábbi, 2014-es adathoz (78%) képest. 

Kiemelkedő a harmadik legtöbbek által megjelölt válasz, amely a gyerekek és a felnőttek 

körében is a beszélgetés volt: a gyerekek 55%-a és a felnőttek 68%-a választotta. 

 Az életkori sajátosságokkal és lehetőségekkel is magyarázható, hogy a fiatalok számára 

sokkal nagyobb jelentősége van az internetezésnek, mint a felnőtteknek, hiszen míg a 

gyerekek 66%-a szokott internetezni a kitöltők közül a könyvtárban (ezzel a 2. helyet foglalja 

el a sorrendben), addig a felnőtteknél ez kevesebb, 52% (ezzel a 7. helyen szerepel). Érdekes, 

hogy bár a 2014-es adatokhoz képest a gyerekek közül is kevesebben jelölték meg az 

internetezést, a felnőtteknél jelentősen, 18%-kal csökkent ennek a szolgáltatásnak a 

használata. Valószínűleg ez azzal is magyarázható, hogy az elmúlt években a technikai 

fejlődésnek köszönhetően már a 14 év felettiek többségének rendelkezésére áll különféle 

elektronikus eszközökön az internetelérés. 

Szintén az életkori sajátosságokkal függhet össze, hogy a fiatal kitöltők fele (51%) játszott 

már a könyvtárban, a felnőtt válaszadóknak azonban csak a negyede (26%) vette igénybe ezt a 

lehetőséget. A 14 év felettiek esetében a játékot közel azonos arányban választották, mint 

2014-ben (akkor a válaszadók 27%-a), tehát ezen a területen nem történt változás. Jelentős 

eltérést mutat a korosztályok között a könyvtárostól való segítségkérés is, hiszen míg a 

gyerekeknél mindössze 146-an (38%) jelölték be, addig a felnőtteknél ez a 2. legtöbbek által 

igénybe vett szolgáltatás, 278 fő választotta (71%). A helyben olvasás eredménye nem 

kiugró, ugyanakkor nem is elhanyagolható, a fiatalok fele (51%) és a felnőttek közel 

kétharmada (62%) szokott a könyvtárban olvasgatni. A könyvtári programokon való 

részvétel mindkét korosztály esetében középmezőnyben szerepel, a 6. helyen, ez a fiatalok 

esetében 48%, a felnőtteknél 61%. 

A többi szolgáltatást, mint pl. az előjegyzést, a tanulási lehetőséget és egyéb szolgáltatásokat 

kevesebben vették igénybe, ezek mind a gyerekek, mind a felnőttek esetében 35% alattiak.  

A felnőttek számára volt egy plusz opció, a könyvtárközi kölcsönzés. Összességében sokan 

vették már igénybe ezt a szolgáltatást is, a kitöltők közel kétharmada (64%), amely 

megközelíti a helyben olvasás és a könyvtári programokon való részvétel eredményeit.  
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6. A szolgáltatásokkal való elégedettség 
A használók szolgáltatásokkal való elégedettségét a két kérdőívben másképpen mértük. A 

gyerekektől azt kértük, hogy röviden, a saját szavaikkal fogalmazzák meg, hogy miért 

szeretnek a könyvtárba járni, az így született válaszokat soroltuk kategóriákba. Ezzel szemben 

a felnőtteknek a felsorolt szolgáltatásoknál lehetett kiválasztani, hogy milyennek ítélték 

azokat: nagyon elégedett; részben elégedett; megfelelt; nem teljesen; nem voltam elégedett. 

Az eredményt a kapott pontok átlaga mutatja. Az üresen hagyott mezők arra utalnak, hogy az 

adott szolgáltatással kapcsolatban nincs releváns tapasztalatuk a kitöltőknek. 

 

 

A 
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válaszokból kiderült, hogy a gyerekek közel harmada (30%) azért szeret könyvtárba járni, 

mert sok szép, új, érdekes könyvet találhat. Az internetezést és a számítógépezést ugyan 

sokan (12%) megemlítették ennél a résznél is, azonban nem ez volt a 2. legnépszerűbb 

indoklás, hanem hogy egyszerűen jól érzik magukat a könyvtárban, érdekesnek találják, jókat 

lehet ott beszélgetni és szórakozni. A számítógépezést kiemelők száma közel megegyezik 

azokéval, akik a társaság (a barátok és a leendő barátok) miatt szeretnek könyvtárba járni. Bár 

ezek voltak a legnépszerűbb válaszok, mégis említésre méltó, hogy milyen sokan kiemelték a 

játéklehetőséget (9%) és azt, hogy a könyvtár csendes, kényelmes, nyugodt és békés (7%) 

hely, ahol szívesen töltik az idejüket. Többen írták, hogy szeretnek a könyvtárban lenni, mert 

a könyvtárosok segítőkészek, szívesen játszanak és beszélgetnek velük. 

Helyezés Szolgáltatás 
Összes 

válasz 
Átlag 

Üresen 

hagyta 

1. 
Könyvet, folyóiratot kölcsönzött, visszahozott 

vagy hosszabbított 
340 4,92 13,3% 

2. Beszélgetett 267 4,91 31,9% 

3. Segítséget kért a könyvtárostól 278 4,91 29,1% 

4. Könyvtári programon vett részt 241 4,85 38,5% 

5. Egyéb 79 4,82 79,9% 

6. 
Könyvtárközi kölcsönzést kért vagy 

visszahozott 
251 4,81 36,0% 

7. Helyben olvasgatott 243 4,81 38,0% 

8. Játszott 102 4,77 74,0% 

9. Előjegyzést kért egy dokumentumra 134 4,76 65,8% 

10. Tanult 100 4,72 74,5% 

11. Internetezett 203 4,67 48,2% 

A 14 éven felüliek eredményei is bizakodásra adnak okot, hiszen valamennyi szolgáltatást 

4,5-nél magasabbra értékelték: 79% minden igénybe vett szolgáltatással nagyon elégedett 

volt, 91% pedig minden szolgáltatással vagy nagyon elégedett, vagy részben elégedett. 

Összesen 2238 értékelés érkezett a 392 használótól, átlagosan 5,7 féle szolgáltatáshoz 

kapcsolódóan (a kérdőíven felhívtuk a figyelmet arra, hogy amit még nem vettek igénybe, azt 

ne értékeljék.) Az összes értékelésből 27 db (1,2%) volt olyan, amellyel nem teljesen vagy 

egyáltalán nem voltak elégedettek.  A 2014-es eredményekkel összevetve a mostani adatokat, 

a szolgáltatások 80%-ával elégedettebbek voltak a használók a korábbiakhoz képest.  Érdekes, 

hogy 2014-hez képest a felnőttek közel azonos százalékban jelölték meg a játékot, mint 

igénybe vett szolgáltatást, azonban az értékelése 4,53-ról 4,77-re ugrott. Az előjegyzésre 

vonatkozó adatok szintén növekedést mutatnak, a korábbi 4,59-os érték mostanra 4,76-ra nőtt. 

Örömteli az a visszajelzés, hogy a könyvekkel kapcsolatos tranzakciók után a következő 3 

legmagasabb értékelést olyan szolgáltatásokra adták – ráadásul a válaszadók többsége 
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kitöltötte ezeket a sorokat –, amelyek az emberekhez szorosan kapcsolódnak: beszélgetés, 

könyvtárostól való segítségkérés, könyvtári programokon való részvétel. Ezeket egyenként 

vizsgálva is biztató adatokat kapunk: a könyvtárban folytatott beszélgetésekkel a 267 főből 

261-en (98%) legalább részben elégedettek voltak, ebből 251-en (94%) nagyon elégedettek. A 

könyvtárostól kapott segítséggel a 278 főből 273-an (98%) legalább részben elégedettek 

voltak, ebből 264-en (95%) nagyon elégedettek. A könyvtári programokkal 241 főből 231-en 

(96%) legalább részben elégedettek voltak, ebből 220-an (91%) nagyon elégedettek. Mind a 

beszélgetések, mind a könyvtári programok értékelése magasabb lett a korábbi felmérés 

eredményeihez képest (az előző vizsgálat nem tartalmazta a könyvtárosi segítséget). Az 

kapott átlagok alapján a használók az internetezéssel voltak legkevésbé megelégedve (bár ez 

is 4,67-es átlagot kapott), ám ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy gyakran a helyi 

lehetőségek, az adott település által biztosított internetelérés befolyásolja az 

internetsebességet, és ezáltal a felhasználói élményt. 

