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Könyvtárhasználói elégedettségvizsgálat a Tessedik Sámuel Múzeum és 

Szárazmalom, Városi Könyvtárában 

2016. március 7. – 2016. április 9. 

 

 

A felmérés helyszíne: 

A használók igényeinek, szokásainak, elégedettségének kérdőíves mérését a Tessedik Sámuel 

Múzeum és Könyvtár intézmény Városi Könyvtár szervezeti egységének felnőtt részlegében végeztük 

el. A könyvtári rendszerről alkothattunk képet és elemeztük az eredményeket, hogy 

kamatoztathassuk azokat a szolgáltatások tervezésekor. 

A mérés módszere: 

2016. március 07-től április 09-ig, 27 munkanapon, 5 hét alatt került sor a felmérésre. A napi nyitva 

tartás idejében belépők kaptak kérdőívet, melyet távozáskor adtak vissza kitöltve. A kiszolgálandó 

közönség minden rétegére és korosztályára vonatkozóan gyűjtöttünk adatokat. Harmadik 

felmérésünk során személyes kérdezés alkalmával azokra igyekeztünk fókuszálni, akik bejönnek a 

könyvtárba. A kérdőívben (melléklet) nyitott és zárt kérdéseket alkalmaztunk. A nyitott kérdésekre a 

felhasználó saját szavaival fogalmazhatta meg elvárásait, véleményét. Először a könyvtárosokat és a 

kérdezőket készítettük fel, majd használókat szólítottuk meg. A kérdőíveket felváltva 1-1 fő adta át az 

érkezőknek, akik közcélú foglalkoztatottként tevékenykedtek az intézményben. Kérték 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 és adták vissza. A kérdezők készséggel segítettek, ha problémája volt a válaszadónak, de azt 

nem befolyásolhatták. A válaszadás önkéntes és névtelen volt. 

Mintavétel: 

Összesen 124 kérdőívet töltöttek ki a szolgáltatásainkat igénybe vevő használók, ügyelve arra, hogy 

az ismétlődő látogatások alkalmával nem töltettünk ki újra kérdőívet. Nem minden esetben 

válaszoltak minden kérdésre. Többször előfordult, hogy azok a megszólított látogatók, akik csak egy-

egy fénymásolatért, faxküldésért „ugrottak be”, nem vették át a felkínált kérdőívet, időhiányra 

hivatkozva. Néhányan azok közül, akik csak visszahozták a könyvet és nem szándékoztak kölcsönözni 

szintén visszautasították a válaszadást ilyen indokkal. 

Az összegyűjtött mintát először Google űrlapban összesítettük, majd oszlopdiagramban dolgoztuk fel 

(melléklet) a válaszadók számának megtartása mellett.  

A válaszadók megoszlása: 

Életkor szerint: 1930-1939 születettek 2%, 1940-1949 születettek 10%, 1950-1959 születettek 14%, 

1960-1969 születettek 14%, 1970-1979 születettek 14%, 1980-1989 születettek 15%, 1990-1999 
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születettek 22%, 2000-2009 születettek 4%, nem válaszolt 5% Legtöbb látogató a később 

felsoroltaknak megfelelően az aktív dolgozók és tanulók korosztályából jelent meg. Átlag életkor: 42 

év. 

Nemek megoszlása: férfi 21,1%, nő 78,9%. Nők aránya magasabb és emelkedett a korábbi méréshez 

képest, amely a regisztrált használók arányát áttekintve is megegyezik ezzel az eredménnyel. 

Legmagasabb iskolai végzettség: 8 általános 7,5%, megkezdett vagy középiskola 47%, megkezdett 

vagy felsőfokú 66% Legtöbb látogató felsőfokú végzettségű volt.  

Munkaviszony és foglalkozás: Nappali tagozatos tanuló 17,4%, főállású alkalmazott 29,8%, önálló, 

vállalkozó  5,8%, munkanélküli-munkát kereső 8,3%, közcélú foglalkoztatott 5%, tartósan beteg-

rokkant-leszázalékolt 6,6%, nyugdíjas 21,5%, gyes-gyed 4,1%, egyéb 2,5% 

Legtöbb látogató a felsoroltaknak megfelelően az aktív dolgozók és tanulók korosztályából jelent 

meg. Munkaviszonyt tekintve a főállású alkalmazott volt nagyobb arányban a nappali tagozatos 

tanuló és a nyugdíjasok mellett. Korábbi mérés alkalmával a nyugdíjasok száma volt a magasabb. 

