
Olvasói elégedettségmérés elemzése 

 

A Nyírbátori Városi Könyvtárban 2020 őszén terveztünk általános 

elégedettségmérést végezni a használóink körében, amit a világjár-

vány sajnos megakadályozott. 

Az új időpont megválasztásánál mérvadó volt, hogy a maszkviselésen 

kívül semmilyen más korlátozó intézkedés ne gátolja olvasóinkat az 

intézmény szolgáltatásainak igénybevételénél. Így a kérdőívek kitölté-

sére 2021. október 4. és november 30. között biztosítottunk lehetősé-

get. 

A felmérés célja a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos olvasói 

vélemények feltérképezése, ami a működési környezetre, az állomány 

milyenségére és az itt dolgozó munkatársak segítőkészségére is kiter-

jedt. 

Az eredmények összesítéséből kiderül, hogy milyen élményt nyújt az 

olvasóknak, látogatóknak a könyvtár, miért járnak ide, milyen változ-

tatásokat javasolnak. 

 

A vizsgálatot megelőző munkafolyamatok:  

A kérdőív nagyobbik részét kitevő tizennégy kérdés három nagy té-

macsoport köré szerveződik: 

 A használók személyes adataira vonatkozó kérdések (lakóhely, 

nem, életkor, iskolai végzettség, foglalkozás) 

 Könyvtárhasználati szokásokra vonatkozó kérdések: (milyen 

gyakran keresi fel a könyvtárat, milyen szolgáltatásokat vesz 

igénybe, milyen könyveket kölcsönöz leggyakrabban, mennyi 

időt tölt el nálunk, kér-e segítséget dolgozóinktól, honnan tájé-

kozódik programjainkról, szolgáltatásainkról) 



 Az intézmény tárgyi és személyi feltételeivel való elégedettség 

véleményezése 

Az utolsó három kérdéssel arra kerestük a választ, hogy a minket fel-

keresők elégedettek-e állományunk összetételével, milyen típusú ren-

dezvényen vennének részt szívesen. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 

melyek azok az ismérvek, amik látogatóink szerint elsődlegesen meg-

határozzák az ideális könyvtár fogalmát. A korábbi évek gyakorlatá-

hoz hasonlóan idén is úgy döntöttünk, hogy a felnőtt részleg beiratko-

zott olvasóit fogjuk megszólítani. Ezúttal sem kérdeztük meg azokat a 

személyeket, akik első alkalommal jártak nálunk, hiszen a szolgáltatá-

sok ismerete nélkül nem kaptunk volna releváns válaszokat. 

 

A felmérés időpontja, módszere: 

A kérdőívek kitöltésére idén hosszabb időszakot biztosítottunk: 2021. 

október 4. és november 30. között 100 darab papír alapú kérdőívet 

osztottunk ki, amelyek kitöltése önkéntes és anonim volt. A felmérés 

nem reprezentatív, bár törekedtünk arra, hogy minden korosztályt, ré-

teget megszólítsunk. 

 

A mérés folyamata: 

A felnőtt részleg kölcsönző pultjánál dolgozó kollégáink véletlensze-

rűen kérték meg a látogatókat a válaszadásra. Szóban tájékoztatták 

őket a mérés céljáról, majd átadták a kérdőívet. A kitöltött íveket a 

kölcsönző pultnál lehetett leadni, ahol a kollégák szívesen segítettek a 

kérdések értelmezésében. Az előző években végzett vizsgálatoknál az 

olvasók szívesen kitöltötték a kérdőíveket, most viszont többször is 

visszautasították a kérésünket, többnyire időhiányra hivatkozva. Ez a 

magatartás arra ösztönöz bennünket, hogy a soron következő felmérés 

kitöltését elektronikus formában is elérhetővé tegyük. Így a felhaszná-



lóink a számukra alkalmas időpontban válaszolhatják meg a kérdése-

inket. 

 

 

A kérdőívek feldolgozása: 

A két hónap alatt kiosztott kérdőívek adatait google űrlap segítségével 

dolgoztuk fel. A továbbiakban a mérésben használt kérdőív kérdése-

ink sorrendjében elemezzük a kapott adatokat. 

