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Online könyvtárhasználói elégedettségvizsgálat a Tessedik Sámuel Múzeum 

és Szárazmalom, Városi Könyvtár online szolgáltatásairól 

2016. április 18. – 2016. május 17. 

 

 

A felmérés célja: 

Könyvtárunkban az elmúlt években informatikai fejlesztések valósultak meg. Ezeknek köszönhetően 

elkészült a honlapunk, katalógusunk online felületen is elérhető. Digitalizált helytörténeti 

dokumentumaink közzétételére a Szarvasi Digitális Könyvtárat használjuk. Programjaink, 

rendezvényeink promotálására, hírek, információk megosztására Facebook oldalt hoztunk létre az 

elmúlt évben. A www.szarvasikamasz.hu oldal a szarvasi fiataloknak szóló információs oldalt 

folyamatosan fejlesztjük az igényekhez igazítva. 

Az online szolgáltatásaink ismeretéről, használatáról szerettünk volna képet kapni, illetve 

véleményeket, észrevételeket vártunk a további fejlesztésekhez. 

A mérés módja: 

2016. április 18-tól május 17-ig, 4 hét alatt került sor a felmérésre. A kérdőívet a Google Űrlap 

segítségével készítettük, gyűjtöttük és rendszereztük. A kérdőív kitöltésére való felhívás a honlapon, 

Facebookon, e-mailen keresztül történt. Honlapunk kezdőlapján 4 héten keresztül folyamatosan fent 

volt a felhívás. A Facebook oldalunkon is kértük a követőinket, hogy töltsék ki a kérdőívet. Azoknak 

az olvasóinknak, akik a könyvtári beiratkozáskor megadták e-mail címüket, e-mailben küldtük ki az 

online űrlapot. A válaszadás önkéntes és névtelen volt. 

Mintavétel: 

Összesen 99 válasz érkezett vissza. Az online kérdőíveket a Google Űrlap segítségével rendszereztük. 

Néhány demográfiai kérdés után a Könyvtár online szolgáltatásairól tettünk fel kérdéseket: Használja-

e? Ha igen, milyen gyakran? 

A válaszadók demográfiai megoszlása: 

Életkor szerinti megoszlás: 

7-16 éves   5% 

17-26 éves 10% 

27-36 éves   8% 

37-46 éves 23% 

47-56 éves   9% 

57-66 éves 10% 

67-76 éves   5% 

77-86 éves   1% 

nincs válasz 29% 

http://www.szarvasikamasz.hu/
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Az online kitöltők közül a legtöbben nem adták meg korukat (29 %), a születési évüket megadok 

közül a legtöbb válaszadó a 37-46 éves kor közötti volt (23%), 10-10 % a 17-26 éves, és a 57-66 éves 

kor között. A válaszadók átlagéletkora: 42 év. 

Nemek szerinti megoszlás: 

A nemek közötti megoszlásnál a nők aránya magasabb (73 %). 

 

Legmagasabb iskolai végzettség 

Iskolai végzettség tekintetében a megoszlás: 8 általános, vagy kevesebb: 0%, megkezdett középiskola 

vagy középiskola: 40%, megkezdett főiskola, egyetem, felsőfokú képzés: 3%, főiskola, egyetem: 52%. 

A válaszadók többsége főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik. 
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Munkaviszony: 

A válaszadók legnagyobb százaléka (43%) főállású alkalmazott, 20 %-a nyugdíjas, 13% nappali 

tagozatos tanuló, 8 illetve 9 százalék a közcélú foglalkoztatott és az önálló vállalkozó, 4-4 % a GYES-

en, GYED-en lévők aránya, és a munkanélküliek aránya. 
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Foglalkozás: 

Megkérdeztük a kérdőívben a kitöltők foglalkozását, ez igencsak változatos képet adott. Sokféle 

foglalkozási területről érkeztek válaszok: pedagógus, diák, adminisztrátor, eladó, kutató, szociológus, 

anyuka, mezőgazdász, kéz- és lábápoló, tűzoltó, logisztikus. A kitöltők közül 44-en nem adtak meg 

választ. 

Könyvtárhasználati kérdések: 

Jelenleg tagja-e a szarvasi Városi Könyvtárnak? 

A válaszadók többsége az igen választ jelölte be, ez annak is köszönhető, hogy főleg a könyvtári 

online csatornákat használtuk a kérdőív kitöltésének népszerűsítésére. 

 

 

Ha jelenleg nem tagja, korábban volt tagja a szarvasi Könyvtárnak? 

