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Lakossági igényfelmérés a szarvasi Városi Könyvtár szolgáltatásfejlesztése érdekében 

2016. december 15 – 2017. március 1. 

 

Készítette: Baginé Tóth Erika 

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 

 

A felmérés célja 

A szarvasi lakosság körében végeztünk kérdőíves felmérést elsősorban azoknál, akik nem látogatják 

intézményünket. Arról alkothattunk képet, milyen ismereteik vannak a könyvtár szolgáltatásairól, ezek 

közül mit vennének igénybe szívesen. Segítséget jelent a felmérés abban is, hogyan tudunk közelebb 

kerülni új, lehetséges könyvtárhasználókhoz. A felnőtt lakosság mellett külön célcsoportra szabott 

kérdésekkel kerestük meg a fiatalokat a település két középiskolájában. A megkérdezettek 

véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait fejleszteni a jövőben olyan irányban, 

amivel a használók igényeihez igazodunk. 

 

A mérés módszere 

Felnőtt lakosság 

2017. január 5 – március 1. közötti időszakban végeztünk kérdőíves felmérést a szarvasi felnőtt 

lakosság körében a város több különböző pontján élő családok, társasházi lakóközösségek 

megkeresésével. A kérdőívek eljuttatásában minden könyvtáros részt vett, segítségünkre volt a 

Szarvasi Polgármesteri Hivatal munkatársa is. A válaszadók önállóan töltötték ki a kérdőíveket, 

amelyeket a felelősök folyamatosan gyűjtöttek. A válaszadás önkéntes és névtelen volt. 

Ifjúsági korosztály 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a könyvtártól távolabb helyezkedik el, a tanárok és a diákok a 

távolság miatt sajnos ritkán jutnak el az intézményünkbe, csak évente 1-2 alkalommal számukra 

szervezett programjaink alkalmával találkozunk velük.  A Székely Mihály Szakképző Intézmény 

épülete szomszédos a Városi Könyvtárral, ennek ellenére kevesen látogatják könyvtárunkat. Az itt 

tanulók és dolgozók potenciális célcsoportunk lehet a két intézmény közelségéből adódóan. Az iskola 

kollégista tanulóit kérdeztük meg felmérésünkben. A könyvtárvezető személyesen felkereste a 

település két középiskolájának igazgatóit egyeztetve a felmérések lefolytatásának lehetőségeit. Tanári 

segítséggel juttattuk el a kérdőíveket a fiatalokhoz.  

 

Mintavétel 

Összesen 167 db kérdőívet töltöttek ki a megkérdezettek. Ebből 77 a felnőtt lakosság köréből, 90 

középiskolás fiatalok köréből érkezett be. Nem minden kérdésre adott választ mindenki. Az 

összegyűjtött mintát informatikus munkatársunk, Erdélyi Tibor összesítette és dolgozta fel diagramok 

formájában (melléklet). A szöveges válaszok összegyűjtése, csoportosítása is megtörtént.  
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A válaszadók megoszlása 

Életkor szerint 15 és 46 év közötti személyek válaszoltak kérdéseinkre. 

Nemek megoszlása: 47 % férfi és 53 % nő.  

Legmagasabb iskolai végzettség a felnőtt lakosság felmérését figyelembe véve 47% főiskolai vagy 

egyetemi, 44% középiskolai végzettségű, 9% általános iskolai vagy kevesebb végzettséggel 

rendelkezik. 

Munkaviszony és foglalkozás tekintetében 66% aktív dolgozó, 14% nyugdíjas, 20% egyéb (gyes/gyed, 

dolgozik és tanul, nappali tagozatos tanuló, munkanélküli) 

Legtöbb válaszadó a felnőtt lakosság tekintetében a felső vagy középfokú végzettségű, középkorú 

személyek közül került ki, a nők és férfiak aránya közel azonos volt. 

 

A vizsgálat legfontosabb eredményei, következtetései: 

Felnőtt lakosság felmérése 

A Könyvtár 2005-ben a városközpontból a jelenlegi, kevéssé ismert helyre került, ami nehezen 

tudatosult a városi lakosság körében. 2009-től minden lehetőséget megragadva népszerűsítettük a 

könyvtár szolgáltatásait. A rendszeres médianyilvánosság eredményesnek bizonyult, a megkérdezettek 

93%-a tudja, hol található a Városi Könyvtár. 