7. Javaslatok  
Igyekeztünk egyéb visszajelzések, észrevételek megfogalmazására is lehetőséget adni: a 

gyerekeknél „Fejezd be a mondatot: Jó lenne, ha a könyvtárban lehetne...”, a felnőtteknél a 

„Kérjük, ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérése, észrevétele, javaslata van, írja 

le!” pontoknál lehetett a javaslatokat feltüntetni. 

A 14 év alattiaknál arra a kérdésre, hogy milyen további lehetőségeknek örülnének a 

könyvtárban, nagyon változatos ötletek érkeztek. Ezek teljes körű összefoglalása a válaszok 

sokszínűsége miatt nem lehetséges, azonban van néhány javaslat, amelyet sok gyermek 

megfogalmazott: jó lenne, ha a könyvtárban lehetne enni-inni, még többet játszani és filmezni, 

hangosabban beszélgetni, énekelni. A játéklehetőségek között a PlayStation, Xbox, virtuális 

szemüveg, csocsó, pingpong és billiárd asztal szerepelt javaslatként. Összevetve a 2014-es 

felmérés válaszaival, jelentős átfedéseket láthatunk, a fiatal használók igénye nem sokat 

változott az elmúlt évek során. 

A felnőttek közül mindössze 36-an írtak egyéni észrevételt, ebből a válaszadók közel 

háromnegyede megjegyzésként is arra utalt, mennyire elégedett volt a könyvtárral (az ott 

dolgozókkal vagy a szolgáltatásokkal). Igazán javaslatként néhány technikai érkezett: erősebb 

internet, több fejhallgató, wifi lehetőség. 
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8. Összefoglalás 

A felmérésünk eredményeit röviden összefoglalva az alábbi megállapításokat tehetjük: 

- A kitöltők nemek szerinti megoszlása közelít a regisztrált használók nemek szerinti 

arányához, de ez a 14 éven aluliaknál még nem jellemző, itt a lakosság arányait 

tükrözi inkább.  

- A 14 éven felüliek válaszaiból az derül ki, hogy 69% a gazdaságilag aktív 25-64 éves 

korosztályba tartozik, de a kitöltőknek csak 44%-a a valóban aktív dolgozó, és 12% 

közmunkás. Inaktívak összesen 44% -ban töltötték ki a kérdőívet. 

- A válaszadó gyerekek 62%-a legalább hetente látogatja a könyvtárat, a 14 éven 

felülieknek ez csak 45%-ára jellemző. 

- A legtöbbek által használt szolgáltatás továbbra is a dokumentumok kölcsönzése. 

- A felnőttek sokszor kérnek segítséget a könyvtárostól, ez az általuk második 

legtöbbször megjelölt szolgáltatás a kölcsönzés mögött, és a könyvtár információs 

funkciójának erősödését mutatja. 

- Egyre többen jelölik meg a közösségi szolgáltatásokat: beszélgetés, játék, programok. 

- A gyerekeknél még mindig fontos az internethasználat, de a 14 éven felülieknél a 

könyvtári használatának gyakorisága csökkent. 

- A gyerekek a szöveges válaszok szerint legjobban a könyvek és az olvasás miatt 

szeretik a könyvtárat, de összességében nézve a különböző közösségi 

foglalatosságokat legalább annyira kedvelik (programok, beszélgetés a barátokkal, 

játék). 

- A felnőttek is a kölcsönzés szolgáltatással a legelégedettebbek, de a könyvtár által 

kínált közösségi lehetőségek itt is a legmagasabbra értékeltek között vannak 

(beszélgetés, könyvtári programok). 

- A könyvtárközi kölcsönzést a kitöltők kétharmada használta már, és átlagosan 4,8-ra 

értékelték, ami a szolgáltatás elismertségét, megbízhatóságát is mutatja.  

- A szöveges értékelésekben kiemelkedő a könyvtáros szerepének fontossága, a legtöbb 

dicsérő szót ők kapták. 

Mindezeket az eredményeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy ezeken a 

kistelepüléseken a használók igényeinek megfelelően működnek a könyvtárak, a 

hagyományos könyvtári funkciók mellett a közösségi szolgáltatások is jelentősek. 

Természetesen az egyes településekről származó visszajelzéseket egyenként is megvizsgáljuk, 

és ahol beavatkozás szükséges, ott megtesszük a szükséges intézkedéseket. 
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A továbbiakban felmérésünk eredményeit arra is szeretnénk felhasználni, hogy ahol a 

használati adatok szerint nem ennyire sikeres a könyvtár működése, ott ezeket a 

tapasztalatokat alkalmazzuk, milyen irányba bővítsük szolgáltatásainkat, hogyan segítsük a 

könyvtárost, akinek a szerepe ebben a munkában meghatározó.  
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1. Bevezetés 
 

Könyvtárunkban a minőségbiztosítási tevékenység részeként 2008-2009 folyamán került sor 

egy széles körű kutatásra a felhasználói szokásokról és a szolgáltatásokkal való 

elégedettségről
1
.  A vizsgálatot szociológus közreműködésével végeztük, és a kiértékelést is a 

szakember készítette el, igen sokrétűen elemezve a kapott adatokat. 

Az előző felmérés óta eltelt évtized során az infokommunikációs technológia felgyorsult 

fejlődésével és egyre szélesebb körű elérhetőségével párhuzamosan a könyvtárakban is 

változtak a felhasználói szokások és igények. A könyvtárunk által nyújtott szolgáltatások, az 

olvasói terek átalakításai, a programkínálat változása is indokolta egy újabb vizsgálat 

elvégzését. 

 

2. A felmérés előkészítése, a lebonyolítás módja 
 

A mérésekkel foglalkozó munkacsoportunk 2017 novemberében kezdett dolgozni a feladaton. 

A kérdőív összeállításában támaszkodtunk a 2008-2009-es vizsgálat, és az egyes 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó, folyamatosan végzett elégedettségmérések tapasztalataira. 

Igyekeztünk rövid, néhány perc alatt kitölthető űrlapot készíteni, amely ugyanakkor 

lehetőséget ad az összevetésre a korábbi mérés főbb pontjainak eredményével. 

A felmérés 2018 január és 2019 június között zajlott. A kérdőívet papíron a központi könyvtár 

valamennyi nyilvános terében ki lehetett tölteni, a kitöltésre az ott szolgálatot teljesítő 

könyvtárosok kérték fel a használókat. A Google Drive segítségével létrehozott online verziót 

a könyvtár weboldalának nyitólapjáról és Facebook-oldalunkról is elérhetővé tettük, a 

hírlevelünk olvasóinak közvetlenül is ajánlottuk. 505 értékelhető válasz érkezett, túlnyomó 

többségük a személyes látogatók által papíron kitöltött kérdőíven, amelyeket a feldolgozás 

során szintén rögzítettünk a Google felületén. 

 

 

                                                 
1
 Gregor Anikó: A Katona József Könyvtár szolgáltatásaival való felhasználói elégedettség. Kutatási jelentés a 

kecskeméti Katona József Könyvtár számára. Budapest, 2009. 
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3. Eredmények 
 

3.1 A válaszadók köre 
 

A felmérés a központi könyvtár 14 év feletti használóit célozta meg. A személyesen 

megszólítottak kiválasztása véletlenszerűen történt, és az interneten kitöltők körére sem volt 

befolyásunk. Az 505 válaszadóból álló minta tehát nem tükrözi a könyvtárhasználók 

tényleges összetételét, de összehasonlítva a használói statisztikákkal, jól megközelíti azt. 

3.1.1 A válaszadók nemek szerinti megoszlása 

 

Neme 

340; 67,3%

165; 32,7%

Nő

Férfi

 

A kitöltők 67,3%-a nő, 32,7%-a férfi. A korábbi, 2009-es, és egy azt megelőző 2004-es 

felméréshez képest a nők aránya még magasabb lett, holott akkor is csaknem elérte a 

kétharmadot (60,5, illetve 63% volt). A könyvtár regisztrált olvasói között hasonló a nők és 

férfiak százalékos aránya, 66:34 (2018. decemberi adat). 
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3.1.2 Életkori megoszlás 

 

Életkora 

136; 26,9%

265; 52,5%

104; 20,6%

14-25 év

26-59 év

60+

 

 

Az életkor tekintetében a szolgáltatások használatának tapasztalatai alapján három csoportba 

sorolhatták magukat a válaszadók: 14-25 év közötti, azaz jellemzően középiskolás vagy 

felsőoktatásban tanuló, esetleg dolgozó fiatal felnőttek (26,9%), 26-59 év közötti, azaz 

többnyire aktívan dolgozók (52,5%) és 60 éves vagy idősebbek, nagyrészt nyugdíjasok 

(20,6%). A 2009-es adatokhoz képest jelentősen csökkent a középső korcsoport, az aktív 

dolgozók aránya (akkor 60,4% volt), kissé csökkent a fiataloké is (31,2%), és számottevően 

emelkedett az idősebb korosztályé, amely tíz éve 8,3%-ban szerepelt a felmérésben. A 

regisztrált olvasóink  életkori statisztikája kissé eltérő bontásban kerül kimutatásra, de a 14 év 

felettiek megközelítőleg 23%-a tartozik a fiatalok, 49%-a az aktív korú és 27%-a az idősebb 

korosztályba.  
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3.1.3 Gazdasági aktivitás  

 

A foglalkoztatottság jellege 

246; 48,7%

109; 21,6%

104; 20,6%

22; 4,4%
24; 4,8%

dolgozik

tanul

nyugdíjas

GYES, GYED

inaktív (munkanélküli, 
háztartásbeli, stb.)