 

 

  



Az olvasói elégedettségi felmérés elemzése 

 

1.Az olvasó lakóhelye: 

A megkérdezettek többsége nyírbátori lakos: 62 személy helyi lak-

címmel rendelkezik, 38-an pedig a környező falvakból látogattak el 

hozzánk.  

 

 

2. Az ön neme: 

A második kérdésnél meglepődve tapasztaltuk,- hogy a véletlenszerű 

felkérés ellenére- majdnem fele-fele volt a férfi és női olvasók aránya. 

51 férfi és 49 nő töltötte ki a kérdőívet. Az olvasók nemek és életko-

rok közötti megoszlását nézve a férfi és a női olvasók között is a 41-

65 év közöttiek vannak a legtöbben. Mindkét nem esetében a 26-40 év 

közötti korosztály szerepel a második helyen, a nőknél 31%, a férfiak-

nál ennek a korcsoportnak a százalékos megoszlása csak 19 %. A 19-

25 év közöttiek szerepelnek mindkét nem esetében a harmadik helyen, 

a nőknél 18, a férfiaknál pedig 14százalékos megoszlásban. A szebbik 
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nem esetében 6-6 % a 14-18 év közöttiek és a 65 év felettiek megosz-

lása. A férfiakat nézve 12 % a középiskolás korúak aránya, a sor vé-

gén a 65 év felettiek állnak. 

 

 

3. Az ön életkora: 

Ahogy az alábbi diagramból kitűnik, a középkorúak aránya a legma-

gasabb (42%), utána a 26-40 év közöttiek következnek (25%), majd a 

19-25 év közöttiek (16%). A sort a középiskolai tanulók (9%) és a 

nyugdíjasok (8%) zárják. 
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4. Legmagasabb iskolai végzettség: 

Figyelembe véve azt, hogy az iskolázottság és a foglalkozás jelentő-

sen befolyásolja az olvasási mutatókat, és az iskolai 

végzettség emelkedésével nő az olvasási aktivitás, ezért fontos lát-

nunk a megkérdezettek végzettségét. Legmagasabb a középfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya (39%). A második helyen követ-

keznek a diplomával rendelkezők (37%).  A szakiskolát végzettek 

teszik ki a válaszadók 15 százalékát, a fennmaradó 9 százalékot pe-

dig a középiskolai tanulók alkotják. 
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5. Az ön foglalkozása: 

A válaszadók foglalkozását tekintve elmondhatjuk, hogy 

51százalékuk munkaviszonnyal rendelkezik. Az új olvasói beiratko-

zásoknál is azt tapasztaljuk, hogy a felnőtt korú látogatók többsége 

aktív munkavállaló. A tanulók teszik ki a második legnépesebb cso-

portot (22%). Itt nem bontottuk külön a középiskolai és a felsőokta-

tási képzésben résztvevőket. Őket a nyugdíjasok követik 14 száza-

lékkal.  5-5 % a munkanélküliek és a gyesen lévő kismamák aránya. 

A kérdőívet kitöltők 2 százaléka tartósan beteg, és mindössze 1 fő 

vallotta magát háztartásbelinek. 
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6. Milyen gyakran keresi fel a könyvtárat: 

Ezt követően azt szerettük volna megtudni, hogy milyen gyakran ke-

resik fel a könyvtárunkat a kitöltők. 

Ahogyan a 6. ábra is mutatja, a legtöbben négy hétnél ritkábban láto-

gatnak el intézményünkbe (45%), a válaszadók közel harmada (32%) 

havi rendszerességgel tér be hozzánk. A megkérdezettek 15 százaléka 

kéthetente keresi fel intézményünket, 4-4 százalékuk pedig hetente il-

letve heti több alkalommal is igénybe veszi szolgáltatásainkat. 
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7. Milyen szolgáltatások miatt keresi fel a könyvtárat? 

Hét féle szolgáltatást soroltunk fel, melyek közül a válaszadók többet 

is bejelölhettek. 