Legtöbben szolgáltatásaink közül a kölcsönzést, olvasóterem használatát, folyóiratolvasást, 

internethasználatot, fénymásolást ismerik. Gyermekkönyvtári szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről, 

e-Tanácsadó szolgáltatásunkról kevesebben hallottak. Ezek közül igénybe vennék a következőket: 

kölcsönzés, fénymásolás, folyóiratolvasás. 

Még mindig nem jutnak el a könyvtár hírei minden szarvasihoz. A legtöbben a helyi sajtóból és az 

internetről értesülnek a helyi programokról, így a rendezvények plakáthirdetéseire kevesebb erőforrást 

kell fordítanunk, előtérbe kerülhetnek az elektronikus hirdetések (Facebook, Hírlevél). 

Az ideális könyvtár alatt legtöbben egy hangulatos, barátságos környezetű helyet értenek, ahol az új 

könyvekhez gyorsan hozzáférhetnek, ahol szolgálatkész, jól képzett könyvtárosok dolgoznak. Az 

izgalmas hely megjelölése csupán 1%. Szolgáltatásaink népszerűsítésekor sokkal inkább kell azt 

sugallnunk, hogy a könyvtár mozgalmas közösségi programok helyszíne is. 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk szolgáltatásaink megismertetésére, népszerűsítésére elsősorban 

elektronikus felületeken.  
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Melléklet: 

Kérdőívek 

Diagramok 
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Felnőtt lakossági kérdőív 
Kérdőívünkkel arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy az emberek mit tudnak, hogyan vélekednek a 
könyvtárunkról. 
 
 
1. Tudja Ön, hogy hol van a szarvasi Városi Könyvtár? 

 
nem   igen,……………………………………………………………………….... (Kérjük, adja meg a helyet!) 
 
 

2. Ismeretei szerint az alábbi szolgáltatások közül melyeket lehet igénybe venni a szarvasi Városi Könyvtárban? 
Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszoljon. 
 
1. Könyvkölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés 
2. CD, DVD kölcsönzés, hosszabbítás 
3. Napilap, hetilap, folyóirat helyben 

használata, kölcsönzése 
4. Olvasóterem használata, helyben tanulás 
5. Könyvtárközi kölcsönzés 
6. Számítógépes adatbázis használata 
7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól 
8. Közhasznú információk 
9. Helytörténeti részleg használata 
10. Rendezvényen történő részvétel 
11. Internetezés 
12. Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, 

spirálfűzés, laminálás 

13. Faxolás 
14. Házhoz a könyvet (idősek, betegek ellátása) 
15. Gyermekkönyvtári foglalkozások 
16. Ifjúsági közösségi hely látogatása 
17. Zenehallgatás 
18. Hangoskönyv kölcsönzés 
19. Klubok látogatása 
20. eTanácsadás 
21. Színházjegy vásárlása 
22. Online felületen elérhető szolgáltatások - 

Szarvasi Digitális Könyvtár, Katalógus, 
honlap (www.konyvtar-szarvas.hu) 

23. Egyéb, éspedig:…………………..… 
 

 
 

3. A fenti szolgáltatások közül válassza ki azokat, amelyeket Ön szívesen igénybe venne! Kérjük, sorolja fel a 
fenti listából a szolgáltatások sorszámait! 
 

 
 ............................................................................................................................................  
 
 

4. Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges helyi információkhoz? Kérjük, hogy a megfelelő kód 
bekarikázásával válaszoljon. 

 
a – Helyi újságok 
b – Helyi kábeltelevízió 
c – Internetes oldalak, intézmények weboldalai 
d – Facebook 
e – Plakátok, szóróanyagok 
f – Helyi rádió 

g – Ismerősöktől, barátoktól 
h – Családtagoktól 
i – Munkatársaktól 
j – Könyvtárból 
k – Egyéb helyről, éspedig: ...............................  

 

5. Az elmúlt év végén zajlott a Városi Könyvtár egy hetes rendezvénysorozata az Országos Könyvtári Napok 
jegyében. Látta-e, hallotta-e a rendezvények hirdetéseit? Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával 
válaszoljon. 

 

a - nem 
b – igen 
 
Ha igen, mely információs csatornán jutott el Önhöz hirdetésünk? 
 