 

A felhasználói szokásokat és igényeket nagymértékben befolyásolja az életkor mellett a 

foglalkoztatottság jellege, mivel ez szabja meg a rendelkezésre álló szabad idő mennyiségét, 

időpontját, hatással lehet az érdeklődési körre, az igénybe vett szolgáltatások típusára. A 

válaszadók csaknem fele, 48,7% dolgozik, ez nem tér el jelentősen a 2009-es adattól (46,8%).  

A tanulók aránya 21,6%, míg 2009-ben több mint a kitöltők negyede, 27,4% volt. Szintén 

alacsonyabb most az önmagukat gazdaságilag inaktívként jellemzők aránya, 4,8%  2009-ben 

ennek kétszerese volt (9,7%). A nyugdíjasok 20,6%-os aránya csaknem 9%-kal magasabb, 

mint tíz éve. GYES-en, GYED-en a válaszadók 4,4%-a van. A regisztrációkor közölt adatok 

alapján a 14 év feletti használók körében 24% a középiskolában vagy felsőoktatásban tanulók 

aránya, 27% a nyugdíjasoké, ill. egyéb inaktívaké. 29% dolgozik, és 18% nem adott 

információt a foglalkozásáról. 

A gazdasági aktivitás az egyes korcsoportokon belül 

életkor dolgozik tanul GYES, GYED nyugdíjas egyéb inaktív összesen 

14-25 18% 78% 1% 1% 2% 100% 

26-59 80% 1% 8% 4% 7% 100% 

60+ 9% 0% 0% 89% 2% 100% 

 

A GYES-en lévők és az egyéb inaktívak kivételével az egyes korcsoportok nagyjából 80%-os 

arányban megfeleltethetők a három fő foglalkoztatottsági csoportnak, így a továbbiakban a 

gazdasági aktivitás szempontjából elemezzük egyes vizsgált területek eredményeit. 
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4. Könyvtárhasználati szokások 
 

A kérdőív első részében a könyvtárhasználat gyakoriságára, időpontjára, az itt eltöltött idő 

hosszúságára vonatkozóan tettünk fel zárt, feleletválasztós kérdéseket. 

4.1 A könyvtárlátogatás gyakorisága 
 

 
Milyen gyakran jár a könyvtárunkba?  

158; 31%

77; 15%

80; 16%

101; 20%

22; 5%

67; 13%

hetente többször

hetente egyszer

kéthetente

havonta

ritkábban mint havonta

rendszertelenül

 

 

Válaszadóink 31,3%-a, 158 fő hetente többször látogat el hozzánk. (A korábbi vizsgálatban a 

naponta, vagy hetente többször könyvtárba járók aránya összesen 37,3% volt.) Közülük 70-en 

dolgoznak, 37-en tanulnak, azaz csak kevesebb mint harmaduk, 51 fő az, aki viszonylag 

szabadabban rendelkezik az idejével, 39 nyugdíjas, 1 fő van GYES-en, 11 egyéb inaktív. A 

második leggyakoribb válasz a havonta egyszer volt, a válaszadók 20%-a jelölte meg ezt a 

lehetőséget, (2009-ben 12,9%). Hetente 15,2% (2009: 19,7%), kéthetente 15,8% jár 

könyvtárba (2009-ben 15,2%).  A havi egy alkalomnál ritkábban, vagy rendszertelenül 

bejárók aránya - 4,4%, illetve 13,3% - valamivel magasabb a 2009-ben mért adatoknál (2,5 és 

12,4%). A személyes látogatások gyakoriságának (és így számának) csökkenése az országos 

statisztikák szerint általános tendencia. Az elektronikus információforrások, online 

katalógusok hozzáférhetőségének bővülése mellett azonban befolyásolhatja a könyvtárból egy 

alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok számának a korábbi hatról 10-re emelése is. 
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A könyvtárba járás gyakorisága a kérdezett gazdasági aktivitása, illetve neme szerint 

gyakoriság dolgozik tanul GYES, GYED nyugdíjas egyéb inaktív férfiak nők 

hetente többször 28% 34% 5% 38% 46% 42% 26% 

hetente egyszer 13% 19% 41% 13% 8% 16% 15% 

kéthetente  15% 15% 14% 20% 13% 10% 19% 

havonta egyszer 26% 12% 32% 13% 17% 12% 24% 

ennél ritkábban 6% 3% 0% 3% 8% 4% 4% 

rendszertelenül 13% 17% 9% 13% 8% 17% 11% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

A mostani felmérésben a különböző aktivitású csoportok legalább 80%-ban változó 

gyakorisággal, de minimum havonta egyszer látogatják a könyvtárat. Leginkább az inaktívak, 

majd a nyugdíjasok, a diákok, a dolgozók, legkevésbé a GYES-en lévők járnak heti több 

alkalommal. A 2009-es vizsgálatkor a nyugdíjasok voltak a legaktívabb látogatók, 48%-uk 

járt hetente többször könyvtárba, és az egyéb inaktívak is csaknem ugyanilyen arányban. 

A férfiak között jelentősen magasabb (42%) a hetente többször bejárók aránya, mint a nők 

között (26%), ez az arány 2009-ben 43, illetve 34% volt. 

4.2 A látogatás jellemző napja 
 

A hét melyik napján látogatja leginkább könyvtárunkat? 

 

30; 6%

26; 5%

30; 6%

23; 5%

55; 11%

341; 67% kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

rendszertelenül
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A kérdőívet kitöltők túlnyomó többsége, 67,5%-a nyilatkozott úgy, hogy a hét különböző 

napjain rendszertelenül látogatja a könyvtárat. Az egyes hétköznapok között nincs nagy 

különbség, a látogatók 4,6-5,9% százalék között választják keddtől péntekig a látogatás 

időpontját. A korábbi felmérésben a kedd (6,2%) és a péntek (7,5%) látogatottsága magasabb 

volt a többi hétköznapnál, vélhetően a városi heti piac időpontjaival összefüggésben. Ma már 

ez az évtizedek során berögződött hatás nem igazán érvényesül. Kiemelkedő azonban a 

szombati nap látogatottsága, 10,9% jelölte meg ezt a napot. 2009-ben még 16,7%, és akkor 

mindössze 56,6% volt a rendszertelenül bejárók aránya, a jelenlegi 67,5%-kal szemben.  

 

Az egyes napok látogatottsága a különböző gazdasági aktivitású csoportok körében 

nap dolgozik tanul 
GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 
dolgozik tanul 

GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 
össz. 

kedd 4% 6% 0% 11% 4% 37% 23% 0% 37% 3% 100% 

szerda 2% 12% 0% 7% 0% 23% 50% 0% 27% 0% 100% 

csütörtök 3% 5% 41% 6% 8% 27% 17% 30% 20% 7% 100% 

péntek 4% 6% 5% 2% 8% 48% 30% 4% 9% 9% 100% 

szombat 15% 8% 9% 6% 0% 69% 16% 4% 11% 0% 100% 

rendszertelenül 70% 62% 45% 69% 79% 50% 20% 3% 21% 6% 100% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 49% 22% 4% 21% 5% 100% 

  

A szombati napot preferálók jelentős többsége, csaknem 70%-a dolgozik. Ugyanakkor az 

összes dolgozónak csak 15%-a választja a szombatot, közel ugyanennyi a hétköznapokon 

összesen, és 67,5% a rendszertelenül bejárók aránya. A nyitvatartás tehát a kevésbé szabad 

időbeosztásúak többsége számára is lehetővé teszi a hétköznapi használatot. A szombaton 

kívül egyetlen más nap látogatottsága sem kiemelkedő az egyes csoportokat tekintve. Kivételt 

képez a GYES-en lévők számára a csütörtök, 41%-uk ezen a napon jár be, nyilvánvalóan a 

Babahancurka foglalkozásokra. Ebből adódóan a csütörtöki nap látogatói között is relatíve 

magas, 30% a GYES-en lévők aránya. 
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4.3 A látogatás időpontja 

 

Melyik napszakban keres fel bennünket? 