Szembetűnő, és számunkra igazán szívmelengető adat, hogy még 

mindig vezet a hagyományos könyvtári funkciót képviselő könyvköl-

csönzés. Emellett sokan veszik igénybe irodatechnikai szolgáltatása-

inkat. A rangsor harmadik helyén szerepel az olvasgatás, böngészés, 

ezt követi a folyóiratok használata. 23 jelölést kapott a kutatómunka, 

tanulás, 18 válaszadó veszi igénybe a könyvtárközi kölcsönzést. Az 

adatok és a tapasztalataink is azt mutatják, hogy egyre csökken a 

könyvtár számítógépein való internetezés népszerűsége. Míg az előző 

két felmérés során a második illetve a harmadik helyen állt az internet 

használata, addig az idei kutatás azt mutatja, hogy ez a szolgáltatás az 

utolsó helyen szerepel. Ennek egyik oka, hogy a háztartások jelentős 

része rendelkezik internet előfizetéssel, emellett fénykorukat élik az 

internetezésre alkalmas mobil eszközök. 
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8. Milyen könyveket kölcsönöz leggyakrabban: 

A legtöbb jelölést a szépirodalom kapta. Ez után következnek 46 jelö-

léssel az ismeretterjesztő könyvek. A képzeletbeli dobogó legalsó fo-

kán a szórakoztató irodalom foglal helyet. A kitöltők több mint har-

mada látogatásai során szakkönyveket is kölcsönöz. A lista ötödik he-

lyén a történelmi regények szerepelnek. Ezt követik az útikönyvek és 

a nyelvkönyvek. A kölcsönzési népszerűségi lista végére szorult a kö-

telező irodalom. A megkérdezettek közül heten válaszoltak úgy, hogy 

ők csak irodai szolgáltatásaink miatt keresik fel az intézményt. 
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9. Általában mennyi időt tölt el intézményünkben: 

Mint ahogy az alábbi diagram is mutatja, a válaszadók 44 %-a látoga-

tásai során fél órát időzik nálunk. A látogatók 26 %-a 15-25 percet 

marad, egyötödük akár 1 órán át is olvasgat, válogat a könyvek illetve 

folyóiratok között. Az olvasók 6 %-a több mint egy órát is elidőzik 

nálunk, négyen pedig 5-10 perc alatt elintézik a feladatukat. 
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10.Milyen gyakran kér segítséget a könyvtárostól: 

A kérdőív válaszai és kollégáink tapasztalatai is azt mutatják, hogy az 

olvasók többsége szívesen veszi igénybe a könyvtárosok segítségét, 

legyen szó akár szórakoztató olvasmányok közötti válogatásról, akár 

szakdolgozatok, beadandó munkák megírásához szükséges szakköny-

vek kölcsönzéséről. A megkérdezettek csupán 4 százaléka nem igényli 

a könyvtáros segítségét, 37 % pedig többnyire egyedül találja meg a 

keresett információt. 
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Az elégedettségi mutatók elemzése 

 

A kérdőív 11. ,12., és 13.  pontjában arra kértük olvasóinkat, hogy vé-

leményezzék a könyvtár külső-belső megjelenését, a szolgáltatások 

minőségét és a könyvtárosok munkáját. A munkánk szempontjából 

számunkra ezek a legnagyobb jelentőséggel bíró válaszok, hiszen itt 

számszerűsítve is láthatjuk látogatóink véleményét. Az utóbbi néhány 

évben az épület belső tereinek egy része megújult: az összes nyílászá-

rót kicserélték, a felnőtt és a gyerek kölcsönző részleg falait is kifes-

tették. A felnőtt részleg folyóiratok, lektűrök és számítógépek elhelye-

zésére szolgáló része új padlóburkolatot kapott. Mindezen változtatá-

sok ellenére sem lehetünk megelégedve az épület megjelenésére ka-

pott osztályzatokkal. A külső megjelenést a kitöltők kétharmada köze-

pesre értékelte, a belső állapotot nézve már jobb eredmény született: a 
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látogatók 61 százaléka jónak minősítette. A tisztaság, az ülőhelyek 