Akik az előző kérdésben nem-el válaszoltak, azok közül megkérdeztük, hogy régebben voltak-e tagjai 

Könyvtárunknak. Nagyobb többségük, vagyis 74 %-uk igen. 
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A következő kérdések könyvtárunk online szolgáltatatásaira vonatkoznak, úgymint a könyvtár 

honlapja, távolról elérhető katalógusa, a Szarvasi Digitális Könyvtár, Facebook oldalunk, ifjúsági 

portálunk. Ismerik-e, használják-e ezeket az online felületeket, milyen gyakran veszik igénybe, 

illetve hogy milyen szolgáltatásokat használnak. 

Első körben azt kérdeztük meg, hogy használják-e ezeket a felületeket. 

A könyvtár honlapját 65 % igen, 35 % nem. Az online katalógust 34% igen, 66 % nem. A 

Szarvasi Digitális Könyvtárat 12% igen, 88% nem. A könyvtár Facebook oldalát 58% igen, 42% 

nem. A szarvasikamasz.hu fiataloknak szóló oldalunkat 12% igen, 87% nem. Az adatokból 

kitűnik, hogy könyvtárunk honlapját, Facebook oldalát ismerik nagyobb százalékban. 

A következő kérdésünk a gyakoriságra vonatkozott. A legsűrűbben (naponta) a Facebook 

oldalunkra kattintanak (7%), a honlapra (3%), a katalógusra (2%). 

 

Kíváncsiak voltunk, hogyan értékelik az online felületeinket. A használók közül a többség a 

„teljesen elégedett vagyok” értékelést adta a honlap, a katalógus, és a Facebook tekintetében. 

Inkább elégedett jelölést többségében a Szarvasi Digitális Könyvtár és az ifjúsági portál kapott. 

A következő két kérdésben a honlapon és a katalóguson keresztül elérhető néhány szolgáltatást 

soroltuk fel. 

22%

25%

5%

8%

3%

34%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

évente többször

havonta

hetente egyszer

hetente többször

naponta 

nem használom

egyéb

Milyen gyakran használja a szarvasi Városi 
Könyvtár honlapját?



6 
 

 

 

Az utolsó két kérdésben a véleményüket kérdeztük a könyvtár honlapjáról, illetve a könyvtár online 

szolgáltatásairól. 

Milyen online szolgáltatásokat hiányol a Könyvtár honlapjáról? A 99 válaszadó közül 17-en adtak 

javaslatot. 

A honlap minden általam kívánt szolgáltatást tartalmaz. 

Számomra megfelelő. 

Hírek. 

Semmit nem hiányolok, szerintem teljesen rendben van. 

Könyvtár honlapjáról nem hiányolok semmilyen szolgáltatást. 

Nem használom őket. 

Nincs hiányérzetem. 
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Lehet-e e-könyveket olvasni? 

kölcsönzési idő online meghosszabbítása. 

Semmit. 

Nem használom. 

Elégedett vagyok a szolgáltatással. 

Nem használtam eddig. 

Nem használom. Amikor könyvtárba megyek, a személyes kommunikációt szeretem. Azért szeretem a 

Szarvasi Könyvtárat, mert nagyon kedvesek és jól felkészültek az ott dolgozók. 

Ismerkedem valószínű használni fogom. 

Nem ismerem . 

Sok ekönyv legyen. 

Egyéb észrevétel a könyvtár online szolgáltatásairól: 

Számomra megfelelő. 

Talán jobban kellene terjeszteni ezeket az elérhetőségeket, mert sokan szerintem nem is ismerik ezeket 

a felületeket. 

Nem elég naprakész. 

Tetszetős. 

Az online könyvtár  szolgáltatásai  kiválóak. 

Nem használom.  

Lehessen otthonról is hosszabbítani a kölcsönzést. 

Nincs észrevételem. 

Szuper ez a kérdőív, mert így megtudtam, milyen sok online lehetőség van. 

Eddig nem tudtam hogy van. 

Ritkán használom. A kézzelfogható könyvek híve vagyok. Ebben a könyvtár dolgozói sokat segítenek. 

Nem kértem még.  

Megkeresem . 

Nem használom. Amikor könyvtárba megyek, a személyes kommunikációt szeretem. Azért szeretem a 

Szarvasi Könyvtárat, mert nagyon kedvesek és jól felkészültek az ott dolgozók. 

Igen sokoldalú. 

Elégedett vagyok. 




