
 

Könyvtárhasználói elégedettségvizsgálat a  

Tessedik Sámuel Múzeum és Városi Könyvtárban 

 

A válaszadók online módon, önállóan töltötték ki a kérdőívet. A válaszadás önkéntes és 

névtelen volt. Összesen 111 kérdőívet töltöttek ki válaszadóink 2014. november13. és 

december 27. között. 

 

Az összegyűjtött adatokat összesítettük, feldolgoztuk és ennek eredményét ismertetjük. Az 

értékelés során nyert hasznos információkat, kritikákat, javaslatokat, figyelembe vesszük 

szolgáltatásaink minőségének javítása, színvonalának emelése céljából. 

 

 

A kérdőív első három kérdése demográfiai adatokat kér: életkor, nem, iskolai végzettség. 

A kérdőívet kitöltők zöme 27 és 40 év közötti (32 %), a 41 és 62 év közöttiek 27%-ban, a 19-

26 évesek 22 %-ban válaszoltak kérdéseinkre.  

 

A nemek aránya tekintetében a nők száma több (80 %), ez abból a tényből adódhat, hogy a 

nők válaszadási hajlandósága nagyobb, ez egyébként tükrözi a könyvtárlátogatók arányát is. 

 

Az iskolai végzettség szerinti megoszlásban a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel 

rendelkezők vannak nagy százalékban (59 %), és 32 %-kal a középiskolai végzettségűek 

következnek, az életkorúknál fogva 6 % általános iskolai végzettségű. Szakmunkásképző és 

szakiskolai végzettséget egy válaszadó sem adott meg. 

 

A vizsgálat legfontosabb eredményei 

Ezután következtek a vizsgálat legfontosabb eredményei, a könyvtárhasználati kérdések. 

 

A válaszadóink többsége alkalomszerűen (42%) és havonta egyszer látogatja könyvtárunkat. 

 

Örömmel konstatáltuk, hogy a felsorolt szolgáltatások mindegyike kapott jelölést, tehát a 

válaszadók ismerik, igénybe veszik szolgáltatásainkat. A legtöbben a könyvek kölcsönzése, 

visszahozatala sort jelölték (107 db), 61 jelölést kapott a fénymásolás és a folyóirat olvasás is. 

Közel hasonló eredményt (30-38) kapott a rendezvényeken való részvétel, előjegyzés, 



szkennelés és az internet. Ennél kevesebben választották a katalógus használatát, könyvtár 

web oldalának böngészése, szakirodalom-kutatás, helybenhasználat, információkeresés (20-

24 db). Könyvtárközi kölcsönzés, számítógéphasználat, fax küldés, fogadás, könyvkötészeti 

szolgáltatások, színházjegy vásárlás (12-15 db) jelölés. A zenehallgatás, CD-, DVD 

kölcsönzés, eTanácsadás, munkaerő-piaci online adatbázis használata csupán csak 2-3 

jelölést kapott. 

 

A következő kérdések a könyvtárunkkal kapcsolatos elégedettséget vizsgálták több 

szempontot figyelembe véve. 

 

 Személyi tényezők tekintetében 

 

A válaszadók nagyon elégedettek munkatársaink szakmai felkészültségével és 

segítőkészségével. A tájékoztatás gyorsasága, és az olvasók egyéni igényeinek figyelembe 

vétele tekintetében a nagyon elégedett válaszadók száma 84, az elégedett 24 fő. A 

panaszkezelés módjával sort a legtöbben a nem tudom, nem érint választ jelölték meg, vagyis 

nem volt panaszuk. 

 

Könyvtári dokumentumok tekintetében 

 

A könyvtári állomány összetételével, naprakészségével a legtöbben elégedettek. Az állomány 

kereshetőségével, a polcokon való renddel és a kölcsönzés időtartamával nagyon elégedettek.  

 

Tárgyi tényezők tekintetében 

 

A tárgyi tényezők közé soroltuk a számítógépeinket, ezek mennyiségével, minőségével 

kapcsolatban a legtöbben nem érintettek. A könyvtár belső tereivel, berendezésével, az 

útbaigazító táblákkal, megközelíthetőséggel a többség elégedett. A legtöbb válaszban negatív 

megítélést kapott a könyvtár külső állapota. 

 

Egyéb tényezők tekintetében 

Egyéb tényezők: könyvtári terek tisztasága, nyitva tartás, szolgáltatások díjszabása, könyvtár 

rendezvényei, híreinek elérhetősége. Az összes tényező tekintetében a nagyon elégedett (60-

65 fő) és elégedett (43-46 fő) vélemény a jellemző. A könyvtár híreinek elérhetőségével 

kapcsolatban 4 fő az inkább elégedetlen választ jelölte meg. 



 

Online szolgáltatások tekintetében 

A könyvtár honlapját a válaszadóink 83-an ismerik és elégedettségüket fejezték ki. Online 

katalógusunkat és a Szarvasi Digitális Könyvtárat kitöltőink kb. 50 % elégedetten használja. 

Könyvtárunk a Facebookon is elérhető, a válaszadók közül 59-en pozitívnak értékelték. 

Kamaszoknak szóló oldalunk (www.szarvasikamasz.hu) kevésbé ismert, ez adódik abból, 

hogy a válaszadók életkora nem fedi az oldal célközönségét. 

 

Az elégedettségi kérdések után feltettünk néhány fejlesztésre irányuló kérdést. 

 

A könyvtári állomány tekintetében a válaszadók szerint a szépirodalmi, ismeretterjesztő-, 

idegennyelvű-, és gyermek könyveket kell elsősorban fejleszteni. 

 

A legtöbb embernek a könyvtárban tett látogatása során értesül a nálunk történő 

eseményekről, változásokról. A könyvtárostól, a könyvtári tájékoztató anyagokból szereznek 

információt. 

Eseményeink reklámozása terén következő helyen az interneten való közzététel végzett.  

 

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a válaszadóktól. 

 

„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.” 

 

„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!” 

 

 

http://www.szarvasikamasz.hu/


 

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

 

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 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” 

 

„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 túlhívogató 

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!” 

 

„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 

időtartamának meghosszabbítására. Köszönöm, hogy könyvtárukban otthon érzem magam és 

mindig számíthatok a segítségükre.” 

 



„Maximálisan meg vagyok elégedve. ez a mi kisvárosi könyvtárunk bármely országosan nagy 

hírnévre tett szert könyvtárral 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.” 

 

„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.” 
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