száma, a könyvtári terek elrendezése és az épületben való eligazodást 

segítő táblák tekintetében már jóval kedvezőbb, négyes és ötös osz-

tályzatokat kaptunk.  A számunkra rendkívül fontos lift sajnos még 

most sem készült el, így nem is meglepő, hogy a könyvtárban történő 

akadálymentes közlekedést a kitöltők 1,59-ra értékelték. Napról napra 

elkeseredve vesszük tudomásul a panaszokat, sok idős olvasónk már 

jelentősen megritkította a látogatásait a nehézkes bejutás miatt. A 

pandémia miatt elrendelt zárva tartás alatt kialakított „kapualjas” köl-

csönzést továbbra is fenntartjuk azoknak az olvasóinknak, akik már 

nem tudnak feljutni a második emeltre. Előzetes telefonos vagy e-

mail-ben történő egyeztetés után levisszük nekik a kért könyveket, fo-

lyóiratokat. Több olvasónk is azért nem szívesen él ezzel a lehetőség-

gel, mert így a könyvtári látogatás lényegétől, a böngészgetésről, a 

könyvtárossal való beszélgetésről kell lemondani. 

A szolgáltatásainkról viszont kimagaslóan jó értékeléseket kaptunk. 

Az állományunk összetétele, a folyóiratok kínálata és az irodai szol-

gáltatásaink is zömében ötös osztályzatot kaptak. A rendezvények, az 

elektronikus katalógus és a könyvtárközi kölcsönzés is rendkívül jól 

szerepelt, de ezeknél a szolgáltatásoknál sok olyan kitöltő volt, aki a 

nem találkozott ezzel a szolgáltatással opciót karikázta be. Ez azt bi-

zonyírtja, hogy ezeknek a szolgáltatásainknak a marketingjét erősíte-

nünk kell, hiszen még sokan nem is hallottak a létezésükről. 

 

Örömmel vettük tudomásul, hogy munkatársaink felkészültségét, a lá-

togatókhoz való viszonyát ismét a legjobb érdemjeggyel jutalmazták a 

kérdéseket megválaszoló olvasóink. 

  



11. Mennyire elégedett a könyvtárunkkal? 

Értékelési szempont Átlag 

a könyvtár külső állapota 3,29 

a könyvtár belő állapota 3,83 

nyitvatartási idő 4,86 

tisztaság, rend 4,76 

ülőhelyek száma, minősége 4,64 

könyvtári terek elrendezése 4,48 

jelek és eligazító táblák 4,58 

akadálymentes bejutás az épü-

letbe 

1,59 

 

12. Mennyire elégedett a könyvtár szolgáltatásaival? 

Értékelési szempont Átlag 

Az állomány összetétele 4,9 

Folyóiratok, napilapok kínálata 4,89 

Irodai szolgáltatások 4,97 

A számítógépek gyorsasága 4,09 

Rendezvények 4,95 

Az elektronikus katalógus 

használhatósága 

5 

Könyvtárközi kölcsönzés 5 

 

 

13.Mennyire elégedett a könyvtárosok munkájával? 

Értékelési szempont Átlag 

Segítőkészség 4,99 

Udvariasság 4,99 

Szakmai felkészültség 4,99 

A tájékoztatás pontossága 4,98 

A tájékoztatás gyorsasága 4,99 

 



14. Honnan tájékozódik könyvtárunk szolgáltatásairól, program-

jairól? 

Ahogy az alábbi diagramról is leolvasható, a megkérdezettek döntő 

többsége Facebook oldalunkon keresztül értesül rendezvényeinkről, 

újdonságainkról. Az utóbbi néhány évben azt tapasztaljuk, hogy már 

az idősebb vendégeink is egyre szívesebben és bátrabban használják a 

közösségi médiát. Jelentősen növekszik azoknak az olvasóknak a 

száma, akik a Facebookon rendszeresen közzétett könyvújdonságok 

között válogatva állítják össze kívánságlistájukat. Nagy figyelmet for-

dítunk a könyvtárba betérők személyes megszólítására, ennek is tud-

ható be, hogy a válaszadók több mint harmada megjelölte a könyvtá-

rost, mint hírforrást. A Bátor újság minden helyi háztartásba eljut, en-

nek ellenére is csak 33 jelölést kapott, mint lehetséges tájékoztatási 

felület. A rendezvényekről tájékoztató plakátokat igyekszünk minden 

érdekelt intézményhez eljuttatni, a válaszokból viszont az figyelhető 

meg, hogy csak kevesen informálódnak erről a felületről. A legkeve-

sebb jelölést az ismerősöktől és a helyi televízióból való információ-

szerzés kapta. Ez utóbbi adat meglepő számunkra, hiszen az utóbbi 

évek fejlesztésének köszönhetően a helyi televízió nemcsak a nyírbá-

tori lakosoknak, hanem a környező településeken élőknek is elérhető. 