______________________________________________________ 
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6. Ön számára milyen az ideális könyvtár? Kérjük, válassza ki az Ön számára 3 legfontosabb jellemzőt! Kérjük, 

hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszoljon. 
 

a – Ahol az engem érintő témákról beszélgethetek, másokkal találkozhatok. 
b – Ahol az új könyvekhez gyorsan hozzáférek.  
c – Ahol megtanítják a számítógép használatát. 
d – Ahol a munkához és képzéshez szükséges információkat megtalálom. 
e – Ahol szolgálatkész, jól képzett, kedves könyvtárosok dolgoznak. 
f – Ahol színvonalas programokat, találkozókat szerveznek. 
g – Ahová akkor is betérhetek, ha éppen nincs ott semmi dolgom. 
h – Ahol csend van, és nyugodtan lehet olvasni, tanulni. 
i – Ahol mindig történik valami izgalmas. 
j – Ahol vigyáznak a gyerekemre, amíg én olvasok, kölcsönzök. 
k – Ahol hangulatos, barátságos a környezet. 
l – Ahol folyamatosan tájékoztatnak az újdonságokról. 

 
Az Ön – fentiektől eltérő - véleménye az ideális könyvtárról:...................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 
7.  Végül néhány személyére vonatkozó kérdést szeretnénk feltenni. Kérjük, hogy a megfelelő kód 

bekarikázásával válaszoljon. 
 

 
A kérdőív kitöltőjének…  
 

Neme: 
a – nő    b – férfi 

 
Születési éve: 
 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 
 a – 8 általános, vagy kevesebb 
 b – középiskola 

c – főiskola, egyetem 
 
 
 
 
 

Ön jelenleg:  
 a – nappali tagozatos tanuló 
 b – dolgozik 
 c – dolgozik és tanul 
 d – munkanélküli, munkát kereső 
 e – nyugdíjas 
 f – gyesen, gyeden van 
 g – egyéb, éspedig:

Egyéb észrevétele, javaslata: 
 

 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

         Köszönjük válaszait. 
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Ifjúsági korosztály kérdőív 
Kérdőívünkkel arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy az emberek mit tudnak, hogyan vélekednek a 
könyvtárunkról. 
 

1. Mit szeretsz szabadidődben csinálni? 
 

 ..............................................................................................................................................................................  
 

2. Tudod-e, hogy hol van a szarvasi Városi Könyvtár? 
 

nem   igen,……………………………………………………….…………………… (Kérjük, add meg a helyet!) 
 

3. Az alábbi szolgáltatások közül válaszd ki azokat, amelyeket szívesen igénybe vennél a szarvasi Városi 
Könyvtárban! Kérjük, válaszolj a megfelelő kód bekarikázásával. 
 
1. Könyvkölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés 
2. CD, DVD kölcsönzés, hosszabbítás 
3. Napilap, hetilap, folyóirat helyben 

használata, kölcsönzése 
4. Olvasóterem használata, helyben tanulás 
5. Könyvtárközi kölcsönzés 
6. Számítógépes adatbázis használata 
7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól 
8. Közhasznú információk 
9. Helytörténeti részleg használata 
10. Rendezvényen történő részvétel 
11. Internetezés 
12. Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, 

spirálfűzés, laminálás 

13. Ifjúsági közösségi hely látogatása 
14. Zenehallgatás 
15. Hangoskönyv kölcsönzés 
16. Klubok látogatása 
17. eTanácsadás 
18. Színházjegy vásárlása 
19. Online felületen elérhető szolgáltatások - Szarvasi 

Digitális Könyvtár, Katalógus, honlapok 
(www.konyvtar-szarvas.hu, www.szarvasikamasz.hu) 

20. Egyéb, éspedig:…………………..… 
 

  
4. Általában honnan jutsz hozzá a számodra szükséges helyi információkhoz? Kérjük, válaszolj a megfelelő kód 

bekarikázásával. 
 

a) Helyi újságok 
b) Helyi kábeltelevízió 
c) Internetes oldalak, intézmények weboldalai 
d) Facebook 
e) Plakátok, szóróanyagok 
f) Helyi rádió 

g) Ismerősöktől, barátoktól 
h)  Családtagoktól 
i) Osztálytársaktól 
j) Könyvtárból 
k)  Egyéb helyről, éspedig: 

 
5. A Városi Könyvtárban kulturális programokon is részt vehetsz. Az alábbiak közül melyikről hallottál már? 

Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszolj. 
 

