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Könyvtárhasználati online kérdőív kiértékelése 

A kérdőív célja: 

- használóink elégedettségének mérése 

A kérdőív kitöltésének módja: 

-  A kérdőív típusa: online 

- Válaszadók kiválasztása: véletlenszerű 

- A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt. 

A felmérés időpontja: 

2014.11.13 – 2014.12.27. 

A felmérés folyamata:  

Honlapon, Facebookon, e-mailen keresztül kértük meg a könyvtárhasználókat a kérdőív kitöltésére. 

A kérdőív értékelése 

A kitöltött kérdőívek adatait összesítettük, táblázatban, diagrammal bemutatjuk.  

A kitöltött és feldolgozott kérdőívek száma: 111 db 

DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK: 

Életkor 

Életkor megoszlás Db 
 

Százalék 

14 év alatti 2 
 

2% 

14-18 év között 7 
 

6% 

19-26 év között 24 
 

22% 

27-40 év között 35 
 

32% 

41-62 év között 30 
 

27% 

63 éves és idősebb 8 
 

7% 

nincs válasz 4 
 

4% 

Össz: 110 
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Nem 

Nemek megoszlása Db           % 

Nő 89 80% 

Férfi 22 20% 
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Iskolai végzettség szerinti megoszlás  
     Db 

általános iskola 7 6% 

szakmunkásképző, szakiskola 0 0% 

középiskola 36 32% 

főiskola, egyetem 66 59% 

nincs válasz 2 2% 

 
111 100% 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI KÉRDÉSEK 

1.Milyen rendszeresen látogatja a szarvasi Városi Könyvtárat? 

 
DB Százalék 

naponta 2 2% 

hetente egyszer 3 3% 

hetente többször 2 2% 

havonta egyszer 31 28% 

havonta többször 21 19% 

félévente 5 5% 

alkalomszerűen 47 42% 
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2. A könyvtár mely szolgáltatásait vette már igénybe? 

 
Db 

újság-, folyóirat olvasás 61 

könyvek kölcsönzése, visszahozatala 107 

előjegyzés 31 

könyvtárközi kölcsönzés 18 

elektronikus adatbázis, katalógus használata 25 

internetezés 30 

számítógéphasználat 17 

számítógépes utószerkesztés könytáros segítségével 4 

zenehallgatás 3 

CD, DVD kölcsönzés, visszahozatal 3 

fénymásolás 61 

szkennelés 30 

fax küldés, fogadás 12 

könyvkötészeti szolgáltatások 12 

rendezvényeken való részvétel 38 

klubok látogatása 16 

könyvtár web-oldalának böngészése 24 

szakirodalom-kutatás, témafigyelés 20 

tanulás, feladatok megoldása, helyben használat 23 

információkeresés 22 

eTanácsadás 2 

munkaerő-piaci online adatbázis 2 

játékok 5 

színházjegy vásárlás 15 

egyéb 0 
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3.A. Mennyire elégedett könyvtárunkkal? Személyi tényezők tekintetében 
 

 

Nem tudom, nem használom, 
nem érint Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen Elégedetlen 

Munkatársaink szakmai felkészültségével 3 84 24 0 0 

Munkatársaink segítőkészségével 0 97 13 1 0 

Tájékoztatás gyorsaságával 1 76 32 0 2 

Olvasók egyéni igényeinek figyelembe vételével 5 71 33 2 0 

Panaszkezelés módjával 53 38 18 1 1 
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3. B. Mennyire elégedett könyvtárunkkal? Könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, stb.) tekintetében 

 

Nem tudom, nem használom, 
nem érint Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen Elégedetlen 

Az állomány összetételével 3 29 68 11 0 
Az állomány  naprakészségével (elegendő-e a friss 
irodalom) 5 24 59 23 0 
Az állomány áttekinthetősége (kereshetőség, rend a 
polcokon) 4 52 49 6 0 

A kölcsönzés időtartamával 2 68 35 4 2 
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3.C. Mennyire elégedett könyvtárunkkal? A tárgyi tényezők tekintetében 
    

 

Nem tudom, nem 
használom, nem érint Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen Elégedetlen 