Emellett a Kulturális Magazinban rendszeresen beszámolunk a közel-

jövő könyvtári rendezvényeiről, és a már lezajlott programokról hos--

szabb-rövidebb összefoglalók is helyet kapnak a műsorfolyamban. 



 

 

15. Milyen könyvtári rendezvényeken venne részt szívesen: 

Olvasóink zöme könyvbemutatón és író-olvasó találkozón jelenne 

meg a legszívesebben. A kérdőívben feltüntetett lehetőségek közül a 

harmadik legnépszerűbb program az e-ügyintést segítő képzés. A me-

sefoglalkozást, vetélkedőt, kézműves tevékenységet és a könyvtár-

használati foglalkozást csak néhány esetben jelölték meg a megkérde-

zettek. Valószínűleg, ha ugyanezt a kérdést a gyermekkönyvtár látoga-

tói között tettük volna fel, teljesen más sorrend alakult volna ki! 

 

16.Jelölje be azokat a témaköröket, amelyek kínálatát bővítené: 

Kiemelkedően nagy gondot fordítunk arra, hogy minden korosztály 

megtalálja nálunk az érdeklődési körének megfelelő könyveket, folyó-

iratokat. Az új könyveinket elsősorban a Könyvtárellátó Nonprofit 

Kft-n keresztül szerezzük be. Azokat a műveket, amelyeket itt nem 

tudunk megvásárolni, de olvasóink részéről igény mutatkozik rá, a 
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Honnan tájékozódik könyvtárunk szolgáltatásairól, 
programjairól?



Bookline webáruházból rendeljük meg. Nagyon fontosnak tartjuk, 

hogy a látogatók által jelzett könyveket beszerezzük, ezért „kívánság-

katalógust” is vezetünk. Az ebben szereplő műveket-legyen szó új-

donságról, vagy korábban megjelent kötetről- a lehető legrövidebb 

időn belül próbáljuk állományunk részévé tenni.  

 

 

17. Az Ön számára milyen az ideális könyvtár? 

A kérdőív utolsó kérdéséből képet szerettünk volna kapni arról, hogy 

a látogatóink szerint melyek azok az ismérvek, amelyek számukra el-

sődleges módon meghatározzák a könyvtárat, mint szolgáltató intéz-

ményt. 

A kitöltők 11 kritérium közül jelölhették be azokat, amelyek számukra 

leginkább jellemzik az ideális könyvtárat. A legtöbb olvasó számára a 

könyvtáros személye a legfontosabb: jól képzett, szolgálatkész, ked-

ves munkatárs segítse őket kérdéseik, kéréseik megoldásában. Ezt kö-

veti az az igény, hogy az újdonságokhoz hamar hozzájuthassanak.  
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Kérjük jelölje be azokat a témaköröket, amelyek kínálatát 
bővítené! 



Harmadik helyen szerepel a csendes, nyugodt környezet, a negyedik 

az irodai szolgáltatások igénybevétele. Ötödik a rangsorban a munká-

hoz szükséges információk elérése, ezt követi a hangulatos környezet. 

A válaszolók szerint a lista végére került a korábbi években a rangsor 

első harmadában helyet kapó internethasználat. A legkevésbé fontos-

nak érzik, hogy a könyvtár közösségi tér funkciót töltsön be. 

 

 

Összegzés: 

Várakozásainknak megfelelően könyvtárhasználóink ismételt megkér-

dezése, véleményük, igényeik megismerése sok hasznosítható ered-

ménnyel járt. A tapasztalatok összegzése után úgy gondoljuk, hogy 

reális, olvasóink véleményét jól tükröző vizsgálati eredményhez jutot-

tunk.  
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Az Ön számára milyen az ideális könyvtár?