1. – Olvasókör 
2. – Író-olvasó találkozó 
3. – Könyvbemutató 
4. – Könyvtárhasználati foglalkozás 
5. – Ismeretterjesztő előadás 
6. – Könyvtárak Éjszakája 
7. – Internet Fiesta 
8. – Úton sorozat 
9. – Kiállítás 
10. – Helyismereti adatbázis bemutatása 
11. – E-ügyintézést segítő programok  

12. – Országos Könyvtári Napok 
13. – Fotóklub 
14. – Társasjáték klub 
15. – Csillagász klub 
16. – Családi programok  
17. – Helyi eseményekhez, évfordulókhoz 

kapcsolódó programok 
18. – Versmaraton 
19. – Középiskolás workshop 
20. – Egyéb, éspedig: 

 
 

http://www.konyvtar-szarvas.hu/
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6. A Városi Könyvtárban lehetőség van Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésére. Az alábbi 
tevékenységeket kínáljuk. Ezek közül melyik terület érdekel? Kérjük, hogy a megfelelő kód 
bekarikázásával válaszolj. 
 

a) Digitalizálás - helytörténeti könyvek szkennelése 
b) Állományvédelmi munka – könyvborító készítése régi könyvekre 
c) Honlapszerkesztés – az ifjúsági honlap tartalmának aktualizálása 
d) Részvétel a gyerekfoglalkozások lebonyolításában 
e) egyéb:……………………………………………………………………………………………………….……………

……………… 
 

7. Számodra milyen a vonzó könyvtár? Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszolj. 
 

a) Ahol az engem érintő témákról beszélgethetek, másokkal találkozhatok. 
b) Ahol az új könyvekhez gyorsan hozzáférek.  
c) Ahol van lehetőség számítógép-használatra. 
d) Ahol van ingyen wifi. 
e) Ahol a tanuláshoz szükséges információkat megtalálom. 
f) Ahová akkor is betérhetek, ha éppen nincs ott semmi dolgom. 
g) Ahol csend van, és nyugodtan lehet olvasni, tanulni. 
h) Ahol mindig történik valami izgalmas. 
i) egyéb: .................................................................................................................................................  

 
8. Az IFI kifejezetten fiatalok számára  újonnan kialakított Interaktív Független Ifjúsági közösségi 

hely. Itt szabadon találkozhattok függetlenül az iskolai vagy otthoni kötöttségektől, beülhettek 
beszélgetni, zenét hallgatni, újságokat lapozgatni, társasjátékokat játszani, bekapcsolódhattok 
számotokra érdekes klubfoglalkozásokba, beszélgetésekbe.  
Ezen a helyen milyen tevékenységgel töltenéd a szabadidődet? Kíváncsiak vagyunk az 
ötleteidre! 
 

 ..............................................................................................................................................................................  
 

 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

9.  Végül néhány személyére vonatkozó kérdést szeretnénk feltenni. Kérjük, hogy a megfelelő kód 
bekarikázásával válaszolj. 

 
Nemed: 

a – nő    b – férfi 
 
Születési éved: 
 
Egyéb észrevételed, javaslatod: 
 

 ...................................................................................................................................................................................  
 

 ...................................................................................................................................................................................  
 
         Köszönjük válaszaidat.  
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Felnőtt lakossági kérdőív diagramok: 

 

 

  

Nem
7%

Igen
93%

1. Tudja Ön, hogy hol van a szarvasi 
Városi Könyvtár?
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1. Könyvkölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

2. CD, DVD kölcsönzés, hosszabbítás

3. Napilap, hetilap, folyóirat helyben használata, …

4. Olvasóterem használata, helyben tanulás

5. Könyvtárközi kölcsönzés

6. Számítógépes adatbázis használata

7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól

8. Közhasznú információk

9. Helytörténeti részleg használata

10. Rendezvényen történő részvétel

11. Internetezés

12. Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, spirálfűzés, …

13. Faxolás

14. Házhoz a könyvet (idősek, betegek ellátása)

15. Gyermekkönyvtári foglalkozások

16. Ifjúsági közösségi hely látogatása

17. Zenehallgatás

18. Hangoskönyv kölcsönzés

19. Klubok látogatása

20. eTanácsadás

21. Színházjegy vásárlása

22. Online felületen elérhető szolgáltatások - Szarvasi …

2. Ismeretei szerint az alábbi szolgáltatások közül melyeket lehet igénybe venni a szarvasi Városi 
Könyvtárban?

1. 75
2. 18
3. 62
4. 64
5. 32
6. 36
7. 56
8. 21
9. 27
10. 39
11. 61
12. 61
13. 41
14. 24
15. 48
16. 23
17. 39
18. 17
19. 15
20. 13
21. 18
22. 41
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1. Könyvkölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