A számítógépek mennyiségével 63 17 25 5 1 

A számítógépek minőségével, felszereltségével 61 21 22 6 1 

A könyvtár külső állapotával 3 12 47 36 13 

A könyvtár belső állapotával, berendezésével 3 18 62 24 4 

A könyvtári terek elrendezésével, beosztásával 4 22 71 11 3 

Olvasási, tanulási körülményekkel 25 25 49 10 2 
Megközelíthetőséggel (akadálymentes bejutás, 
közlekedés, parkolás) 5 43 54 6 3 

Útbaigazító táblákkal (jelek, feliratok) 12 27 61 7 4 
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3. D. Mennyire elégedett könyvtárunkkal? Egyéb tényezők tekintetében 

 

Nem tudom, nem használom, nem 
érint Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen Elégedetlen 

Könyvtári terek tisztaságával 1 65 43 2 0 

Nyitva tartással 2 60 46 2 1 

Szolgáltatások díjszabásával 3 63 43 1 1 

A könyvtár híreinek elérhetőségével 10 53 43 4 1 

A könyvtár rendezvényeivel 21 55 34 0 1 
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3.E. Mennyire elégedett könyvtárunkkal? Online szolgáltatások tekintetében 
    

 

Nem tudom, nem 
használom, nem érint Nagyon elégedett Elégedett Inkább elégedetlen Elégedetlen 

Könyvtárunk honlapja (www.konyvtar-szarvas.hu) 24 42 41 4 0 

Online katalógus 42 36 30 3 0 

Szarvasi Digitális könyvtár 55 30 24 2 0 
Facebook oldalunk 
(www.facebook.com/varosikonyvtarszarvas 51 28 31 1 0 
Kamaszoknak szóló oldalunkkal 
(www.szarvasikamasz.hu) 75 23 12 1 0 
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4. Véleménye szerint könyvtárunk melyik állományegységét kellene elsősorban 
fejleszteni? 

 
Db % 

szépirodalmi könyvek 52 26% 

ismeretterjesztő (szak-)könyvek 50 25% 

CD-k (könnyű-, komolyzene, hangoskönyv) 14 7% 

DVD-k 9 4% 

gyermek- és ifjúsági könyvek 23 11% 

helyismereti gyűjtemény 12 6% 

idegennyelvű könyvek 30 15% 

Egyéb: 11 5% 

 
201 100% 

 

 

5. Általában honnan szerez tudomást a könyvtárban történő 
eseményekről, változásokról? 

 
Db % 

ismerősök, családtagok révén 36 13% 

könyvtáron belüli tájékoztató anyagokból 41 15% 

könyvtárosoktól 54 19% 

helyi újságokból 22 8% 

helyi televízióból, rádióból 22 8% 

internetről, a könyvtár honlapjáról, Facebook-ról 70 25% 

meghívóból (e-mail, levél) 32 12% 

Egyéb 
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6.Végezetül kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, véleménye van 

könyvtárunkról, ossza meg velünk, hogy a későbbiekben az Önök igényeinek 

megfelelően tudjuk alakítani szolgáltatásainkat. 

 

„Köszönöm a munkájukat. Sok sikert!” 

 

„Leginkább  a  könyvtár  zsúfoltsága  zavar. 

  Nagyon  közel  vannak  a polcok  egymáshoz , ezáltal  nehézkes  a  keresgélés   

köztük , de  van  aminek  a  magassága  teszi  lehetetlenné   az  elérhetőséget.” 

 

„Nagyon szeretjük a kézműves foglalkozásokat (Húsvét, Karácsony előtt) és az 

előadásokat, könyvbemutatókat(Schéffer Erzsébet)” 

 

„Örülök, hogy a könyvtári tagok sorába tartozom. Családias, segítőkész, szakmailag 

jól felkészült csapat segít mindig a könyvkeresésben. Még sosem csalódtam az 

általuk ajánlott olvasmányban.” 

 

„Nagyon szép a téli dekoráció!” 
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„Köszönöm szépen a lelkes, hozzáértő könyvtárosok segítségét. A jövőben is élek a 

lehetőséggel!” 

 

„Nagyon jól működik az olvasószolgálat, nagyon segítőkészek a könyvtárosok. „ 

 

„Érdekes rendezvények vannak, melyek közül mindenki talál kedvére valót.” 

 

„Ha nem tudtam elolvasni a kölcsönzött könyvet a határidőig, kérhettem 

hosszabbítást. Jó, hogy nem kellett abbahagynom egy igen hosszú szépirodalmi mű 

olvasását.” 