Az állomány összetételére, a szolgáltatásaink minőségére, a könyvtá-

rosok munkájára vonatkozó értékelések azt mutatják, hogy a kérdőív 

kitöltői elégedettek.  

Az épület külső és belső infrastruktúrájának fejlesztésében már az elő-

ző felmérés óta történtek változások, ez megmutatkozott a kapott 

pontszámokban is. Évek óta az akadálymentesítés hiánya a velünk 

szemben megfogalmazott leggyakoribb kritika. Ezt az igen magas 

költséggel járó változtatást sajnos csak akkor tudjuk megvalósítani, ha 

a források és a technikai feltételek is rendelkezésre állnak. 

Könyvtárunk elkötelezett abban, hogy folyamatosan figyelemmel kí-

sérje a használók észrevételeit, véleményüket a fejlesztések során fel-

használja. Annak érdekében, hogy a felmérés nyomán 

bevezetésre kerülő változások hatásait mérni tudjuk, jelen vizsgálatot 

meg kívánjuk ismételni. Bízunk abban, hogy munkánknak további po-

zitív eredményei lesznek, melyet használóink is érzékelnek és értékel-

nek majd! 

 

 

Nyírbátor, 2022. 02. 01.    Bényeiné Tóth Júlia 

 

  



Olvasói elégedettségi felmérés 2020. 

Kedves Könyvtárhasználónk! 

Szeretnénk megismerni, hogy mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival, és arra is 

kíváncsiak vagyunk, hogy azok mennyiben felelnek meg az Ön igényeinek. Ezért arra kérjük, 

töltse ki az alábbi kérdőívünket! Ha egynél több válasz adható, azt külön jelezzük, minden 

más esetben csupán egy választ kell megjelölni. A kérdőív eredményeiről és a későbbiekben 

megtett változásokról honlapunkon tájékozódhat. 

A kérdőív kitöltése természetesen önkéntes és anonim! 

Segítségét és közreműködését előre is köszönjük! 

 

1. Az Ön lakóhelye: 

⃞ Nyírbátor 

⃞ Más település 

2. Az Ön neme: 

⃞ Férfi 

⃞ Nő 

3. Az Ön életkora: 

⃞ 14-18 éves 

⃞ 19-25 év közötti 

⃞ 26-40 év közötti 

⃞ 41-65 év közötti 

⃞ 65 év feletti 

4. Legmagasabb iskolai végzettsége: 

⃞ 8 általános 

⃞ szakmunkásképző/szakiskola 

⃞ érettségi 

⃞ felsőfokú végzettség 

5. Az Ön foglakozása: 

⃞ tanuló 

⃞ Gyesen/gyeden lévő 

⃞ munkaviszonnyal rendelkezik 

⃞ munkanélküli 

⃞ nyugdíjas 

⃞ tartósan beteg, rokkantnyugdíjas 

⃞ háztartásbeli 



 

6. Milyen gyakran keresi fel a könyvtárat? 

⃞ hetente 

⃞ hetente többször 

⃞ kéthetente 

⃞ havonta 

⃞ ritkábban, mint havonta 

7. Milyen szolgáltatások miatt keresi fel a könyvtárat? (több válasz is jelölhető) 

⃞ könyvek kölcsönzése 

⃞ olvasgatás, böngészés 

⃞ folyóiratok használata 

⃞ könyvtárközi kölcsönzés 

⃞ irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés) 

⃞ kutatómunka, tanulás 

⃞ internet/számítógép használat 

8. Milyen könyveket kölcsönöz leggyakrabban? (több válasz is adható) 

⃞ szépirodalom 

⃞ ismeretterjesztő irodalom 

⃞ szórakoztató irodalom 

⃞ történelmi regények 

⃞ nyelvkönyvek 

⃞ kötelező irodalom 

⃞ útleírások, útikönyvek 

⃞ szakkönyvek 

⃞ nem szoktam kölcsönözni 

9. Általában mennyi időt tölt el intézményünkben? 