2. CD, DVD kölcsönzés, hosszabbítás

3. Napilap, hetilap, folyóirat helyben használata, …

4. Olvasóterem használata, helyben tanulás

5. Könyvtárközi kölcsönzés

6. Számítógépes adatbázis használata

7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól

8. Közhasznú információk

9. Helytörténeti részleg használata

10. Rendezvényen történő részvétel

11. Internetezés

12. Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, spirálfűzés, …

13. Faxolás

14. Házhoz a könyvet (idősek, betegek ellátása)

15. Gyermekkönyvtári foglalkozások

16. Ifjúsági közösségi hely látogatása

17. Zenehallgatás

18. Hangoskönyv kölcsönzés

19. Klubok látogatása

20. eTanácsadás

21. Színházjegy vásárlása

22. Online felületen elérhető szolgáltatások - Szarvasi …

3. A fenti szolgáltatások közül válassza ki azokat, amelyeket Ön szívesen igénybe venne!
1. 59
2. 12
3. 21
4. 9
5. 7
6. 16
7. 13
8. 7
9. 9
10. 19
11. 19
12. 38
13. 10
14. 2
15. 16
16. 4
17. 4
18. 10
19. 7
20. 5
21. 11
22. 14
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a) Helyi 
újságok

12%

b) Helyi 
kábeltelevízió

14%

c) Internetes 
oldalak, 

intézmények 
weboldalai

15%

d) Facebook
11%

e) Plakátok, 
szóróanyagok

8%

f) Helyi 
rádió

8%

g) 
Ismerősöktől, 

barátoktól
12%

h) Családtagoktól
9%

i) Munkatársaktól
7%

j) Könyvtárból
4%

4. Általában honnan jut hozzá az Ön számára 
szükséges helyi információkhoz?

a) nem
47%

b) igen
53%

5. Az elmúlt hónapban zajlott a Városi Könyvtár 
egy hetes rendezvénysorozata az Országos 

Könyvtári Napok jegyében. Látta-e, hallotta-e a 
rendezvények hirdetéseit?
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a) Ahol az 
engem érintő 

témákról 
beszélgethetek, 

másokkal 
találkozhatok.

3%

b) Ahol az új 
könyvekhez gyorsan 

hozzáférek. 
19%

c) Ahol megtanítják 
a számítógép 
használatát.

3%

d) Ahol a munkához 
és képzéshez 

szükséges 
információkat 
megtalálom.

12%

e) Ahol 
szolgálatkész, jól 
képzett, kedves 
könyvtárosok 

dolgoznak.
20%

f) Ahol színvonalas 
programokat, 
találkozókat 
szerveznek.

9%

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

3%

h) Ahol csend van, 
és nyugodtan lehet 

olvasni, tanulni.
12%

i) Ahol mindig 
történik valami 

izgalmas.
1%

k) Ahol hangulatos, 
barátságos a 
környezet.

15%

l) Ahol folyamatosan 
tájékoztatnak az 
újdonságokról.

3%

6. Ön számára milyen az ideális könyvtár? 
Kérjük, válassza ki az Ön számára 3 

legfontosabb jellemzőt!
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a) Nő
58%

b) Férfi
42%

7. Végül néhány személyére 
vonatkozó kérdést szeretnénk 

feltenni (nemed).

a) 8 
általános, 

vagy 
kevesebb

9%

b) középiskola
44%

c) főiskola, 
egyetem

47%

8. Legmagasabb iskolai végzettsége:
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a) nappali 
tagozatos 

tanuló
7%

b) dolgozik
66%

c) dolgozik és 
tanul
9%

d) munkanélküli, 
munkát kereső

1%

e) nyugdíjas
14%

f) gyesen, gyeden 
van
3%

9. Ön jelenleg:

17-26 éves
8%

27-36 éves
17%

37-46 éves
25%

47-56 éves
15%

57-66 éves
6%

67-76 éves
3%

77-86 éves
3%

nincs válasz
23%

Életkor
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Ifjúsági korosztály kérdőív diagramok: 