 

78; 15%

30; 6%

125; 25%
101; 20%

171; 34%

10-12 óra között

12-14 óra között

14-16 óra között

16 óra után

rendszertelenül

 

A válaszadók csaknem fele jellemzően a délutáni órákban, 25% 14-16 óra között, 20% 16 óra 

után látogatja a könyvtárat, de magas, 34% a rendszertelen időpontokban betérők aránya. A 

délelőtti órákban 15%, 12-14 óra között mindössze 6% keresi fel a könyvtárat. 

 

A látogatás időpontja a különböző gazdasági aktivitású csoportok körében 

időpont dolgozik tanul 
GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 
dolgozik tanul 

GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 
össz. 

10-12 óra között 9% 9% 45% 26% 38% 28% 13% 13% 35% 12% 100% 

12-14 óra között 6% 8% 9% 4% 4% 47% 30% 7% 13% 3% 100% 

14-16 óra között 19% 45% 0% 25% 13% 38% 39% 0% 21% 2% 100% 

16 óra után 29% 12% 14% 9% 17% 71% 13% 3% 9% 4% 100% 

rendszertelenül 37% 26% 32% 37% 29% 53% 16% 4% 22% 4% 100% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 49% 22% 4% 21% 5% 100% 

 

Ahogyan az várható, a dolgozók 85%-a, a tanulók 83%-a 14 óra után jár könyvtárba, előbbiek 

esetében a 16 óra utáni időszak a leglátogatottabb, a diákok 45%-a közvetlenül az iskola 

utáni, kora délutáni órákat részesíti előnyben. A 14-16 óra közötti időszakot megjelölők 38%-

a dolgozik, 39%-a diák, az esti órákban már 71% a dolgozók aránya. A délelőtti órákban a 

GYES-en lévők 45%-a (babafoglalkozás), a nyugdíjasok 26%-a, és az egyéb inaktívak 38%-a 

használja a könyvtárat. 
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4.4 A könyvtárban töltött idő 

 

Egy látogatás alkalmával jellemzően mennyi időt tölt itt? 

63; 12%

152; 30%131; 26%

79; 16%

80; 16%

max. 30 percet

30 perc és 1 óra között

1-2 óra között

2 óránál többet

változó

 

A válaszadók csaknem egyharmada, 30% fél-egy órát tartózkodik a könyvtárban egy látogatás 

alkalmával, 26%-uk 1-2 órát. A két óránál hosszabb, vagy változó időtartamot megjelölők 

aránya 16-16%. Legkevesebben a maximum 30 percet eltöltők vannak, arányuk 12%. A 2009-

es adatokhoz képest nőtt a fél órát és a változó időtartamot megjelölők aránya (6,7%, és 6,5% 

volt), és csökkent a fél-egy órát, illetve 1-2 órát eltöltőké (36%, 34%). 

A látogatás időtartama a különböző gazdasági aktivitású csoportok körében 

 dolgozik tanul 
GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 
dolgozik tanul 

GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 
össz. 

max. 30 perc 15% 10% 27% 8% 0% 60% 17% 10% 13% 0% 100% 

30 perc - 1 óra 34% 26% 27% 25% 33% 55% 18% 4% 17% 5% 100% 

1-2 óra 21% 31% 32% 29% 38% 39% 26% 5% 23% 7% 100% 

2 óránál több 13% 16% 9% 22% 17% 42% 22% 3% 29% 5% 100% 

változó 16% 17% 5% 16% 13% 50% 24% 1% 21% 4% 100% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 49% 22% 4% 21% 5% 100% 

 

A dolgozók jellemzően (34%) fél-egy órát töltenek egy alkalommal a könyvtárban, a diákok 

legnagyobb része (31%) 1-2 órát. A nyugdíjasok többsége (29%) 1-2 órát tartózkodik itt, de 

magas a fél-egy órát (25%) és a 2 óránál hosszabb időt (22%) megjelölők aránya is. Az egyéb 

inaktívak és a kisgyermekesek körében is az 1-2 órás tartózkodás a legjellemzőbb. Az 

időtartamokon belül vizsgálva a látogatók összetételét, a dolgozók aránya a maximum fél órát 

eltöltők között 60%, a fél-egy órát eltöltők között 55%, azaz magasabb, mint a mintán belüli 

49%-os arányuk. 
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5. Az egyes szolgáltatások használata 
 

Milyen szolgáltatásokat vett már igénybe és milyen gyakorisággal? 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

kölcsönzés

könyvtárközi kölcsönzés

előjegyzés kölcsönzésre

internethasználat

számítógépes adatbázisok használata

a könyvtári honlap használata

hírlapok, folyóiratok, magazinok olvasása

Gyermekvilág látogatása

Tinivilág látogatása

helyben olvasás a II. emeleti olvasóteremben

hangzó, zenei, irodalmi művek  hallgatása

Helyismereti gyűjtemény használata

könyvtári rendezvények látogatása

könyvtári internet tanfolyam

technikai szolgáltatások

Rendszeresen Alkalmanként Soha
 

A dokumentumok kölcsönzése továbbra is magasan a legnépszerűbb szolgáltatásunk. A 

válaszadók 64,8%-a rendszeresen, 26,3%-a alkalmanként igénybe veszi. Ez az eredmény 

csaknem megegyezik a 2009-es felmérés adataival, akkor 65,7% volt a rendszeres, 27,8% az 

alkalmanként kölcsönzők aránya. A kölcsönzéssel szorosan összefügg az előjegyzés és a 

könyvtárközi kölcsönzés iránti érdeklődés. A rendszeresen kölcsönzők 47%-a, az 

alkalmanként kölcsönzők 35%-a veszi igénybe a könyvtárközi kölcsönzést. Az előjegyzést a 

rendszeresen kölcsönzők 68%-a használja, és az alkalmanként kölcsönzőknek is több mint 

harmada igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Mindkét említett szolgáltatás esetében megnőtt a 

rendszeresen használók aránya a korábbi adatokhoz képest, az előjegyzést akkor 3,7%, a 

könyvtárközi kölcsönzést mindössze 0,5% használta rendszeresen.  

A szolgáltatások népszerűsége az összes (rendszeresen vagy alkalmanként) használó sorrendjében 

szolgáltatás rendszeresen alkalmanként soha összesen használók összesen 

kölcsönzés 64,8% 26,3% 8,9% 100,0% 91,1% 

könyvtári rendezvények látogatása 14,3% 49,1% 36,6% 100,0% 63,4% 

hírlapok, folyóiratok, magazinok olvasása 23,4% 37,4% 39,2% 100,0% 60,8% 

helyben olvasás a II. emeleti olvasóteremben 19,2% 39,2% 41,6% 100,0% 58,4% 

előjegyzés kölcsönzésre 11,1% 42,8% 46,1% 100,0% 53,9% 

internethasználat 17,6% 33,7% 48,7% 100,0% 51,3% 

a könyvtári honlap használata 17,4% 33,5% 49,1% 100,0% 50,9% 

technikai szolgáltatások 6,1% 42,2% 51,7% 100,0% 48,3% 

Gyermekvilág látogatása 18,0% 25,1% 56,8% 100,0% 43,2% 

számítógépes adatbázisok használata 13,1% 28,7% 58,2% 100,0% 41,8% 

könyvtárközi kölcsönzés 9,3% 31,9% 58,8% 100,0% 41,2% 

Tinivilág látogatása 16,2% 21,8% 62,0% 100,0% 38,0% 

helyismereti gyűjtemény használata 5,7% 26,5% 67,7% 100,0% 32,3% 

hangzó, zenei, irodalmi művek  hallgatása 6,9% 21,8% 71,3% 100,0% 28,7% 

könyvtári internet tanfolyam 2,4% 5,0% 92,7% 100,0% 7,3% 
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A 2009-es felmérésben a könyvtári rendezvények látogatására vonatkozóan nem szerepelt 

kérdés. A válaszadók 14,3%-a rendszeresen, 49,1%-a alkalmanként részt vesz a 

programjainkon, így az összes használó arányát figyelembe véve a második legnépszerűbb 

szolgáltatásnak bizonyult. 

A harmadik és negyedik helyen szintén dokumentumszolgáltatások, az időszaki kiadványok 

és az olvasóterem helyben használata áll. 

