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Lakossági igényfelmérés a szarvasi Városi Könyvtár szolgáltatásfejlesztése érdekében 

2018. március 12. – 2018. május 13. 

 

Készítette: Szloszjár Edit 

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 

 

A felmérés célja 

A Könyvtárunkba járó felnőtt korosztály körében végeztünk kérdőíves felmérést. Arról alkothattunk 

képet, milyen ismereteik vannak a könyvtár szolgáltatásairól, ezek közül mit vennének igénybe 

szívesen. A megkérdezettek véleményére támaszkodva szeretnénk a könyvtár szolgáltatásait 

fejleszteni a jövőben olyan irányban, amivel a használók igényeihez igazodunk. 

 

A mérés módszere 

2018. március 12 – május 13. közötti időszakban végeztünk kérdőíves felmérést. A kérdőívek 

kitöltésére az előtérben volt lehetőség, a hozzánk látogatókat kértük meg, hogy vegyenek részt a 

felmérésben. A kérdőívek kiosztásában 1 fő közcélú foglalkoztatott közreműködött. Kérte a 

válaszadókat, hogy töltsék ki a kérdőívet, hogy a látogatók véleményét, elégedettségét figyelemmel 

kísérve, az eredményeket értékelve, a szükséges változtatásokat meghozhassuk, fejleszteni tudjuk 

könyvtári szolgáltatásunk minőségét. A válaszadók látogatásuk végén önállóan töltötték ki a 

kérdőívet, de a felelősök készséggel segítettek, ha problémája volt a válaszadónak, de azt nem 

befolyásolhatták. A válaszadás önkéntes és névtelen volt. 

 

Mintavétel 

Összesen 65 db kérdőívet töltöttek ki a megkérdezettek. A kérdőívben (1. sz. melléklet) nyitott és zárt 

kérdéseket alkalmaztunk. A nyitott kérdésekre a felhasználó saját szavaival fogalmazhatta meg 

elvárásait, véleményét Nem minden kérdésre adott választ mindenki. Az összegyűjtött íveket 

összesítette Kisné Szalai Edina, diagramok formájában Erdélyi Tibor dolgozta fel. A szöveges 

válaszok összegyűjtése, csoportosítása is megtörtént.  

A válaszadók megoszlása 

Nemek megoszlásában a következő százalékokat kaptuk: 73% nő, 27 % férfi. 

A válaszadók életkorát tekintve vegyes képet kapunk, 17-88 év közötti személyek válaszoltak 

kérdéseinkre, 6 fő nem adta meg életkorát. 
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A kitöltők legmagasabb iskolai végzettsége főiskolai (40%) vagy középiskola (38%).   
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Munkaviszony és foglalkozás tekintetében 31% aktív dolgozó, 40% nyugdíjas, 27% egyéb (gyes/gyed, 

dolgozik és tanul, nappali tagozatos tanuló), 2% munkanélküli. 

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

személyek közül került ki, döntő többségében nők. 

A 8. és 9. nyitott kérdéseink a kedvelt könyvek témájára illetve a kedvenc könyvre vonatkoztak. 

Témaként sokan írták a romantikus, történelmi, klasszikus szépirodalom, életrajzi, romantikus fantasy 

regényeket. Kedvenc könyvként legtöbben klasszikus irodalmat írtak, illetve a fiatalabb korosztály a 

romantikus fantasy regények egy-egy kötetét, de megjelent kedvenc könyvként pl. Müller Péter 

Szeretetkönyv című könyve, Lackfi János: Milyenek a magyarok? és Stephen King regények is. 

Kisebb arányban soroltak fel a krimiket, illetve különböző szakkönyv témákat, mint pl. világháború, 

kézműves, pszichológia, útikönyvek, ismeretterjesztő könyvek. 

A vizsgálat legfontosabb eredményei, következtetései: 

A legtöbben havi, kétheti gyakorisággal látogatják könyvtárunkat. Ez adódhat abból, hogy a könyvek 

kölcsönzési ideje 1 hónap, a folyóiratoké 2 hét. Viszont elég magas százalékban (39%) csak  

kéthavonta vagy ennél ritkábban jutnak el hozzánk.  

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan jutnak el Könyvtárunkba, milyen közlekedési eszközt választanak 

a legtöbben. Az eredmények igazolják, hogy valóban kerékpárosbarát település vagyunk, hiszen a 

válaszadók 48%-a kerékpárral közlekedik. A helyi buszjáratot nagyon kevesen, csak 3% választja, 

pedig épületünk mellett van a buszmegálló. 