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium: 

 

Nem
2%

Igen
98%

2. Tudod-e, hogy hol van a szarvasi 
Városi Könyvtár?
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1. Könyvkölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

2. CD, DVD kölcsönzés, hosszabbítás

3. Napilap, hetilap, folyóirat helyben használata, …

4. Olvasóterem használata, helyben tanulás

5. Könyvtárközi kölcsönzés

6. Számítógépes adatbázis használata

7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól

8. Közhasznú információk

9. Helytörténeti részleg használata

10. Rendezvényen történő részvétel

11. Internetezés

12. Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, …

13. Ifjúsági közösségi hely látogatása

14. Zenehallgatás

15. Hangoskönyv kölcsönzés

16. Klubok látogatása

17. eTanácsadás

18. Színházjegy vásárlása

19. Online felületen elérhető szolgáltatások -…

3. Az alábbi szolgáltatások közül válaszd ki azokat, amelyeket szívesen igénybe 
vennél a szarvasi Városi Könyvtárban! 

1. 31
2. 13
3. 5
4. 6
5. 8
6. 7
7. 8
8. 3
9. 2
10. 7
11. 14
12. 30
13. 0
14. 10
15. 5
16. 1
17. 1
18. 16
19. 12
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a) Helyi újságok
2%

b) Helyi kábeltelevízió
5%

c) Internetes oldalak, 
intézmények weboldalai

19%

d) Facebook
17%

e) Plakátok, szóróanyagok
6%

f) Helyi rádió
2%

g) Ismerősöktől, 
barátoktól

18%

h) Családtagoktól
18%

i) Osztálytársaktól
13%

j) Könyvtárból
0%

4. Általában honnan jutsz hozzá a számodra szükséges helyi 
információkhoz?
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1. Olvasókör

2. Író-olvasó találkozó

3. Könyvbemutató

4. Könyvtárhasználati foglalkozás

5. Ismeretterjesztő előadás

6. Könyvtárak Éjszakája

7. Internet Fiesta

8. Úton sorozat

9. Kiállítás

10. Helyismereti adatbázis bemutatása

11. E-ügyintézést segítő programok 

12. Országos Könyvtári Napok

13. Fotóklub

14. Társasjáték klub

15. Csillagász klub

16. Családi programok 

17. Helyi eseményekhez, évfordulókhoz kapcsolódó …

18. Versmaraton

19. Középiskolás workshop

5. A Városi Könyvtárban kulturális programokon is részt vehetsz. Az alábbiak közül 
melyikről hallottál már?

1. 22
2. 11
3. 14
4. 4
5. 7
6. 21
7. 1
8. 0
9. 19
10. 0
11. 0
12. 11
13. 7
14. 6
15. 16
16. 11
17. 5
18. 23
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a) Digitalizálás -
helytörténeti 

könyvek 
szkennelése

33%

b) Állományvédelmi 
munka –

könyvborító 
készítése régi 

könyvekre
14%

c) 
Honlapszerkesztés –

az ifjúsági honlap 
tartalmának 
aktualizálása

20%

d) Részvétel a 
gyerekfoglalkozások 

lebonyolításában
33%

6. A Városi Könyvtárban lehetőség van Iskolai 
Közösségi Szolgálat teljesítésére. Az alábbi 

tevékenységeket kínáljuk. Ezek közül melyik 
terület érdekel?
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a) Ahol az engem 
érintő témákról 
beszélgethetek, 

másokkal 
találkozhatok.

9%

b) Ahol az új 
könyvekhez gyorsan 

hozzáférek. 
23%

c) Ahol van 
lehetőség 

számítógép-
használatra.

7%

d) Ahol van ingyen 
wifi.
14%

e) Ahol a tanuláshoz 
szükséges 

információkat 
megtalálom.