Az internethasználat, amely 2009-ben még a második helyen szerepelt – 27,4% rendszeresen, 

34,8% alkalmanként vette igénybe –, most csak a hatodik a sorban, főleg a rendszeres 

használók aránya csökkent. Itt egyértelműen érvényesül az utóbbi évek infokommunikációs 

fejlődésének hatása. Mind az eszközök, mind az internet egyre szélesebb körben elérhető 

fizikailag és a költségek tekintetében is, így a rendszeres használók egy részének már nincs 

szüksége a könyvtár által biztosított ingyenes szolgáltatásra.  

A könyvtári honlapot a válaszadók mintegy fele (50,9%) használja, a számítógépes 

adatbázisokat 41,8%. Ez utóbbi a 2009-es felmérésben is hasonló arányban szerepelt. 

A legkisebb arányban a helyismereti gyűjteményt és a hangzó dokumentumok helyben 

használatát jelölték meg a válaszadók. A könyvtári internet tanfolyam értelemszerűen nem 

fogadhat korlátlan számú használót, illetve tematikája miatt (a digitális írni-olvasni tudás 

alapjai) csak egy szűkebb körnek van rá szüksége. A rögzített időpontok pedig nem is 

mindenkinek alkalmasak. A szolgáltatást használók alacsony aránya elsősorban ezt tükrözi, 

nem a népszerűségét, hiszen a tanfolyamokra egyébként folyamatos a túljelentkezés. 

Az egyes szolgáltatásokat rendszeresen vagy alkalmanként használók gazdasági aktivitás szerint 

szolgáltatás 
összes 

használó 
dolgozik tanul 

GYES, 

GYED 
nyugdíjas 

egyéb 

inaktív 

kölcsönzés 460 50,9% 21,3% 4,8% 18,5% 4,6% 

könyvtári rendezvények látogatása 320 50,6% 19,1% 4,1% 22,2% 4,1% 

hírlapok, folyóiratok, magazinok olvasása 307 53,7% 13,7% 3,6% 24,1% 4,9% 

helyben olvasás a II. emeleti olvasóteremben 295 52,5% 20,3% 2,7% 20,3% 4,1% 

előjegyzés kölcsönzésre 272 56,3% 16,9% 5,5% 17,3% 4,0% 

internethasználat 259 49,8% 27,4% 1,9% 15,1% 5,8% 

a könyvtári honlap használata 257 57,2% 21,8% 5,8% 9,7% 5,4% 

technikai szolgáltatások 244 49,6% 18,9% 4,1% 23,4% 4,1% 

Gyermekvilág látogatása 218 54,6% 21,1% 8,7% 10,6% 5,0% 

számítógépes adatbázisok használata 211 57,8% 21,8% 4,7% 12,3% 3,3% 

könyvtárközi kölcsönzés 208 55,3% 17,8% 2,9% 19,7% 4,3% 

Tinivilág látogatása 192 44,8% 38,5% 3,6% 7,3% 5,7% 

Helyismereti gyűjtemény használata 163 55,2% 19,0% 1,8% 20,9% 3,1% 

hangzó, zenei, irodalmi művek  hallgatása 145 60,7% 15,2% 1,4% 17,2% 5,5% 

könyvtári internet tanfolyam 37 45,9% 10,8% 0,0% 40,5% 2,7% 

arányok az összes válaszadón belül  48,7% 21,6% 4,4% 20,6% 4,8% 
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Az aktív dolgozók szinte valamennyi szolgáltatást nagyobb arányban veszik igénybe, mint a 

teljes mintán belüli arányuk, kiemelkedően magas körükben a hangzó dokumentumok 

hallgatása, a honlap és az adatbázisok használata. 

A diákok értelemszerűen viszonylag nagyobb arányban látogatják a Tinivilágot, és az 

internethasználók között is magasabb az arányuk, mint a teljes mintában. Kevésbé használják 

az időszaki kiadványokat és az internet tanfolyamot. 

A kisgyermekesek körében természetesen a Gyermekvilág használata kiugró, és sokan 

használják közülük a honlapot. Ugyanakkor alacsony körükben az olvasóterem és a hangzó 

gyűjtemény használata, illetve senki sem vesz rész internet tanfolyamon. 

A nyugdíjasok részvételi aránya magas az internet tanfolyam használói között – ez az a 

korosztály, amelynek legnagyobb arányban lehet szüksége segítségre az alapvető ismeretek 

megszerzéséhez. Ugyanakkor a könyvtári honlap használatában alulreprezentált ez a csoport. 

Az egyéb inaktív csoport egyik szolgáltatás esetében sem szerepel kiugróan magas vagy 

alacsony arányban a teljes mintán belüli arányukhoz képest. 

6. A szolgáltatásokkal való elégedettség 
 

Mennyire elégedett az egyes szolgáltatásainkkal? 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

a könyvtár nyitvatartási ideje

a könyvtárközi kölcsönzés

az előjegyzés eredményessége

az Internethez való hozzáférés lehetősége

a számítógépes adatbázisok kínálata

a könyvtári honlap szolgáltatásai

az  elektronikus katalógus használhatósága

a hírlapok, folyóiratok, magazinok választéka

a könyvtárosok segítőkészsége

a tájékoztatás szakmai színvonala

az új beszerzésű kiadványok kínálata

a fénymásolás, nyomtatás minősége

a kötészeti szolgáltatások minősége

a könyvtári programok kínálata

a könyvtári internet tanfolyam minősítése

nincs tapasztalatom elégtelen gyenge közepes jó kiváló
 

Az egyes szolgáltatásokkal való elégedettséget a használók egy ötfokozatú skálán fejezhették 

ki, amely emellett tartalmazta „nincs tapasztalatom” opciót is.  Az eredményt az iskolai 

osztályzatokhoz hasonlóan a kapott pontok átlaga mutatja. (A felsorolt szolgáltatások csak 

részben egyeznek meg a 2009-es felmérésben szereplőkkel.) 



Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

   

A használói szokások és elégedettség vizsgálata 

15 

 

 

A szolgáltatásokkal való átlagos elégedettség 

helyezés szolgáltatás összes válasz átlag nincs tapasztalat 

1. a könyvtárosok segítőkészsége 467 4,75 7,5% 

2. a tájékoztatás szakmai színvonala 429 4,63 15,0% 

3. a könyvtárközi kölcsönzés 305 4,51 39,6% 

4. a könyvtári internet tanfolyam minősítése 113 4,47 77,6% 

5. a fénymásolás, nyomtatás minősége 282 4,46 44,2% 

6. az előjegyzés eredményessége 329 4,45 34,9% 

7. az Internethez való hozzáférés lehetősége 319 4,44 36,8% 

8. a kötészeti szolgáltatások minősége 188 4,38 62,8% 

9. a számítógépes adatbázisok kínálata 249 4,33 50,7% 

10. a hírlapok, folyóiratok, magazinok választéka 358 4,30 29,1% 

11. az új beszerzésű kiadványok kínálata 386 4,27 23,6% 

12. a könyvtári programok kínálata 364 4,26 27,9% 

13. a könyvtár nyitvatartási ideje 494 4,26 2,2% 

14. a könyvtári honlap szolgáltatásai 285 4,17 43,6% 

15. az  elektronikus katalógus használhatósága 281 4,12 44,4% 

 

Valamennyi felsorolt szolgáltatás átlagosan 4-nél jobb értékelést kapott. Leginkább a 

könyvtárosok segítőkészségével voltak elégedettek a válaszadók, 4,75-re értékelték. A 2009-

es felmérésben is ez volt a legmagasabbra, 4,7-re értékelt szolgáltatás. 

A tájékoztatás szakmai színvonala kapta a második legjobb, 4,63-as értékelést. 

Bár csak a válaszadók mintegy kétharmadának van tapasztalata a könyvtárközi kölcsönzésről, 

a 305 értékelés 60%-a kiváló, 31%-a jó, így ez a szolgáltatás 4,51-es átlagos értékelést kapott. 

Hasonlóan magasra értékelték a használók a könyvtári internet tanfolyamot (4,47). 

A rangsor elején szereplő szolgáltatásokban közös, hogy a személyes kontaktusnak nagy a 

szerepe, a könyvtárosok magatartása alapvetően meghatározza a használók elégedettségét. 

4,46 osztályzatot kapott a fénymásolás, nyomtatás minősége. 2009-ben ezeknek a technikai 

szolgáltatásoknak az elérhetőségét értékelték a megkérdezettek, 3,86-ra és 4-re. Az előjegyzés 

eredményessége 4,45-ös értékelést kapott, 2009-ben 4,16-ot, ezzel akkor a harmadik 

legjobbra értékelt szolgáltatás volt.  