„Szuper munkatársak, akik felkészultek és nem utolsó sorban nagyon segítokészek.” 

 

„Gratulálok Mindannyiuknak!” 

 

„Koszonet mindenért!” 

 

„Amennyiben megoldható lenne, úgy gyakrabban látogatnák el, ha a város 

központibb épületében lenne a könyvtár. Több szolgáltatását tudnám igénybe venni, 

mint pld. fénymásolás,szkennelés, CD-DVD kölcsönzés 

Költözzön végre vissza a Mittrovszki kastélyba!” 

 

:) 

 

„A könyvtárosok segítőkészsége, empátiája szuper!” 

 

„A könyvállomány nagyobb része régi kiadású  könyv, jó lenne ha ez az arány 

erőteljesebben tolódna az újabb kiadványok felé. A szakkönyvek esetében ez 

fokozottan érezhető. 

Az újdonságok állványa jó eszköz a figyelem felhívásra. „ 

 

„Mindent összevetve szeretek a könyvtárba járni, ott mindig találok jó szót írva és 

kimondva is. Köszönöm.” 

 

„Meg vagyok elégedve a szolgáltatásokkal.” 
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„Véleményem szerint lehetne több ifjúsági irodalmi könyv,mint például Vörös 

pöttyös könyvek.” 

„A mi családunk Békéscsabáról jár át Szarvasra, mégis találunk olyan könyveket, 

amikkel a megyeszékhelyen nem találkozunk. A könyvtárosok rendkívül 

segítőkészek, türelmesek, kedvesek, ezért a távolság ellenére viszonylag gyakran és 

örömmel látogatunk ide. Azt sajnáljuk, hogy az épület a város félreeső zugában van 

és külsőleg nem túl hívogató létesítmény, viszont annál meghittebb belül. Mindig 

kedves ismerősként köszöntenek minket a könyvtárosok, mintha helyiek lennénk, ez 

a szívélyesség számunkra nagyon vonzó. 

Köszönjük az egész éves munkájukat! 

Kulcsár család” 

 

„Az épület felújítása kívül-belül jó lenne. 

Mind az intézmény, mind pedig a benne dolgozók megérdemelnék, hogy vagy egy 

korszerűbb épületbe kerüljenek, vagy pedig egy teljes körű felújítást tegyen 

lehetővé számukra a fenntartó/város. 

Kapjon méltó helyet a város szívében és megfelelő elismertséget,úgy,ahogyan régen 

volt. 

Szurkolok, hogy végre minél hamarabb jobb, tágasabb és modernebb épületbe 

kerülhessen a könyvtár, mert ez a jelenlegi helyszín és épület nem méltó hozzá!” 

 

„Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak a könyvek ( kötelező olvasmányok ) 

kölcsönzési idtartamának meghosszabbítására.Köszönöm, hogy könyvtárukban 

otthon érzem magam és mindíg számíthatok a segítségükte. Tisztelettel: Dr. 

Hanyecz Vincéné” 

 

„Maximálian meg vagyok elégedve. ez a mi kisvárosi könyvtárunk bármely 

országosan nagy hírnévre tet szert köyvtárral felvehetné a versenyt.” 

 

„Nagyon elégedett vagyok,mindig kedvesek az alkalmazottak,ez a legfőbb pozitívum 

számomra. 

Szerintem rugalmasak es segítőkészek.  

Valamint a könyvek sokszínűsége, legfőképpen abban a témában, ami engem 

érdekel.” 
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„Hálás vagyok azért,mert a könyvtári alkalmazottak személyes kapcsolatra 

törekszenek a látogatókkal és nem kiszolgálandó ügyfeleknek tekintik. 

Segítőkészségük kiemelkedő, még nem tudtam olyat kérni, amiben ne próbáltak 

volna segíteni. Itthon sok könyvünk van, csak a drágább és ritkább kiadványokat 

szoktam kölcsönözni.” 

 

„Hálás vagyok a türelmes és rugalmas határidő kezelésért. Örülnék, ha a könyvtár 

újra a városközpontban lenne, egy erre méltóbb épületben. 

A könyvtár szolgáltatásaival maximálisan - gyorsasággal, kedves kiszolgálással, 

figyelmességgel, barátságos környezettel nagyon elégedett vagyok. 

 

Köszönettel Sné Zsuzsika” 

 

 

Szarvas, 2015. április 18. 