18%

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

8% g) Ahol csend van, 
és nyugodtan lehet 

olvasni, tanulni.
16%

h) Ahol mindig 
történik valami 

izgalmas.
5%

7. Számodra milyen a vonzó könyvtár?
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a) Nő
60%

b) Férfi
40%

9.  Végül néhány személyére vonatkozó kérdést 
szeretnénk feltenni (nemed).

1999
29%

2000
63%

2001
8%

9.  Végül néhány személyére vonatkozó 
kérdést szeretnénk feltenni (születési éved).
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GYSZC Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiuma: 

 

 

Nem
21%

Igen
79%

2. Tudod-e, hogy hol van a szarvasi 
Városi Könyvtár?



24 
 

 

1. Könyvkölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

2. CD, DVD kölcsönzés, hosszabbítás

3. Napilap, hetilap, folyóirat helyben használata, kölcsönzése

4. Olvasóterem használata, helyben tanulás

5. Könyvtárközi kölcsönzés

6. Számítógépes adatbázis használata

7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól

8. Közhasznú információk

9. Helytörténeti részleg használata

10. Rendezvényen történő részvétel

11. Internetezés

12. Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, spirálfűzés, …

13. Ifjúsági közösségi hely látogatása

14. Zenehallgatás

15. Hangoskönyv kölcsönzés

16. Klubok látogatása

17. eTanácsadás

18. Színházjegy vásárlása

19. Online felületen elérhető szolgáltatások - Szarvasi …

3. Az alábbi szolgáltatások közül válaszd ki azokat, amelyeket szívesen igénybe vennél a 
szarvasi Városi Könyvtárban!

1. 16
2. 13
3. 1
4. 9
5. 2
6. 13
7. 1
8. 0
9. 1
10. 4
11. 22
12. 25
13. 4
14. 31
15. 2
16. 4
17. 2
18. 9
19. 6
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a) Helyi újságok
2%

b) Helyi 
kábeltelevízió

5%

c) Internetes oldalak, 
intézmények weboldalai

17%

d) Facebook
18%

e) Plakátok, szóróanyagok
6%

f) Helyi rádió
3%

g) Ismerősöktől, barátoktól
17%

h) Családtagoktól
13%

i) Osztálytársaktól
17%

j) Könyvtárból
2%

4. Általában honnan jutsz hozzá a számodra szükséges helyi 
információkhoz?
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1. Olvasókör

2. Író-olvasó találkozó

3. Könyvbemutató

4. Könyvtárhasználati foglalkozás

5. Ismeretterjesztő előadás

6. Könyvtárak Éjszakája

7. Internet Fiesta

8. Úton sorozat

9. Kiállítás

10. Helyismereti adatbázis bemutatása

11. E-ügyintézést segítő programok 

12. Országos Könyvtári Napok

13. Fotóklub

14. Társasjáték klub

15. Csillagász klub

16. Családi programok 

17. Helyi eseményekhez, évfordulókhoz kapcsolódó …

18. Versmaraton

19. Középiskolás workshop

5. A Városi Könyvtárban kulturális programokon is részt vehetsz. Az alábbiak közül 
melyikről hallottál már?

1. 14
2. 11
3. 9
4. 3
5. 5
6. 9
7. 5
8. 0
9. 8
10. 0
11. 3
12. 6
13. 4
14. 8
15. 1
16. 4
17. 5
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a) Digitalizálás -
helytörténeti 

könyvek 
szkennelése

17%

b) Állományvédelmi 
munka –

könyvborító 
készítése régi 

könyvekre
17%

c) 
Honlapszerkesztés –

az ifjúsági honlap 
tartalmának 
aktualizálása

32%

d) Részvétel a 
gyerekfoglalkozások 

lebonyolításában
34%

6. A Városi Könyvtárban lehetőség van Iskolai 
Közösségi Szolgálat teljesítésére. Az alábbi 

tevékenységeket kínáljuk. Ezek közül melyik 
terület érdekel?
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a) Ahol az engem 
érintő témákról 
beszélgethetek, 

másokkal 
találkozhatok.

14%

b) Ahol az új 
könyvekhez gyorsan 

hozzáférek. 
19%

c) Ahol van 
lehetőség 

számítógép-
használatra.

8%

d) Ahol van ingyen 
wifi.
21%

e) Ahol a tanuláshoz 
szükséges 

információkat 
megtalálom.

11%

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

8%
g) Ahol csend van, 
és nyugodtan lehet 

olvasni, tanulni.
10%

h) Ahol mindig 
történik valami 

izgalmas.
9%

7. Számodra milyen a vonzó könyvtár?
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a) Nő
70%

b) Férfi
30%

9.  Végül néhány személyére vonatkozó kérdést 
szeretnénk feltenni (nemed).

1996
5% 1997

9%

1998
14%

1999
10%

2000
21%

2001
29%

2002
12%

9.  Végül néhány személyére vonatkozó 
kérdést szeretnénk feltenni (születési éved).