Az internethez való hozzáférés lehetőségét 2009-ban két külön ponton, az Infotékában és az I. 

emeleten 4-re , illetve 3,8-ra értékelték. A szolgáltató terek átszervezésével és a technikai 

fejlesztésekkel ennek a megkülönböztetésnek már nincs jelentősége. A szolgáltatás ebben a 

felmérésben 4,44-es átlagot ért el.   
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Az időszaki kiadványok választékát az értékelők 49%-a kiválónak, 36%-a jónak tartja, 4,3 az 

átlagos értékelése.  

Az újdonságok kínálatát 85,5% értékelte jónak vagy kiválónak, 12,2% közepesnek, 2,3% 

gyengének, egyetlen válaszadó sem minősítette elégtelennek. 

A könyvtári programok kínálata hasonló értékelést kapott, itt azonban 6 esetben (1,6%) 

előfordult elégtelen értékelés is. 

A 494 válaszadó (11 fő nem értékelt) 50,4%-a kiválóra, 32,6%-a jóra értékelte a könyvtár 

nyitvatartási idejét. 2% az elégtelen, 3% a gyenge minősítést adók aránya. A kevésbé 

elégedettek 60%-a dolgozik, 20%-a nyugdíjas, de ebben a két csoportban is 80% fölött van 

azok aránya, akik közepesnél jobbra értékelték a nyitvatartást. 2009-ben 88,6% volt elégedett, 

11,4% nem (akkor csak ez a két válaszlehetőség volt).  

A honlapunk szolgáltatásait 16,7% tartja gyengének vagy közepesnek, 46% jóra, 37,2% 

kiválóra értékelte. 

Az elektronikus katalógus használhatóságával 41,2% elégedett teljesen, 35,2% tartja jónak, és 

az eddigiekhez képest viszonylag magas, 18,5% azok aránya, akik közepesre értékelték. 11 fő, 

3,9% gyengének, 3 fő elégtelennek minősítette. Átlagos értékelése 4,12.  

 

7. A könyvtár mint közösségi színtér 
 

Milyen közösségi szolgáltatásokat vesz igénybe és milyen gyakran? 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

találkozás barátokkal, ismerősökkel, kisközösségekkel

könyvtári tanfolyam, önképzésre

találkozóhely személyes ügyintézéséhez

ismeretterjesztő és irodalmi programok

rendszeres beszélgetés a könyvtárossal

családi program

egyéb (pl. kiállítás) 

Rendszeresen Alkalmanként Soha
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A közösségek számára rendelkezésre álló lehetőségek közül a legtöbben a találkozóhelyet 

jelölték meg. A válaszadók 20,8%-a rendszeresen, 47,3% alkalmanként igénybe veszi erre a 

célra a könyvtárat. A különböző funkciójú terek éppúgy lehetőséget adnak a baráti 

beszélgetésekre, kisebb csoportok alkalmi összeülésére, társasjátékra, mint szervezett 

közösségek rendszeres összejöveteleire.  

A könyvtárossal való személyes beszélgetés lehetőségével 16,4% él rendszeresen (2009-ben 

9,5%), 41,4% (2009: 41,8%) alkalmanként.  

Az ismeretterjesztő és irodalmi programokon 11,5% vesz részt rendszeresen, 43,6% 

alkalmanként. 

A válaszadók mintegy harmada jár családi programokra, kiállításokra, egyéb rendezvényekre, 

és ugyanennyien használják személyes ügyek intézéséhez a könyvtárat találkozási helyként. A 

családi programokat a korábbi felmérésben 23,4% jelölte meg. 

Legalacsonyabb, összesen 19,8% a tanfolyamot megjelölők aránya (2009-ben 13,9%), de ez a 

lehetőség a nyilvános terektől és a programoktól eltérően nyilván csak korlátozottan áll 

rendelkezésre.  

A „Milyen, a fentiekben nem szereplő közösségi szolgáltatást vett igénybe?” nyitott kérdésre 

adott válaszok nagy többsége besorolható a fenti kategóriák valamelyikébe, főleg a 

programok, kiállítások közé. Többen említették a tanulást, a csoportos könyvtárbemutatót, 

egy-egy válaszadó az 50 órás közösségi szolgálatot, illetve „versenyeket”. 

8. Általános elégedettség 
 

Általában elégedetten távozik-e a könyvtárunkból? 

 

408; 81%

91; 18%

6; 1%

igen

többnyire

kevésbé

 

A könyvtárlátogatással megkérdezettek 81%-a általában, 18%-a többnyire elégedettnek 

vallotta magát, mindössze 6 fő fejezte ki általános elégedetlenségét.  
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Az általános elégedettség a különböző gazdasági aktivitású csoportokban 

 összesen dolgozik tanul GYES, GYED nyugdíjas egyéb inaktív 

igen 80,8% 78,0% 82,6% 90,9% 81,7% 87,5% 

többnyire 18,0% 20,3% 16,5% 9,1% 17,3% 12,5% 

kevésbé 1,2% 1,6% 0,9% 0,0% 1,0% 0,0% 

összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Az egyértelműen elégedettek aránya legmagasabb a GYES-en lévők és az egyéb inaktívak 

között, a kevésbé elégedettek nagy része (4 fő) dolgozik, egy tanuló és egy nyugdíjas tartozik 

még ebbe a körbe. 

A „Ha nem (elégedett), mi ennek az oka?” nyitott kérdésre több esetben azok is válaszoltak, 

akik egyébként elégedettnek vallották magukat. Közülük sokan csak meg kívánták erősíteni a 

pozitív értékelést, pl. „Mindig elégedett vagyok!”; „Jó kiadványok, korszerű épület, 

nyugalom, kedves dolgozók.”; „Minden szuper.” Többen azonban konkrét, elégedetlenséget 

okozó tényezőket is megjelöltek. 

8. 1 Az elégedetlenség okai  
 

A 61 szöveges válaszból 9 (15%) tartalmazott pozitív, elégedettséget kifejező üzenetet. Az 52 

további válasz némelyike több szolgáltatásról is tartalmazott véleményt, ezeket az 

alábbiakban megbontva, külön válaszként szerepeltetjük a statisztikában.  

 

Az elégedetlenség okainak megoszlása 

28; 48%

9; 15%

16; 27%
2; 3%

4; 7%
dokumentumok 
hozzáférhetősége

könyvtárosok 
magatartása

környezet

rendezvények

nyitvatartás

 

Az elégedetlenség leggyakoribb oka a keresett dokumentumok hozzáférhetőségével felmerült 

probléma, a válaszok 48%-a ezzel kapcsolatos. Jellemző esetek: a keresett könyv nincs meg 
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az állományban; van, de éppen nem volt hozzáférhető (kölcsönzésben, kötészeten), vagy nem 

volt a helyén megtalálható; a válaszadó szerint elégtelen a példányszáma, sorozatok egyes 

kötetei hiányoznak. 

27% a környezettel kapcsolatos problémák aránya. 6 fő jelezte a klíma hiánya miatti 

elégedetlenségét, 3 fő a kávézó hiányát. (A felmérés első időszakában a kávézó működése 

éppen szünetelt, de időközben újra megnyitott.) A tereket néhányan sötétnek találják, és 

többeket zavar a levegőtlenség, illetve a rossz szagok. Többen említették más látogatók 

zavaró viselkedését is (pl. magánórák, magazinokat „begyűjtők”, ápolatlanság). 

A válaszok 15%-a a személyzet magatartását kifogásolta, barátságtalan, mogorva vagy nem 

elég segítőkész viselkedést tapasztalt. Egy esetben a dolgozók létszámát kevesellte a 

válaszadó. Ugyanakkor az egyes szolgáltatások elégedettségi rangsorában éppen a 

könyvtárosok segítőkészsége kapta a legmagasabb értékelést. 

4 fő (7%) a nyitvatartással elégedetlen, ketten hétfői nyitvatartást (is) szeretnének, illetve egy 

válaszadó korainak tartja a 19 órás zárási időpontot. 

8.2 Javaslatok 
 

194 válaszadó használta ki a nyitott kérdés kínálta lehetőséget javaslatai közlésére. Közülük 

többen az előző pontban megfogalmazott panaszokat ismételték meg, vagy fogalmazták 

javaslattá, és ezúttal is előfordult, hogy az elégedettségüket fejezték ki néhányan (14 fő). A 

javaslatok vizsgálatakor ismét megbontottuk a több szolgáltatást érintő válaszokat. 

Milyen változtatásokat javasolna, amelyek növelnék a könyvtárral való elégedettségét? 

73; 32%

54; 24%

47; 21%

17; 8%

16; 7%

9; 4%
9; 4% környezet

nyitvatartás

dokumentumok 
elérhetősége, állomány

elektronikus 
szolgáltatások, katalógus

programok

könyvtárosok 
magatartása

egyéb

 

 

A 180 válaszadó 225 javaslatot tett.  



Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

   

A használói szokások és elégedettség vizsgálata 

20 

 

Legtöbb javaslat (73 db, 32%) a könyvtári környezetet érinti. Elsősorban a klímaberendezés 

beszerelését igényelnék (26 említés), a második leggyakoribb a kávézó újraindítása (21 fő), 

illetve lehetőség a hozott szendvicsek, egyéb étel-ital elfogyasztására. A WC-k, mosdók 

állapotával, kialakításával kapcsolatban többen javasolták a gyakoribb takarítást, fogasok 

elhelyezését az ajtók belső oldalán. Kényelmesebb bútorokra (magasabb asztalok  

feltehetően a magazinolvasóban , alacsonyabb polcok), ivóvíz-automatára és parkosításra is 

szükség lenne néhány válaszadó szerint. Érdekes ötlet a könyvkiválasztáshoz és a személyes 

tárgyak (szemüveg, töltő, laptop, stb.) tárolásához használható kosár bevezetése. 

A második leggyakoribb téma (32%) a könyvtár nyitvatartása. Bár a válaszadók 83%-a jóra 

vagy kiválóra értékelte azt, a 73 válaszadó nagy része hétfői nyitvatartást is szeretne, 

néhányan a szombati nap helyett igényelnék. Szinte mindenki hosszabb nyitvatartást tartana 

szükségesnek, a korábbi nyitásra és a későbbi zárásra egyaránt érkezett javaslat, de többen 

szeretnék azt is, hogy a könyvtár mindennap látogatható legyen. 

A javaslatok 21%-a (47) a dokumentumállományt érinti. Ennek több mint felében az 

állomány bővítését igényelnék, részben az újdonságok példányszámát tekintve, részben pedig 

egy-egy meghatározott témában vagy állományrészben (pl. nyelvkönyvek, számvitel, illetve 

idegen nyelvű könyvek, DVD-újdonságok, magazinok, stb). Többen a dokumentumok 

elhelyezésén, a tájékozódási lehetőségeken, feliratokon javítanának. Igényt fogalmaztak meg 

az újdonságokról szóló értesítés iránt (e-mail, honlap), illetve az olvasói igények 

figyelembevételét javasolják a beszerzések során.  

17 válasz tartalmaz a honlap, a katalógus, az elektronikus szolgáltatások használatával 

kapcsolatos észrevételt. Ezek szerint a nem túl felhasználóbarátnak talált katalógusban 

egyszerűsítenék az adott könyvtár dokumentumainak keresését, illetve további szűrési 

lehetőségeket szeretnének; a nehézkesnek és „ódivatúnak” minősített szoftver helyett újabb 

beszerzését javasolják. Hasznosnak találnák a kölcsönzések lejáratáról illetve az 

újdonságokról szóló e-mailes értesítést. Erősebb wifi szolgáltatásra, az irodai szoftverek 

használati lehetőségeinek bővítésére érkezett még javaslat. 

A programokkal kapcsolatos 16 javaslat között megjelennek az előző pontban hiányolt 

spirituális, buddhista rendezvények. Az általános megfogalmazások (több program, színesebb 

programok, stb.) mellett konkrétabban megjelölt igények: programok egyetemistáknak, 

időseknek, hétvégi gyermekprogramok, párkereső rendezvények egyedülállóknak 

korcsoportonként. Egy válaszadó a könyvtár előtti tér használatát javasolja: „Például kis zenei 

koncertek, gyerekeknek előadások vagy bemutatók, rajz verseny gyerekeknek stb. Sok kis 
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dalos pacsirtánk, szavalónk van akik alig várják, hogy nézők előtt előadják magukat (óvodák, 

iskolák felkérése).” 

A kollégák magatartásával kapcsolatban a válaszadók (9 fő) többsége barátságosabb, 

szolgálatkészebb viselkedést, nagyobb lelkesedést várna a könyvtárosok egy részétől. Van, 

aki több szakember alkalmazását tartaná szükségesnek, és van, aki több fiatal kolléganőt 

szeretne látni az intézményben.  

Az egyéb javaslatok (9) között ketten említették az ingyenes parkolási lehetőséget. Egy-egy fő 

javasolta az alábbiakat: 

„Bankkártya használatának lehetősége.” 

„A véradóknak féléves ingyenes beiratkozás.” 

„Rendszeres visszajelzési lehetőség (mint például ez a kérdőív).”  

„Szolgáltatások bemutatásával foglalkozó meghirdetett, rendszeres tájékoztatási 

tevékenység.” 

„Kölyökolvasó online lenne, időben megkapnánk a feladatokat.” 

Egy válaszadó szerint sokkal több pénzt kellene kapnia a könyvtárnak, és egy olvasónk 

jelezte, hogy hiányzik neki a régi cédulakatalógus. 

 

9. Összefoglalás 
 

A vizsgálat eredményeit röviden összefoglalva, a 14 év feletti felhasználóinkról a minta 

alapján az alábbi fontosabb információkat kaptuk: 

- a felhasználók mintegy kétharmada nő; 

- kicsit kevesebb, mint a felhasználók fele aktív dolgozó; 

- csökken a fiatalok és a tanulók aránya, növekszik az idősebb korosztályé, a 

nyugdíjasoké. 

 

A könyvtárhasználat főbb jellemzői: 

- a használók csaknem harmada jár hetente többször a könyvtárba; 

- a személyes látogatások gyakorisága valamelyest csökkent a tíz évvel ezelőtti 

adatokhoz képest; 

- leggyakoribb látogatók a nyugdíjasok, a diákok és az egyéb inaktívak; 

- legtöbben14-16 óra között (vagy rendszertelen időpontokban) látogatják a könyvtárat; 

- jellemzően fél-egy órát töltenek el; 
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- a használat jellemzői összefüggnek a válaszadók gazdasági aktivitásával. 

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fontosabb eredmények: 

- a korábbi felméréshez hasonlóan a hagyományos könyvtári (dokumentum) 

szolgáltatások   kölcsönzés, helyben használat  a legnépszerűbbek; 

- megtöbbszöröződött a kölcsönzéshez kapcsolható egyéb szolgáltatásokat, a 

könyvtárközi kölcsönzést és az előjegyzést használók aránya; 

- a legtöbbek által használt szolgáltatások között megjelentek a könyvtári programok; 

- az internethasználat népszerűsége valamelyest csökkent; 

- a számítógépes adatbázisokat használók aránya nem nőtt a korábbi felméréshez 

képest. 

 

A használók elégedettségével kapcsolatos főbb eredmények: 

- a válaszadók valamennyi vizsgált szolgáltatást 4-nél jobb átlagos osztályzattal 

értékelték; 

- a legjobb értékeléseket azok a szolgáltatások kapták, amelyek meghatározó eleme a 

könyvtárosokkal való személyes kapcsolat; 

- a legkevésbé a könyvtár nyitvatartásával, a honlap szolgáltatásaival és az elektronikus 

katalógus használhatóságával elégedettek a válaszadók.  

 

A közösségi szolgáltatások tekintetében: 

- a válaszadók több mint kétharmada használja találkozóhelyként is a könyvtárat; 

- nőtt a családi programokat igénybe vevők aránya; 

- a korábbihoz képest többen élnek a könyvtárossal való személyes beszélgetés 

lehetőségével. 

 

Bár a vizsgálat eredményei szerint a könyvtárhasználók nagy része általában elégedett a 

szolgáltatásainkkal, a célnak megfelelően megmutatkoztak azok a területek, ahol szükség van 

a részletesebb elemzésre, és ennek alapján lehetőség szerint a beavatkozásra. Mivel 

napjainkban minden területen elárasztják az ügyfeleket értékelést kérő levelekkel, arra 

törekedtünk, hogy a kérdőív rövid legyen és lényegre törő, ne vegye igénybe túlságosan a 

kitöltő idejét és türelmét. Így azonban, mint az kiderült az elégedetlenség okait megjelölő 

válaszokból és a javaslatokból, néhány fontos terület kimaradt a felmérésből. Ilyen a 

könyvtári környezet, az állomány megítélése, illetve az egyes szakterületek iránti érdeklődés. 

Ezekben a témákban mindenképpen érdemes további, részletesebb vizsgálatokat végezni. 
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10. Intézkedések 
 

A felmérés viszonylag hosszú időtartama miatt a jelzett problémák egy része időközben 

megoldódott. A sokak által hiányolt könyvtári kávézó újra működik. A 2016-os 

állományellenőrzés hiányainak újraellenőrzése, és a hiányzó könyvek törlése 2018 folyamán 

zárult le, ezzel remélhetőleg csökken az adatbázis szerint létező, de a polcon nem található 

dokumentumok száma. (Az olvasói vélemények nyilván egy megelőző, hosszabb időszak 

tapasztalatait tükrözik.)  