⃞ 5-10 percet 

⃞ 15-20 percet 

⃞ 30 percet 

⃞ 1 órát 

⃞ több, mint egy órát 

10. Milyen gyakran kér segítséget a könyvtárostól? 

⃞ rendszeresen 

⃞ ritkán 

⃞ soha 

 



 

11. Mennyire elégedett a könyvtárunkkal? (5-öst jelöljön ha teljesen elégedett, 1-est 

ha nagyon elégedetlen.) 

 5 4 3 2 1 Nem találko-
zott a szolgál-
tatással 

Könyvtár külső 
állapota 

      

Könyvtár belső 
állapota 

      

Nyitvatartási 
idő 

      

Tisztaság, rend       

Ülőhelyek, 
asztalok szá-
ma, minősége 

      

Könyvtári terek 
elrendezése 

      

Jelek és eligazí-
tó táblák 

      

Akadálymentes 
bejutás az épü-
letbe 

      

 

12. Mennyire elégedett a könyvtár szolgáltatásaival? 

 5 4 3 2 1 Nem találkoz-
tam ezzel a 
szolgáltatással 

Az állomány 
összetétele 

      

Folyóiratok, 
napilapok kíná-
lata 

      

Irodai szolgálta-
tások 

      

A számítógépek 
gyorsasága 

      

Rendezvények       

Az elektronikus 
katalógus hasz-
nálhatósága 

      

Könyvtárközi 
kölcsönzés 

      

 



13. Mennyire elégedett a könyvtárosok munkájával? 

 5 4 3 2 1 

Segítőkészség      

Udvariasság      

Szakmai fel-
készültség 

     

A tájékozta-
tás pontossá-
ga 

     

A tájékozta-
tás gyorsasá-
ga 

     

 

14. Honnan tájékozódik könyvtárunk szolgáltatásairól, programjairól? (több válasz is 

adható) 

⃞ Könyvtárosoktól 

⃞ Plakátokról 

⃞ A könyvtár facebook oldaláról 

⃞ Ismerősöktől 

⃞ Bátor újságból 

⃞ Helyi televízióból 

 

15. Jelölje be, milyen könyvtári rendezvényeken venne részt szívesen (több válasz is je-

lölhető) 

⃞ Könyvbemutató 

⃞ Író-olvasó találkozó 

⃞ Könyvtárhasználati foglalkozás 

⃞ Kézműves foglalkozás 

⃞ Vetélkedő 

⃞ E-ügyintézést segítő képzés 

⃞ Mesefoglalkozás 

⃞ Rajzpályázat 

 

16. Kérjük jelölje be azokat a témaköröket, amelyek kínálatát bővítené! (Több válasz is 

adható) 

⃞ bulvár 

⃞ kézimunka 

⃞ gazdaság 



⃞ gyermek ismeretterjesztő irodalom 

⃞ közélet / politika 

⃞ természettudományos ismeretterjesztő irodalom 

⃞ divat/életmód 

⃞ gasztronómia 

⃞ gyermek szépirodalom 

⃞ informatika 

⃞ sport 

⃞ történelmi ismeretterjesztő 

 

17. Az Ön számára milyen az ideális könyvtár? (Maximum 5 válasz jelölhető!) 

 

⃞ Ahol az engem érintő témákról beszélgethetek, másokkal találkozhatok. 

⃞ Ahol az új könyvekhez gyorsan hozzáférek. 

⃞ Ahol segítenek a számítógép használatában.  

⃞ Ahol a munkához és képzéshez szükséges információkat megtalálom.  

⃞ Ahol szolgálatkész, jól képzett, kedves könyvtárosok dolgoznak.  

⃞ Ahol színvonalas programokat, találkozókat szerveznek. 

⃞ Ahová akkor is betérhetek, ha éppen nincs ott semmi dolgom. 

⃞ Ahol csend van, és nyugodtan lehet olvasni, tanulni. 

⃞ Ahol irodai szolgáltatásokat is igénybe tudok venni. 

⃞ Ahol internetezhetek. 

⃞ Ahol hangulatos, barátságos a környezet. 

 

Köszönjük válaszait! 

 