Szolgáltatásainkat ismerik a látogatók, és igénybe is veszik, legtöbben a kölcsönzést, reprográfiai 

szolgáltatásainkat, rendezvényeinket, folyóiratainkat, olvasótermünket és a könyvtárosok 

tájékoztatását ismerik és veszik igénybe. A kevesebb százalékot kapott szolgáltatásainkat kell 

megvizsgálni, jobban kommunikálni a lakosság felé (zenehallgatás, hangoskönyv kölcsönzés, Házhoz 

a könyvet, eTanácsadás, számítógépes adatbázis használata, helytörténeti részleg használata, 

közhasznú információk) 

Online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban – Szarvasi Digitális Könyvtár, Online katalógus, 

Honlap – nagy arányban kaptunk negatív válaszokat. Digitális könyvtárunkat 22%, az online 

22%

38%

40%

Legmagasabb iskolai végzettsége

a – 8 általános, 
vagy kevesebb

b – középiskola

c – főiskola, 
egyetem
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Melléklet: 

Kérdőívek 

Diagramok 

  



Igényfelmérő kérdőív         Kitöltése nem kötelező! 
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Kérdőívünkkel arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy Ön mit tud, hogyan vélekedik a könyvtárunkról. 
 
1. Milyen gyakran jár Könyvtárunkba? Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszoljon! 

1. hetente 
2. kéthetente 
3. havonta 

4. kéthavonta 
5. félévente 
7.Egyéb: ……………………………………………………… 

2. Hogyan tud eljutni Könyvtárunkba? Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszoljon! 
1. gyalogosan 
2. kerékpárral 
3. autóval 

4. helyi buszjárattal 
5. Egyéb módon: ........................................... 

3. 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. Zenehallgatás 
16. Hangoskönyv kölcsönzés 
17. Klubok látogatása 
18. eTanácsadás 
19. Színházjegy vásárlása 
20. Egyéb, éspedig: ............................................. 

 
4. A fenti szolgáltatások közül válassza ki azokat, amelyeket Ön szívesen igénybe venne vagy igénybe vesz! 

Kérjük, sorolja fel a fenti listából a szolgáltatások sorszámait! 
 

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

5. Használt-e már az otthonról, interneten keresztül elérhető szolgáltatásainkat? Kérjük, hogy a megfelelő kód 
bekarikázásával válaszoljon! 
 
5.1. Szarvasi Digitális Könyvtár (http://jadox.szarvas.monguz.hu) – ahol pl. helytörténeti könyvek és 1945 
előtti szarvasi folyóiratok olvashatóak. 

a – igen 
b – nem 

 

5.2. Online katalógus (http://opac3.szarvas.monguz.hu/ - ahol tájékozódhat a könyvtárunkban megtalálható 
könyvekről; félretehet, előjegyezhet, hosszabbíthat könyveket. 

a – igen 
b – nem 

 

5.3. Honlap (http://www.konyvtar-szarvas.hu/) – ahol mindent megtudhat könyvtárunkról, programjainkról. 
a – igen 
b – nem 
 

6. Hallott-e már a Házhoz a könyvet! szolgáltatásunkról (azoknak, akik fizikai állapotuk miatt személyesen nem 
tudnak eljönni a könyvtárba olvasnivalóért, de nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről)? Kérjük, 
hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszoljon. 

a - igen 
b – nem 
 
Ha igen, honnan értesült erről a szolgáltatásról?............................................................................................. 
 

http://jadox.szarvas.monguz.hu/
http://opac3.szarvas.monguz.hu/
http://www.konyvtar-szarvas.hu/


Igényfelmérő kérdőív         Kitöltése nem kötelező! 
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7. 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 az érdeklődési körömhöz szükséges információkat megtalálom. 
e – Ahol szolgálatkész, jól képzett, kedves könyvtárosok dolgoznak. 
f – Ahol színvonalas programokat, találkozókat szerveznek. 
g – Ahol csend van, és nyugodtan lehet olvasni. 
h – Ahol mindig történik valami izgalmas. 
i – Ahová eljöhetek az unokámmal is olvasni, társasjátékozni. 
j – Ahol hangulatos, barátságos a környezet. 

 

Az Ön – fentiektől eltérő - véleménye az ideális könyvtárról:...................................................................................  
 