A vizsgálat legfontosabb eredményei 

Könyvtárhasználatra vonatkozó kérdések: 

Látogatások gyakorisága: 1,6% naponta, 11,3% hetente többször, 11,3% hetente egyszer, 15,3% 

kéthetente, 29% havonta, 21,8% ritkábban mint havonta A válaszadók jelentős része havonta jön a 

könyvtárba, ezek a látogatások nagy valószínűséggel a kölcsönzések miatt történnek. A hetente és 

hetente többször látogató a folyóirat olvasás és reprográfiai szolgáltatások igénybe vétele miatt 

fordult elő. Ezt igazolja alább a szolgáltatások igénybevételének mérése. 

Szolgáltatások igénybevétele: A napi szinten igénybe vett szolgáltatások a kölcsönzés, fénymásolás, 

napilapok helyben használata, fénymásolás, nyomtatás, internetezés, szkennelés. A felsorolt további 

szolgáltatások kihasználtsága megfelel az általunk alkotott véleménnyel. Nincs igény 

zenehallgatásra. 

Nem kapta meg keresett dokumentumot 23,6%. Ezután 60,7%-ban éltek az előjegyzés lehetőségével 

és 21,4-21,4%-ban könyvtárközi kölcsönzés vagy hasonló könyv ajánlásával lett az olvasó kiszolgálva. 

Kérdezettek 16%-a más megoldások lehetőségét használta ki. 

Munkatársaink vagyis személyi tényezők értékelésében: szakmai felkészültség, segítőkészség, 

gyorsaság, pontosság, egyéni igények figyelembevétele, panaszkezelés módja szempontoknál 90%-os 

arányban kaptuk a nagyon elégedett válaszokat.  

Könyvtári állomány értékelésében: állomány összetétele, állomány naprakészsége az inkább 

elégedett (45%) és a nagyon elégedett között (47%) mozog a skála. Az állomány áttekinthetősége, 

kölcsönzés időtartama tekintetében az inkább elégedett (21%) és a nagyon elégedett között (76%) 

mozog a skála. Az állomány tekintetében jó a megelégedettség, de az áttekinthetőség még 

javításokra vár. Friss irodalommal történő gyarapítás kevésbé észrevehető az állomány zsúfolt 

elhelyezkedése miatt. A megszabott kölcsönzési idő megfelelő. 
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Tárgyi tényezők tekintetében: A számítógépek mennyisége és minőségével 60%-ban nagyon 

elégedettek a válaszadók. A könyvtár külső- (32%) belső- (49%) állapotával, elrendezésével (54%), 

olvasási-tanulási körülményekkel (60%) már kisebb arányban kaptunk nagyon elégedett válaszokat. 

Elégedetlenségre adnak okot a körülmények (külső állapot), megközelíthetőség és a terek elrendezése 

pl. a polcrendszerek sűrű elhelyezése, áttekinthetőség, zsúfoltság. 

Egyéb tényezők tekintetében: a tisztaság, nyitva tartás, szolgáltatások díjszabása, híreink 

elérhetősége, honlap megjelenése és tartalma, mind 80%-ban kapott nagyon elégedett választ. 

Az értékelés indoklásával 14 alkalommal éltek a válaszadók: 

-  külső állapot, jó, max festés 
- a honlapot nem szoktam nézni 
- nem tehetnek róla, kár, hogy nincs felújítva 
- még nem látogattam a honlapot 
- kicsi, szűk belsőtér, zsúfoltság 
- a régi helyet fel kellene újítani, az a városközpontban van, nagyobbak a belső terek 
- nem használom a számítógépet 
- nem használom a számítógépet 
- még nem volt panaszom 
- klub szervezéséhez jó lenne több gép 
- kihagyott válaszok oka: nem igényelt szolgáltatás 
- nagyon felkészült, segítőkész, odafigyelő munkatársak 
- nagyon kívül helyezkedik el a város központjától, sokak számára sokkal nehezebb a könyvtár gyakori 
látogatása 
- Nyáron rendkívül meleg, nincs klíma? 
 

Változtatásokra a 124 válaszadó közül 52 javasolt: 
 