A dokumentumok elérhetőségével, példányszámával kapcsolatos problémák megoldása 

érdekében folyamatosan figyeljük az előjegyzett címeket, és a tájékoztató szolgálattal 

egyeztetve további példányokat szerzünk be. Indokolt esetben  a dokumentum jellegétől 

függően   rövidebb kölcsönzési határidő megszabásával is elősegítjük, hogy minél többen 

hozzájuthassanak a népszerű kiadványokhoz. A polcok feliratait, a szakjelző füleket és a 

raktári rendet gyakrabban ellenőrizzük, a hiányzó jelzeteket pótoljuk, a feliratokat pontosítjuk, 

hogy a dokumentumok könnyen megtalálhatók legyenek. Emellett nagyon fontos, hogy az 

olvasó udvarias – sőt kedves -, szakszerű és gyors segítséget kapjon ehhez a könyvtárostól. A 

szabadpolcon elérhető és a raktárban levő állomány arányán nem tudunk változtatni, de 

törekszünk a raktári kérések gyors és pontos kielégítésére, illetve a két állományrész között a 

dokumentumok rugalmas mozgatására, a változó keresletnek megfelelően. 

Komoly probléma a sokak által hiányolt klímaberendezés. Az épület hatalmas, összefüggő 

légtereinek szellőztetése és légkondicionálása műszakilag sem egyszerű feladat, és olyan 

forrásokat igényel, amelyek egyelőre nem állnak rendelkezésünkre. Lehetőségeinkhez képest 

igyekszünk elviselhetőbbé tenni az olvasóknak a nyári hónapokat hűtött ivóvíz biztosításával 

és egy légkondicionálással rendelkező terem megnyitásával. A megoldás lehetőségeit a 

fenntartóval együttműködve folyamatosan keressük. 

Van néhány olyan visszajelzés, amely azt mutatja, hogy a válaszadónak nincs elegendő 

információja a szolgáltatásról. Az egyik ilyen javaslat az olvasói igények figyelembe vétele a 

beszerzések során. Mivel ez létező gyakorlat, az adatbázisban történik az adminisztrációja, 

nincs szükség a bevezetésére, de ezek szerint erősíteni kell az erről szóló tájékoztatást, és a 

személyes igénylésen kívül további lehetőségeket kell biztosítani a kívánságok közlésére. 

Hasonló a helyzet a katalógus használatával kapcsolatban, amely a felvetett szűrési 

lehetőségek egy részét tartalmazza, és regisztráció után lehetőséget ad választott témákban az 
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újdonságokról szóló értesítésre is. Ugyanakkor tény, hogy a felület használata és a 

regisztráció is bonyolultabb annál, mint amit a használók igényelnének (erre vonatkozóan is 

érkezett konkrét észrevétel.) A használók számára tartott bemutató, esetleg oktatófilm 

elhelyezése a honlapon hasznos lehet. 

A nyitvatartással kapcsolatban érkezett viszonylag nagy számú javaslat – amellett, hogy a 

válaszolók 83%-a jónak vagy kiválónak találja – mindenképpen indokolja, hogy 

foglalkozzunk a témával. A több mint 20 éve állandó, minden nap azonos nyitvatartási idő 

megváltoztatása csak nagyon alapos vizsgálatok után lehetséges. 

A felmérés eredményeit a Minőségbiztosítási Tanács és a munkacsoportok tovább elemzik, és 

döntenek a szükséges intézkedésekről. 

 

Kecskemét, 2019. július 
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Kérdőív 
 

A könyvtárhasználati szokások és a használói elégedettség vizsgálata 

KÉRDŐÍV  

A válaszadás önkéntes és anonim. 

Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre:  

 

1. Milyen gyakran jár a könyvtárunkba?  (Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát!) 

1. hetente többször 

2. hetente egyszer 

3. kéthetente egyszer 

4. havonta egyszer  

5. ennél ritkábban  

6. rendszertelenül 

 

2. A hét melyik napján látogatja leginkább könyvtárunkat? 

1. kedd 

2. szerda 

3. csütörtök 

4. péntek 

5. szombat 

6. rendszertelenül 

 

3. Melyik napszakban keres fel bennünket? 

1. 10 -12 óra között 

2. 12 -14 óra között 

3. 14 -16 óra között 

4. 16 - óra után  

5. rendszertelenül 

 

4. Egy látogatás alkalmával jellemzően mennyi időt tölt itt?  
1. max. 30 percet 

2. 30 perc és 1 óra között  

3. 1-2 óra között 

4. 2 óránál többet 

5. változó  

 

5. Milyen szolgáltatásokat vett már igénybe és milyen gyakorisággal?  
  (Válaszát jelölje egy X-el)  

Szolgáltatások Rendszeresen Alkalmanként Soha  

1. Kölcsönzés    

2. Könyvtárközi kölcsönzés    

3. Előjegyzés kölcsönzésre    

4. Internethasználat     

5. Számítógépes adatbázisok használata    

6. A könyvtári honlap használata    

7. Hírlapok, folyóiratok, magazinok olvasása     

8. Gyermekvilág látogatása    

9. Tinivilág látogatása    

10. Helyben olvasás a II. emeleti olvasótermekben    

11. Hangzó, zenei, irodalmi művek  hallgatása    

12. Helyismereti gyűjtemény használata    

13.    Könyvtári rendezvények látogatása    

14.    Könyvtári internet tanfolyam    

15.    Technikai szolgáltatások (pl. fénymásolás, 

nyomtatás, kötészet) 

   

A kérdőív a túloldalon folytatódik! 
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6. Mennyire elégedett az egyes szolgáltatásainkkal? (Karikázza be az értéket! Minősítés 1= elégtelen, 

2=gyenge, 3=közepes, 4=jó, 5=kiváló.) 

Szolgáltatások 
Nincs 

tapasztalat 
Értékek 

1. A könyvtár nyitvatartási ideje  1 2 3 4 5 

2. A könyvtárközi kölcsönzés   1 2 3 4 5 

3. Az előjegyzés eredményessége   1 2 3 4 5 

4. Az Internethez való hozzáférés lehetősége  1 2 3 4 5 

5. Számítógépes adatbázisok kínálata  1 2 3 4 5 

6. A könyvtári honlap szolgáltatásai  1 2 3 4 5 

7. A könyvtár elektronikus katalógusának használhatósága  1 2 3 4 5 

8. A hírlapok, folyóiratok, magazinok választéka  1 2 3 4 5 

9. A könyvtárosok segítőkészsége  1 2 3 4 5 

10. A tájékoztatás szakmai színvonala  1 2 3 4 5 

11. Az új beszerzésű kiadványok kínálata  1 2 3 4 5 

12. A fénymásolás, nyomtatás minősége  1 2 3 4 5 

13. A kötészeti szolgáltatások minősége  1 2 3 4 5 

14. A könyvtári programok kínálata  1 2 3 4 5 

15. A könyvtári internet tanfolyam minősítése  1 2 3 4 5 

 

7.  Milyen közösségi szolgáltatásokat vesz igénybe és milyen gyakran? 

(Válaszát jelölje egy X-el)   

Szolgáltatások megnevezése Rendszeresen Alkalmanként Soha 

1. Találkozás barátokkal, ismerősökkel, 

kisközösségekkel 
   

2. Könyvtári tanfolyam, önképzésre    

3. Találkozóhely személyes ügyintézéséhez     

4. Ismeretterjesztő és irodalmi programok    

5. Rendszeres beszélgetés a könyvtárossal      

6. Családi program     

7. Egyéb (pl. kiállítás) (írja le): …       

 

8.  Általában elégedetten távozik-e a könyvtárunkból? 

1. Igen    2. Többnyire  3. Kevésbé 

 

9. Ha nem, mi ennek az oka? (Írja le) 

 

 

10. Milyen változtatásokat javasolna, amelyek növelnék a könyvtárral való elégedettségét? (Írja le!) 

 

 

Személyi rész (Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát) 

 

11. Neme: 1. férfi   2. nő 

 

12. Életkora: 1. 14-25 év    2. 26-59 év   3. 60 éves és idősebb  

 

13. Foglalkoztatottság jellege 

1. dolgozik 

2. tanuló (nappali tagozaton) 

3. nyugdíjas 

4. GYES-en, GYED-n lévő 

5. inaktív (munkanélküli, háztartásbeli, stb.) 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 
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