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

8. Milyen témájú könyveket olvas szívesen? ...............................................................................................................  

9. Mi a kedvenc könyvének címe? ...............................................................................................................................  
 

10. Milyen rendezvényre jönne szívesen? Kérjük, hogy a megfelelő kód bekarikázásával válaszoljon. 
a - Író-olvasó találkozók 
b - „Úton” című rendezvénysorozat 
c - Családi rendezvény 
d - Számítógépes foglalkozás 
e - Csillagász Klub 
f - Ismeretterjesztő előadások 
g - Keresztrejtvényfejtő Klub 
h - Olvasókör 
i - Egyéb javaslat, ötlet:…………………………………………………..… 

 

11. 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:…………………………….. 

 

12. 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 – dolgozik 
 b – munkanélküli, munkát kereső 
 c – nyugdíjas 
 d – egyéb, éspedig:……………………………………..

Egyéb észrevétele, javaslata: 
 

 ...................................................................................................................................................................................  
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1. Könyvkölcsönzés, 
hosszabbítás, 

előjegyzés
11%

2. CD, DVD kölcsönzés, 
hosszabbítás

4%

3. Napilap, hetilap, folyóirat 
helyben használata, kölcsönzése

8%

4. Olvasóterem használata, 
helyben tanulás

8%

5. Könyvtárközi kölcsönzés
4%

6. Számítógépes adatbázis 
használata

4%

7. Tájékoztatáskérés könyvtárostól
7%

8. Közhasznú információk
3%

9. Helytörténeti részleg használata
3%

10. Rendezvényen történő 
részvétel

8%

11. Internetezés
8%

12. Fénymásolás, szkennelés, 
nyomtatás, spirálfűzés, laminálás

8%

13. Faxolás
5%

14. Házhoz a könyvet (idősek, 
betegek ellátása)

4%

15. Zenehallgatás
3%

16. Hangoskönyv kölcsönzés
3% 17. Klubok 

látogatása
4%

18. eTanácsadás
1%

19. Színházjegy vásárlása
3%

20. Egyéb
0%

3. Ismeretei szerint az alábbi szolgáltatások közül melyeket lehet igénybe 
venni a szarvasi Városi Könyvtárban?
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1. Könyvkölcsönzés, 
hosszabbítás, előjegyzés

24%

2. CD, DVD kölcsönzés, 
hosszabbítás
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3. Napilap, hetilap, folyóirat 
helyben használata, 

kölcsönzése
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4. Olvasóterem használata, 
helyben tanulás

7%

5. Könyvtárközi kölcsönzés
4%6. Számítógépes 

adatbázis használata
2%

7. Tájékoztatáskérés 
könyvtárostól

7%

8. Közhasznú 
információk
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9. Helytörténeti részleg 
használata

2%

10. Rendezvényen történő 
részvétel
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11. Internetezés
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12. Fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás, 
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12%

13. Faxolás
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14. Házhoz a könyvet 
(idősek, betegek 

ellátása)
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16. Hangoskönyv kölcsönzés
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17. Klubok 
látogatása

3%

18. eTanácsadás
2%

19. Színházjegy vásárlása
5%

4. A harmadik kérdés szolgáltatásai közül melyek azok amelyeket 
szívesen igénybe venne vagy igénybe vesz?
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5.2. Online katalógus
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a - igen
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6. Hallott-e már a Házhoz a 
könyvet! szolgáltatásunkról

a - igen

b - nem
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12%e – Ahol szolgálatkész, 
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f – Ahol színvonalas 
programokat, 
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szerveznek

9%

g – Ahol csend van, és 
nyugodtan lehet 

olvasni
11%

h – Ahol mindig 
történik valami 

izgalmas
2%

i – Ahová eljöhetek az 
unokámmal is olvasni, 

társasjátékozni
4%

j – Ahol hangulatos, 
barátságos a környezet

12%

7. Ön számára milyen az ideális könyvtár?
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10. Milyen rendezvényre jönne szívesen?

a - Író-olvasó találkozók

b - „Úton” című 
rendezvénysorozat

c - Családi rendezvény

d - Számítógépes 
foglalkozás

e - Csillagász Klub
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Klub
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d – Facebook
13%

e – Plakátok, 
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f – Helyi rádió
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g –
Ismerősöktől, 

barátoktól
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h –
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i –
Munkatársaktól

3%
j – Könyvtárból

10%

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