Olyan helyen legyen, ami a városközponthoz közelebb lenne. Esetleg más épület. 
Több új könyvet szívesen látnék 
Semmit, mert barátságos, csendes, ideális könyvtár 
Nem változtatnék semmit 
A nyári hőségben légkondicionáló berendezésre lenne szükség 
A központba és nagyobb impozánsabb épületbe helyezném át 
Külső megjelenés 
semmit 
A város központba tenném a könyvtárat 
Méltóbb helyre való költöztetés (Mitrovszky kastély) 
Több idegen nyelvű könyvre, anyagra lenne szükség 
Bővíteném a frissen megjelent könyvek számát és a berendezést is korszerűsíteném 
hosszabb nyitvatartás 
A helyszínt 
Esetleg (több) olvasószoba 
Beköltöztetném a város központjába 
épület felújítás 
Helyszűke és zsúfoltság megszüntetése. Tágasabbá, áttekinthetőbbé tenni és a legalsó polcokat 
megszüntetném, azokat, amelyek a padlótól indulnak 
Számomra tökéletes 
Néprajzi ihletésű könyvek szélesebb választékát, főleg a magyar pásztorélet és az uradalmi cselédek élete a 
mindennapokban 
Még nem gondolkodtam rajta 
Több számítógép szükséges 
A helyszínt 
Szebb, nagyobb épületben igényesebben lehetne berendezni 
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Központibb helyre költöztetném 
A könyvtár helye lehetne a városközpontban 
Úgy nagyon jó, ahogy van 
Földrajzi elhelyezkedést 
Több szakkönyv és szépirodalom lenne fontos az én tanulmányaimhoz- Pl. Dosztojevszkijtől nagyon kevés mű 
van meg, ami szerintem alapműveltség. 
Épület felújítás, modernizálás 
Több új könyvet kellene vásárolni 
Még több kisgyermekes program 
Épület elhelyezkedése, város központban legyen 
Többféle rendezvényt szeretnék. Író-olvasó találkozókat szélesebb körből. 
Semmit 
csokiszökőkutat működtetnék 
A polcok közötti tereket növelném. 
Semmit 
Épület felújítás 
A régi belvárosi helyen mindenki számára ideális volt. Függetlenül az évszaktól, idősek számára is optimálisabb 
volt a táv. 
Egy közművelődési könyvtár mindenki által könnyen elérhető legyen, tehát a városközpontban a helye. 
Elégedett vagyok vele 
Több új könyv spiritualitás, ezotéria témában. Egyre többen érdeklődnek eziránt, de inkább régebbi könyvek 
vannak. 
Nincs ilyen 
Közelebb helyeztetném a város központjához 
Visszatenném a régi helyére 
 
 

Milyen szolgáltatásokkal bővítenék a kínálatot? 

Elégedett vagyok a szolgáltatásokkal 
online könyvek 
szerintem elegendőek a szolgáltatások 
A jelenlegi szolgáltatások megfelelőek 
napi felolvasásokkal 
Idegen nyelvű, könyvek, folyóiratok, magazinok 
Több író-olvasó előadást szerveznék 
névjegykártya készítés 
Személy szerint semmivel, én megkapom amire szükségem van 
Újabb könyvek beszerzése 
Előadás, filmvetítés 
A szolgáltatások rendkívül széleskörűek 
e-könyvek elérése 
Szerintem minden a rendelkezésre áll. 
Semmivel 
Fiataloknak szóló programok, lehetőségek 
Foglalkoztatottság, pl: kézműves foglalkoztatás, rajzi foglalkoztatás 
Több friss irodalommal akár hazai, akár külföldi íróktól. 
Fotóklub 
Semmilyennel. A könyvtár jól felszerelt és naprakész 
 

Olvasói igények felmérése. Ki mit olvasna szívesen, mivel bővítené a könyvállományt?! 
 

Könyvtárunk mely állományegységét kellene fejleszteni? : javasolt fejlesztendő állományrészek  az 

ismeretterjesztő könyvek 33 %, szépirodalom és idegennyelvű gyűjtemény 24,7%, gyermek- és 
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ifjúsági könyvek 23,7% Korábbi méréssel összehasonlítva ugyanazok az elvárások ugyanolyan 

mértékben merültek fel. 

Információszerzés a könyvtári eseményekről legnagyobb mértékben a könyvtárosoktól ered, mint a 

korábbi mérés alkalmával is. A többi felsorolt lehetőségek egyformán esnek latba hírforrásként. 

Legnagyobb igény író-olvasó találkozó és könyvbemutató iránt mutatkozott 17,3 – 16,4%-ban, ezután 

a Könyvtárak Éjszakája, kiállítás, ismeretterjesztő előadás következik az igények sorában. A további 

felsorolt rendezvények megközelítően egyforma hangsúlyt kaptak az igények között. 

Észrevételek, vélemények a könyvtárról: 

Köszönet a dolgozók segítségéért! 
Nagyon meg vagyok elégedve mindennel 
Szeretjük a könyvtárat :) 
Több ifjúsági regény 
Nagyon elégedett voltam a múltban kiválasztott és házhoz szállított irodalmi regényekkel. Sok segítséget és 
támaszt jelentett számomra ezeknek a könyveknek az olvasása. Köszönöm így utólag is. 
A számítógépes tanfolyamoknak örülök, szeretném, ha folyamatosan lennének. 
Részemről a klasszikus szépirodalmi regényeket szeretném még bővebben, részletesebben megtalálni. A 
magyar, a francia és az angol írók remekeit részesítem előnyben, ezeket keresem. 
Köszönöm, a munkatársak segítőkészségét, ötleteiket arra, hogy mit olvassak! 
nagy örömünk lenne sokak nevében, ha a régi méltó helyére kerülhetne vissza a könyvtár a központba 
(Mittrovszky kastély) 
Könyvtár állományának bővítése 
Örülnék neki, ha ismert hazai írók látogatnának el a könyvtárba. 
Köszönöm a mindenkori gyors segítséget. További jó munkát kívánok az intézmény dolgozóinak. 
A szolgáltatásokkal szerintem mindenki elégedett, a könyvtár megközelíthetősége az, amin változtatni kéne, 
lehetne. Zeneiskola épülete tökéletes volt. 
Én szeretem ezt a könyvtárat, ezért is látogatom amilyen gyakran csak tudom. A könyvtár munkatársai mindig 
kedvesek és segítőkészek, türelmesek. 
Régi olvasó vagyok, a nem túl ideális helyszín ellenére hangulatos, bensőséges a légkör. 

 

A felmérés célja a könyvtárhasználati szokások változásának és az elvárt fejlődési lehetőségeknek a 

feltárása volt. Arra törekedtünk, hogy ez a vizsgálat beépüljön intézményünk minőségbiztosítási 

folyamatában a korábbi méréssel való összehasonlító elemzés alapján. Kiemelten fejlesztésre és 

javításra váró terület a könyvtár külső- belső állapota, könyvtári terek elrendezése, dokumentum 

beszerzés mértéke. Ezen területekre kapott eredményeket megerősítette a nyitott kérdésekre 

megfogalmazott vélemények is. Fontos, hogy az intézmény egészét érintő kérdésekről a fenntartó, a 

dolgozó és az érintetek megfelelő módon szerezzenek tudomást. 

A felmérés lebonyolítását és értékelését végezte Fabó Lászlóné és Szloszjár Edit.  

Kérdőívek kiosztásában és begyűjtésében közreműködtek: Adamik Andrea és Laluska Tímea 

közfoglalkoztatottak. 

Szarvas, 2016. április 20. 
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Mellékletek 
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3. Előfordult-e ma, vagy a közelmúltban, hogy könyvtárunkban valamilyen keresett dokumentumot 

nem kapott meg? 

 

 

4.1. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Munkatársaink szakmai felkészültségével 

 

4.2. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Munkatársaink segítőkészségével 

 

  

0 20 40 60 80 100 

igen 

nem 

igen  29     23.6% 

nem   94      76.4% 
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4.3. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Tájékoztatás gyorsaságával 

 

 

4.4. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Tájékoztatása pontossága 

 

4.5. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Olvasók egyéni igényeinek figyelembe vételével 

 

4.6. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Panaszkezelés módjával 
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4.7. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Az állomány összetételével 

 

4.8. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Az állomány naprakészségével (elegendő friss irodalom) 

 

4.9. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Az állomány áttekinthetősége (kereshetőség, rend a 

polcokon) 

 

4.10. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A kölcsönzés időtartamával 
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4.11. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A számítógépek mennyiségével 

 

4.12. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A számítógépek minőségével, felszereltségével? 

 

4.13. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A könyvtár külső állapotával 

 

4.14. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A könyvtár belső állapotával, berendezésével 
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4.15. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A könyvtári terek elrendezésével, beosztásával 

 

 

4.16. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Olvasási, tanulási körülményekkel 

 

4.17. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Megközelíthetőséggel (akadálymentes bejutás, 

közlekedés, parkolás) 

 

4.18. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Útbaigazító táblákkal (jelek, feliratok) 
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4.19. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Könyvtári terek tisztaságával 

 

 

4.20. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Nyitva tartással 

 

4.21. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Szolgáltatások díjszabásával 

 

4.22. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? A könyvtár híreinek elérhetőségével 
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4.23. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Könyvtár honlapjának megjelenésével 

 

 

4.24. Mennyire elégedett Könyvtárunkkal? Könyvtár honlapjának tartalmával 
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10. Milyen rendezvényeken venne részt a Könyvtárunkban? 
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Internet Fiesta
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Kiállítás

Helyismereti adatbázis bemutatása

Számítógépes tanfolyam

E-ügyintézést segítő programok

Könyvtári Napok

Fotóklub

Társasjáték Klub

Csillagász Klub

Diafilmvetítés

Játszóház, gyermekmegőrző

Bábszínház előadás

Családi programok
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